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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
12. februarja 1986
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodni besedi k poročilu o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR
Sloveniji v obdobju 1981-1985, ki sta ju podala predsednik
komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti Drago Žerjal
in predsednik komisije pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije za
narodnosti in mednacionalne odnose Jože Hartman;
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
aktualnih problemih tekočih gospodarskih gibanj na začetku
letošnjega leta, ki jo je podal član Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje Milivoj Samar.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in
madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog za dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v
letu 1986;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
rednih sodiščih;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnem tožilstvu;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodiščih združenega dela;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela;
- predloge zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona
o rednih sodiščih, zakona o javnem tožilstvu in zakona o
sodiščih združenega dela ter predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je obravnaval tudi Družbenopolitični
zbor in sprejel stališča.
- predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v
letu 1986 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
cestah;
- predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu;
- predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino;
- predlog zakona o prenehanju uporabe zakona o Koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa ter o nalogah in
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pooblastilih nekaterih organov in organizacij v SR Sloveniji
na področju zunanjetrgovinskega prometa;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo z osnutkom zakona;
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega
dogovora o organiziranju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987 v Zagrebu z osnutkom
družbenega dogovora;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotavljanju sredstev za delež SFR Jugoslavije pri drugi dopolnitvi sredstev
Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva (IFAD) za obdobje
od leta 1985 do leta 1987;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev
za regres za umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme in osnutka odloka o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme za leto 1986;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj (prvi projekt za področje nafte in
plina Ina-Nafta plin, YU-2595);
- predlog odloka o soglasju k spremembi imena Pedagoške akademije Maribor v Pedagoško fakulteto Maribor;
- predlog odloka o soglasju k statutoma visokošolskih
organizacij združenega dela; Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana in Visoke šole za organizacijo dela, Kranj.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih (Družbenopolitični zbor je ob obravnavi
predloga zakona sprejel stališča);
- predlog zakona o združevanju dela sredstev družbene
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 1986;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o carinski tarifi.
Zbor občin je sprejel še:
- predlog zakona o.spremembah in dopolnitvah zakona o
strokovnih naslovih;
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osebnem imenu;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o matičnih knjigah.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in
članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča;
- predlog odloka o imenovanju Cvetke Selšek za namestnico predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje;
- predlog odloka o izvolitvi Silvija Šinkovca in Nevenke
Šorli za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani.
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Konec decembra, ko ste sprejemali družbeni plan SR Slovenije in resolucijo o politiki njegovega uresničevanja v letu
1986. e ostala vrsta nedorečenosti po pogojih gospodarjenja
na prehodu v novo leto. Sprejeti planski dokumenti na zvezni
ravni so te pogoje nekoliko bolj dorekli, pri čemer posamezni
instrumenti za operacionalizacijo novih sistemskih rešitev
praktično dnevno tekoče dopolnjujejo obrise pogojev za
delovanje v letu 1986. Izvršni svet vas želi z današnjo informacijo seznanit! z že oblikovanimi ključnimi novostmi v pogojih
gospodarjenja, svojim pogledom do rešitev, ki so najavljene
oziroma v pripravi ter kjer je to že možno nakazati usmeritve
za razvojno čimbolj uspešno prilagajanje vsem tem spremembam. Ocenjujemo, da je v razmerah nujnih velikih sprememb,
ki označujejo naš sedanji gospodarski trenutek, bistveno
hitro medsebojno informiranje ter čimbolj tekoče razreševanje posameznih problemov, ovir in zapletov, ki običajno tudi
spremljajo prilagajanje novostim.
Znana je večina statističnih podatkov o tem, kako smo
zaključil^ leto 1985. Niso spodbudni, saj so slabši, kot smo
ocenjevali še ob pripravi resolucije.
industrijska proizvodnja v Sloveniji se je v celem letu
povečala le za 1,2%, statistično izkazana produktivnost dela v
industriji pa celo nazadovala za 0,6%. Nižjo resolucijsko varianto za leto 1985 smo gradili na 2,7% rasti proizvodnje in
dvigu produktivnosti v gospodarstvu za 1,5%;
- ugodno rast je lani zabeležila turistična dejavnost (v
Jugoslaviji je bila glede na leto 1984 povečala obseg za 12%, v
Sloveniji pa za 9%). Devetmesečni devizni priliv v Sloveniji je
znašal 157 mio $ (8% rast), celoletni pa je po oceni okoli 230
mio $;
- kmetijstvo je v neugodnih vremenskih razmerah pridelalo
skupno za 2,1% manj zlasti je močan izpad sadjarske in
vinogradniške proizvodnje. V vŽej državi je padec bistveno
večji za 7,1% (pri tem za 13% pri pšenici in 12% pri koruzi)1
zunanjetrgovinski rezultati v SFRJ so bili lani občutno
nižji od pričakovanih. Na konvertibilnem področju se je jugoslovanski primanjkljaj povečal od milijarde v letu 1984 na več
kot poldrugo milijardo. Ker so doseženi boljši rezultati na
področju storitev ter predvsem pri nakazilih občanov, je SFRJ
kljub temu uspelo realizirati v tekoči plačilni bilanci suficit v
visim okoli 300 mio $, kar je za okoli 700 mio $ od planiranega
- tudi v SR Sloveniji nismo dosegli resolucijskih ciljev;
izvoz blaga na konvertibilno področje'se je v letu 1985 povečal za 5%, uvoz pa za 11%. Suficit v blagovni menjavi s tujino
je bil zato za polovico manjši kot v letu 1984.
Relativno nizka izvozna gibanja so bila prisotna vse leto,
medtem ko je ob koncu leta hitreje naraščal uvoz, saj so si
■OZD skušale pred uveljavitvijo novih sistemskih rešitev zagotoviti čim boljšo oskrbljenost ter vsaj delno ublažiti možne
negativne učinke na pogoje proizvodnje v začetku leta.
Visoki indeksi izvoza v januarju ne morejo biti podlaga za
napoved ugodnejših gibanj, saj so za ta mesec značilna skokovita medletna nihanja. Kljub letošnjemu visokemu indeksu,
je vrednostni obseg izvoza skromen, znaša le 108 mio$, medtem ko je npr. mesečni izvoz za leto 1985 znašal 134 mio $. V
precejšnji meri gre za t.i. prenesene posle, ko je bil izvoz
realiziran v zadnjih dneh lanskega leta, evidentiran pa letos.
Prave rezultate sistemskih sprememb bo možno ugotoviti šele
čez nekaj mesecev.
'Informacijo je na skupnem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije 12. februarja 1986 prebral Mllivoj Samar, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za
družbeno planiranje
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- v zadnjih mesecih leta se je povečala rast sredstev za
porabo, od izplačil za investicije do pospeševanja že tako
hitre rasti osebnih dohodkov. Čeprav še ni podatkov po zaključnih računih, lahko ugotovimo, da nismo uresničevali z
resolucijo dogovorjene politike delitve, kar ima za posledico
padec že tako nizke akumulativnosti gospodarstva. Osebni
dohodki so ob bistveno slabših rezultatih v proizvodnji od
načrtovanih - v poprečju dosegli okoli 10% realno rast '
Gibanja poslabšujejo izhodišča za doseganje za leto 1986
zastavljenih ciljev, zlasti za rast realnih osebnih dohodkov,
izvedbo vseh prioritetnih nalog na področju družbenih dejavnosti ter investicijske naloge. Vendar izhoda - tako z vidika
kratkoročnega reševanja kot dolgoročno usklajenejšega razvoja - ni v malodušnem pristajanju na stanje in zniževanju
zastavljenih ciljev, temveč le v večji zavzetosti vseh in vsakogar, da dosledno uresničujejo svoje naloge. Ocenjujemo, da
ima pri tem pomembno mesto boljša medsebojna informiran s zato
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naj informacije kot je današnja prispevajo, da bi se
vsi čimhitreje in učinkovito prilagodili novim sistemskim rešitvam.
2. Zaenkrat še ni možno dati celovitejše ocene stanja na
področju ekonomskih odnosov s tujino. Očitno pa je, da se
OZD ter poslovne banke srečujejo s številnimi težavami, ki
izhajajo iz spremembe devizne zakonodaje.
Realiziran devizni priliv je bil po oceni bank januarja precej
nižji kot januarja lani, deloma tudi zaradi povečanega odpira
nja akreditivov nekaterih bank v tujini konec lanskega let;
Devizni priliv je zadostoval le za poravnavo zapadlih fiksnih in
garantiranih obveznosti do tujine, tako da poslovne banke
zaradi premajhnih prilivov ćjlede na potrebne odlive praktično
še niso plačevale v tujino uvoza za potrebe OZD. Posledice se
v OZD že kažejo, saj nas le-te opozarjajo,
da jim tuji partnerji
ne dobavljajo več najnujnejših surov;n in reprodukcijskega
materiala, čeprav običajno gre zaenkrat za zneskovno manj
pomemben uvoz. To povzroča zastoje v-proizvodnji in onemogoča realizacijo že prevzetih izvoznih obveznosti.
Iz gospodarstva opozarjajo, da se največji problemi v rednem delu pojavljajo predvsem zato, ker so bili vsi predpisi za
področje ekonomskih odnosov s tujino objavljeni v uradnih
listih zelo pozno. Do skoraj prve polovice januarja tudi ni bilo
na voljo vseh obrazcev za opravljanje plačilnega prometa s
tujino. Pojavlja se še vrsta drugih tehničnih težav (npr. težave
pri uvrstitvah uvoza v ustreznih režimih, zlasti zaradi zelo
obširnega seznama o razvrstitvi blaga) ter vrsta težav zaradi
nejasnosti zveznih predpisov.
Za hitrejše in usklajeno obravnavanje in razreševanje navedenih problemov smo v okviru Izvršnega sveta — -Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje organizirali
posebno delovno skupino v kateri sodelujejo predstavniki
GZS, NBS in poslovnih bank. Skupina sodeluje tudi z zvezno
medresorsko delovno skupino, ki rešuje probleme oz. daje
tolmačenje povezana z novimi sistemskimi zakoni.
V gospodarstvu se soočajo tudi s težavami, ki so trajnejšega
značaja. OZD v nekaterih panogah, ki so ustvarjale del prihodka na podlagi udeležbe na skupnem deviznem prilivu
(npr. lesarji) so zaradi sistemskih sprememb potisnjene v
bistveno slabši položaj in jim bo del dohodka izpadel zaradi
zrahljanih povezav v reproverigi.
Ocenjujemo, da bosta na dohodkovno učinkovitost izvoza v
prvi vrsti vplivali politika izvoznih spodbud in tečajna politika.
Zaradi sprememb v stimuliranju izvoza (izpadle so zvezne
stimulacije v zahodne razvite dežele) bo slovensko gospodarstvo po ocenah ustvarilo za cca 10 mlrd din manj sredstev kot
v lanskem letu.
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Zaenkrat ne moremo pričakovati tudi nikakršnih dodatnih
dohodkovnih spodbud s strani tečajne politike (v primerjavi z
lanskim letom). Ostaja namreč dosedanja metodologija določanja tečajev tujih valut, ki v svojih učinkih prinaša še vedno
večji dohodek za izvoz na klirinško področje. Tudi strokovne
analize (IPF) potrjujejo, da bo v novem deviznem sistemu za
izvozno strategijo in bolj uravnovešene odnose v menjavi s
tujino odločujoča ustrezna tečajna politika. Učinki take politike se v luči antiinflacijskih razprav pogosto tudi poenostavljajo in numerično precenjujejo.
V Izvršnem svetu smo prepričani, da mora izvozna usmerjenost na konvertibilno področje ostati temeljna razvojna strategija. Zato skušamo ovire v izvozu hitro in učinkovito reševati, zlasti tiste, ki izvirajo iz slabe informiranosti, nedodelanosti rešitev in raznih »tehničnih« zapletov. Več skupne akcije in
moči pa bo treba za premagovanje tistega dela težav ob
uveljavljanju nove devizne zakonodaje, ki se odražajo v negotovosti in nezaupanju v nov sistem in kar je še posebej
zaskrbljujoče —v odklanjanju odgovornosti za izvozne rezultate. To je prisotno tudi pri prevzemanju nalog v okviru dogovarjanja o temeljih družbenega plana SRS za tekoče srednjeročno obdobje.
V prvih mesecih leta bomo v SR Sloveniji pripravili analize
dohodkovnega položaja OZD — izvoznic na konvertibilno
področje. Ta bo morala oceniti, če ukrepi na zvezni ravni
dovolj spodbujajo izvoz, in ali je njihov dohodkovni položaj
bistveno poslabšan. V tem okviru bomo proučili tudi možnosti
ustanavljanja skladov za spodbujanje izvoza blaga in storitev
s tujino. SR Slovenija je že dala pobudo za tako proučitev in
eventualno sklenitev dogovora republik in AP o virih sredstev
za ustanavljanje takih posebnih skladov, o osnovah in merilih
za pospeševanje izvoza ter o nosilcih organiziranja teh poslov.
Še vedno ni določena devizna kvota za potrebe družbenopolitičnih skupnosti in družbenih dejavnosti v posameznih
republikah oz. AP. Postopek medrepubliškega dogovarjanja
in usklajevanja o načinu določanja obsega in koriščenja teh
kvot je v teku. Po prvih izračunih naj bi ta kvota za SR
Slovenijo znašala cca 104,3 mio $ (21,5 mio $ za družbeopolitične organizacije in skupnosti ter obmejno gospodarsko
sodelovanje, ter 82,8 mio $ za družbene dejavnosti), vendar jo
je potrebno še medrepubliško verificirati. Takoj, ko bo kvota
znana, bo v republiki opravljena razdelitev na končne porabnike.
Tovarišice in tovariši delegati!
3. Drugo ključno področje, kjer sicer še ne moremo dati
zaokrožene informacije o pogojih gospodarjenja je finančna
konsolidacija. Obseg različnih virov nepokritega dohodka in
porabe (sporne terjatve, tečajne razlike, nekrite izgube, fiktivni dohodek itd.) dosega po ocenah že okoli 70% enoletnega
družbenega proizvoda Jugoslavije.
Celoten paket ukrepov za dosego finančne konsolidacije bo
moral zagotoviti spremembo obnašanja v gospodarjenju in
večjo finančno disciplino, vendar pa lahko prinese tudi stranske negativne efekte, zlasti še, če bo šlo za prevelika prerazporejanja dohodka in sredstev, ki bi prizadela dobre gospodarje in favorizirala slabe, kljub zagotovilom, da je to zadnjič.
Zato bo ključna za uspešno izpeljavo razprava o kriterijih in
pogojih teh posegov.
Nekateri ukrepi za odpravo raznih fiktiv so že sprejeti; del
teh ZIS namerava uveljaviti še pred sprejemom zaključnih
računov. Tu je še vrsta odprtih vprašanj. Smatramo, da bo
potrebno vztrajati pri uveljavitvi kriterijev finančne konsolidacije, ki ne bi smeli OZD privesti v neenakopraven položaj,
upoštevajoč pri tem tudi problematiko gospodarsko manj
razvitih republik in pokrajine Kosovo. Predvideni ukrep je tudi
enkratni kliring, poznan kot multilaterarna kompenzacija, ob
kateri ostaja odprto vprašanje virov za pokrivanje končnega
negativnega salda. Pripravlja se sprememba zakona o sanaciji
in prenehanju organizacij združenega dela, s katero se predlaga podaljšanje prehodne ureditve izplačevanja osebnih
dohodkov v OZD z nekrito izgubo iz leta 1985 v letu 1986.
Prvotno predviden prehod na zajamčene osebne dohodke naj
bi se odložil tako, da naj bi v letu 1986 OZD z nekrito izgubo
lahko izplačevale OD v višini povprečja leta 1985.
Posebno vprašanje predstavlja tudi uveljavitev zakona o
temeljih kreditnega in bančnega sistema. Njegov namen je bil
banke čimbolj osamosvojiti, jih izvleči iz zaprtosti v družbenopolitične skupnosti, ter jih predvsem ekonomsko okrepiti.
Dogajanja v začetku leta pa kažejo, da sestavljalci tega pred-

pisa niso predvideli vseh vprašanj, ki se bodo pojavila pri
praktičnem delovanju zakona, zlasti v njegovem sinhroniziranem delovanju z zakoni o deviznem poslovanju. Slednji
namreč silijo organizacije združenega dela na povezovanje
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb na ravni SOZD,
kar pa pomeni, da se tudi vsi devizni posli poslovnega sistema
SOZD vodijo preko tiste poslovne banke, ki opravlja posle za
SOZD.
Tako že prihaja do pojavov, da se kreditni potenciali selijo iz
ene banke v drugo. To ima seveda za posledico nekatera
vprašanja v zvezi s pogoji za poslovanje in obstoj posameznih
bank.
Največ problemov in težav pa že povzroča 193. člen zakona,
ki bankam prepoveduje dajanje vseh kreditov (tudi kratkoročnih), kreditno nesposobnim organizacijam združenega dela,
pri čemer kot tako smatra tisto OZD, ki je v izgubi, tisto, ki ima
neporavnane obveznosti in tudi tisto, ki ni zagotovila ustreznega dela trajnih obratnih sredstev. To pa pomeni, da bo več
kot polovica slovenskih organizacij združenega dela ostalo
brez kreditov za izvozno proizvodnjo in za druge prednostne
namene. V Izvršnem svetu smo na nevzdržnost take situacije
že opozorili Zvezni izvršni svet, in pričakujemo ustrezno
uradno tolmačenje.
Zakon o zagotavljanju obratnih sredstev onemogoča vsakršno združevanje sredstev poslovnega sklada tistim OZD, ki
nimajo zagotovljenih trajnih virov obratnih sredstev.
Pripravljena je sprememba zakona tako, da bi bilo možno
združevanje prostih sredstev amortizacije, tako na ravni DO,
SOZD in tudi širše v dohodkovno povezanih reproverigah.
Nadalje naj bi po sedanjem predlogu sprememb zakona bilo
omogočeno do konca leta 1990 združevanje sredstev le za
proizvodnjo električne energije in premoga, toplotne energije, za železnice ter gospodarsko manj razvita območja v
republikah in pokrajinah.
V teh dneh se vsi srečujemo s problemi izkazovanja in
pokrivanja izgub preteklega poslovnega leta. Po dosedanjih
ocenah bo izguba v slovenskem gospodarstvu znašala nekaj
nad 20 milijard, od tega bo verjetno ostalo nepokrito 9,3
milijarde. Z izgubo je poslovalo v letu 1985 141 organizacij
združenega dela, z 32.400 zaposlenimi, nekrito izgubo pa bo
od tega izkazalo 44 OZD, s 13.400 delavci. Pokritje navedene
vsote bo brez dvoma težavnejše kot v prejšnjih letih, saj v
letošnjem letu ni mogoče računati na več kot na 1 milijardo
kreditnih dinarjev iz republiškega sklada skupnih rezerv. Tako
ostaja organizacijam združenega dela, ki so poslovale z
izgubo, predvsem pot iskanja njenega pokrivanja znotraj
poslovnega sistema, v katerega so vključene ter znotraj
dohodkovno in reprodukcijsko povezane verige. Prav spričo
spremenjene funkcije skladov skupnih rezerv smo pristopili k
dogovoru, da bodo morale pri pokrivanju izgub maksimalno
sodelovati banke. Mnenja smo, da ni mogoče ustvarjenega
dohodka poslovne banke deliti, dokler niso poravnani računi
njenih članic. Banke bodo morale v večji meri kot asociacije
združenega dela uveljaviti svoj dolgoročni dohodkovni interes ter interes svojih članic ter pri sodelovanju v pokrivanju
izgub s sanacijskimi krediti in izvajanju sanacij ščitila ta
interes tudi z bolj aktivnim sodelovanjem, pa tudi kontrolo in
možnimi sankcijami. Tako ravnanje v bankah nujno temelji na
potrebi po selektivnem pristopu, ki upošteva možnosti posamezne temeljne banke, da razrešuje probleme posamezne
OZD tudi pri oblikovanju izgub. Prioriteto v razreševanju naj
bi imele tiste organizacije združenega dela, ki so glede na
planske usmeritve širšega gospodarskega pomena, njihovo
poslovanje pa zaradi bremen preteklih odločitev kljub dobrim
rezultatom iz tekočega poslovanja ne zagotavlja pozitivnega
finančnega rezultata. Navedene kriterije upoštevamo tudi v
konkretnih obravnavah posameznih organizacij združenega
dela, ki izkazujejo izgubo.
4. Z ukrepi ekonomske politike, povečano družbeno dejavnostjo in tudi ukrepi neposredne kontrole cen je potrebno
zagotoviti občutno zmanjšanje inflacije. V resoluciji o politiki
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1986-1990 v letu 1986 pa je zapisana obveznost, da znaša
povprečna tekoča mesečna rast cen približno 3%.
Podatki o rasti cen v januarju, ko so se cene na drobno v SR
Sloveniji povečale za 8,1% in precejšnje število obvestil o
povečanju cen, evidentiranih v februarju, kažejo, da bodo za
uresničevanje predvidene politike cen potrebni izjemni napori
vseh nosilcev oblikovanja cen in družbene kontrole cen na
vseh ravneh. Pri tem bo treba predvsem odločno ukrepati - z
poročevalec
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vsemi ukrepi ekonomske politike, ne le z ukrepi na področju
politike cen - v primerih, ko se posamezne organizacije obnašajo neodgovorno in ustvarjajo zmedo in motnje na trgu. Tak
primer je v zadnjih dneh ravnanje Hmezada, ki vnaša motnje v
oskrbo z mesom že na širšem območju. Organizacija v tem
trenutku izkorišča svoj monopolni položaj zaradi razmer na
trgu in kolikor ne bo vrnila cen na prejšnjo raven, bo potreben
administrativen ukrep ZIS. Na ta način nekatere organizacije
same vzpodbujajo in terjajo administrativno ukrepanje in so
tako prizadevanja, da bi se na področju cen čim manj administriralo, izničeni.
Bistvene spremembe se predvidevajo v vodenju politike cen
na področju energetike. V delovnih zaključkih Skupščine
SFRJ so že opredeljene usmeritve, da se postopno odpravijo
disparitete med cenami posameznih vrst energije (za 1/3
letno). To bo nedvomno povzročilo določeno prestrukturiranje v porabi energije in proizvodnji, s tem pa tudi težave, na
katere moramo biti pripravljeni, da nanje pravočasno reagiramo.
Pri nas je energija podcenjena, kar je nedvomno poglavitni
vzrok za neracionalno ravnanje z njo. Po drugi strani pa cene,
ki ne pokrivajo niti stroškov enostavne reprodukcije, povzročajo tudi hude likvidnostne probleme in izpad dohodka v OZD
s področja energetike, ki ga pokrivamo naknadno z dodatnimi
prerazdelitvami dohodka gospodarstva.
Izvršni svet se zaveda, da je rešitev s pokrivanjem izgube
(kot ste jo za elektrogospodarstvo in železniško gospodarstvo
v Skupščini sprejeli konec lanskega leta) le skrajni izhod v sili,
zato se zavzemamo za realnejšo politiko cen tudi na področjih
infrastrukture, kljub njenim stroškovnim učinkom.
Naslednja pomembna »nevralgična« točka v letu 1986 bo
problematika kmetijske proizvodnje z vsemi vplivi na zagotavljanje stabilne preskrbe. Lani uveljavljeni dodatni ukrepi v
Sloveniji so nekoliko ublažili kritični ekonomski položaj te
panoge, niso pa ga tudi rešili. Zato se Izvršni svet zavzema za
čimprejšnjo razrešitev vprašanja primarne delitve in za
sprotno usklajevanje cen kmetijskih in živilskih proizvodov z
gibanjem realnih proizvodnih stroškov. Z namenom, da bi
zmanjšali velik vpliv cen reprodukcijskega materiala na stroške kmetijske proizvodnje in da bi z njihovo večjo porabo zlasti še mineralnih gnojil - hitreje dvigovali intenzivnost
pridelave, bo predvidoma že v februarju sprejet zakon o
zagotavljanju sredstev za regres za mineralna gnojila, zaščitna sredstva in seme. Pripravljajo tudi rešitve znotraj
denarno posojilne politike, ki bi v večji meri upoštevale
posebnosti proizvodnega procesa in akumulacijsko sposobnost posameznih dejavnosti kmetijstva in živilske industrije.
Za povečevanje izvoza proizvodov kmetijstva in živilske industrije je predvideno povečanje izvoznih stimulacij, saj je njihov izvoz v večini primerov dohodkovno nezanimiv.
5. V družbenih dejavnostih so v začetku leta v ospredju tri
aktivnosti: dograjevanje planskih dokumentov za to srednjeročno obdobje (vključno z novimi sistemi solidarnosti), oblikovanje in usklajevanje programa odpravljanja tehnološke
znanosti ter reševanje problematike osebnih dohodkov. Slednjo smo obravnavali na pobudo odbora za spremljanje uresničevanja letošnje resolucije na področju OD tudi v IS in s

predstavniki IS občin. Izoblikovali smo enotno oceno, da je
treba že v začetku leta začeti postopno zniževati razliko v
ravni osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, seveda upoštevaje že doseženo dinamiko v
različnih dejavnostih. SIS-om smo priporočili, da tam, kjer v
zadnjih mesecih niso opravili dodatnih »usklajevanj« v prvih
treh mesecih postopno povečujejo OD (za 6% vsak mesec).
Seveda pa so možnosti za dejansko označevanje osebnih
dohodkov samo ob bistveno bolj usklajenem ravnanju - glede
na rezultate in dohodek - v gospodarstvu. To spoznanje bi
morali utrditi tudi ob obravnavi in sprejemanju zaključnih
računov za leto 1985.
Družbene usmeritve glede razporejanja dohodka in delitve,
določene z resolucijo za letošnje leto, zavezujejo vse OZD in
delovne skupnosti, da v skladu z njimi dopolnijo svoje planske
akte. Šele z resolucijo usklajena delitvena razmerja utemeljena na rezultatih doseženih v letošnjem letu so lahko podlaga za rast sredstev za osebne dohodke. Odločno bomo
nasprotovali praksi iz preteklega leta, ko si v nemajhnem
številu OZD, ob sklicevanju na samoupravne sporazume
dejavnosti ter brez utemeljitve na kvalitativnih rezultatih,
povečujejo osebne dohodke. Sprejete družbene usmeritve v
letošnjem letu zahtevajo, da brez ustreznih dopolnitev v planskih aktih ter doseganja planiranega dohodka v nobeni OZD
ni mogoče povečevati osebnih dohodkov.
Z današnjo informacijo Izvršni svet ni imel namere ponovno
razgrniti vseh nalog, ki so pred nami za uresničevanje letošnje
resolucije. Zanje smo že dogovorili in začeli - vsak v skladu s
svojimi pristojnostmi in odgovornostjo - pripravljati delovne
programe, ukrepe in druge aktivnosti, da bi te naloge in
usmeritve tudi uresničili. Postopno oblikovanje ključnih rešitev ekonomske politike v federaciji narekuje, da ob priložnostih kot je današnja skupaj ocenimo tokove, se učinkovito
organiziramo in po potrebi oblikujemo dodatne usmeritve in
naloge. Nujno je, da se z »ostrejšimi« pogoji gospodarjenja
spopademo, izoblikujemo prožnejše oblike dela in sodelovanja za hitrejše prilagajanje ter tako presežemo negotovost in
malodušje, ki onemogočata doseganje optimalnih rezultatov
v proizvodnji in gospodarjenju.
Poleg iskanja rešitev za učinkovito kratkoročno prilagajanje
novim pogojem pa je potrebno intenzivirati delo na oblikovanju dolgoročnejših razvojnih rešitev, zlasti na pripravi planskih dokumentov. Ne gre za formalno sprejetje le teh temveč
za analizo in pripravo razvojnih odločitev in pospešeno izvajanje ukrepov prestrukturiranja pri slehernem uporabniku družbenih sredstev. Nevarno kasnimo, če upoštevamo, da o prestrukturiranju dokaj intenzivno govorimo že celo zadnje plansko obdobje, da pa so premiki sila majhni - zlasti še če
gledamo svet okoli nas, kjer je dinamika tehnološkega razvoja
vse hitrejša.
Sodimo, da je podobne preglede stanja problemov in
potencialnih kritičnih točk potrebno čimprej pripraviti v občinah in asociacijah združenega dela ter se pripraviti na učinkovit spopad z njimi. To bo tudi najboljši akcijski program za čim
uspešnejše uresničevanje dogovorjene razvojne strategije
tudi v prelomnih razmerah prehoda v novo srednjeročno
obdobje.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju
1981-1985
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
9. točke 314., 335., 342. in 344. člena
ustave Socialistične republike Slovenije
ter 72. in 73. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 12. februarja 1986
■obravnavala poročilo o uresničevanju
posebnih pravic pripadnikov italijanske
poročevalec

in madžarske narodnosti v SR Sloveniji
v obdobju 1981 do 1985 ter v skladu z
260. in 261. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
Skupščina SR Slovenije sprejema po-

ročilo in končne ugotovitve o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985, ki jih je predlagala njena Komisija za narodnosti.
Poročilo daje celovit pregled stanja na
področju uresničevanja posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti, opozarja na pomanjkljivosti in
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nedoslednosti, opredeljuje in predlaga
načine in oblike reševanja nekaterih odprtih vprašanj in usmerja nadaljnji razvoj
dejavnosti, pomembnih za italijansko in
madžarsko narodnost v SR Sloveniji.
I.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da:
- sta enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije med temeljnimi načeli
naše družbenopolitične ureditve. Temelje te enakopravnosti in sožitja so jugoslovanski narodi in narodnosti zgradili že
v NOB, vgrajeni pa so bili v programe OF
in sklepe AVNOJ;
-so narodi in narodnosti SFRJ skupaj
prevzeli odgovornost za lastni in skupni
razvoj, v okviru tega pa je slovenski narod prevzel odgovornost za vsestranski
razvoj pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in to ne
glede na njihovo število in ne upoštevajoč načela recipročnosti;
-je večinski narod odgovoren za uveljavljanje ustavno opredeljenih posebnih
pravic narodnosti, pri tem pa so tudi sami
pripadniki narodnosti odgovorni za reševanje vprašanj svojega položaja in razvoja;
-italijansko in madžarsko narodnost
pojmujemo kot dejavnik sodelovanja s
sosednjima državama, z Republiko Italijo
in Ljudsko republiko Madžarsko, vendar
pa položaj narodnosti v SR Sloveniji nikoli ni bil odvisen od kvalitete in stopnje
teh odnosov, ker smo izhajali iz načela,
da so narodnostne pravice neločljiva sestavina razvoja naše socialistične samoupravne skupnosti;
-da so bile v obdobju 1981-1985 s
sprejemanjem pravnih predpisov konkretizirane nadaljnje oblike v uveljavljanju
posebnih pravic narodnosti na številnih
področjih. Uresničevanje teh predpisov
ostaja pomembna naloga v prihodnjem
obdobju;
- je večina nalog iz »Stališč 77« uresničenih, nekatere pa še vedno ostajajo aktualne. Med njimi so predvsem doslednejše izvajanje ustavnih, zakonskih, podzakonskih in statutarnih obveznosti glede enakopravnosti jezika narodnosti v
vsem javnem in družbenem življenju na
območjih, kjer narodnosti avtohtono živita; vsebinsko ustrezno opredeljen položaj pripadnikov narodnosti v samoupravnih in drugih aktih in predvsem v statutih
občin narodnostno mešanih območij;
ustrezno usposobljeni kadri v vzgojnovarstvenih in vzgojno-ižobraževalnih organizacijah, upravnih, pravosodnih in
drugih organih, v raziskovalni dejavnosti
in še posebej kadrov iz vrst pripadnikov
narodnosti, potrebnih za vsestranski razvoj in enakopravno vljučevanje narodnosti v vsa področja družbenega ustvarjanja.
II.
Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da:
- se je v »Stališčih 77« opredeljena narodnostna politika v obdobju 1981-1985
ustrezno uresničevala.
»Stališča 77« ostajajo še naprej temeljno izhodišče in spodbuda za nadaljnje
uveljavljanje enakopravnega položaja in
avtonomnega razvoja pripadnikov obeh
narodnosti;
-predstavlja delegatski sistem trajno
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osnovo delovanja in vključevanja italijan- bo doseženo, da bodo te šole zaradi svoske in madžarske narodnosti v družbeno, je specifike dobivale ustrezna sredstva za
kulturno ter politično dogajanje na na- izvajanje vzgojno-varstvenih in vzgojnorodnostno mešanih območjih, kakor tudi izobraževalnih programov.
4. Kulturna skupnost Slovenije in obširše v okviru skupnosti občin, republike
in federacije. V tem okviru opravljajo sa- činske kulturne skupnosti na narodnostmoupravne interesne skupnosti za pro- no mešanih območjih naj tudi v prihodsveto in kulturo narodnosti pomembno nje prednostno obravnavajo potrebe narodnosti na področju kulturnega udejin nenadomestljivo vlogo;
-je osrednja organizacija Italijanov v stvovanja obeh narodnosti vključno z naJugoslaviji - Unija Italijanov za Istro in ložbami.
V tem okviru naj posvete posebno skrb
Reko - odraz zavestne razredne opredelitve za socialistično Jugoslavijo in zdru- načelu, da naj bo kultura obeh narodnožuje pripadnike italijanske narodnosti, ki sti še bolj prisotna na celotnem območju
žive v SR Sloveniji in SR Hrvatski. Obe SR Slovenije.
5. V okviru kadrovske politike na narepubliki pa ob upoštevanju specifičnosti, ki so značilne za obstoj in razvoj te rodnostno mešanih območjih morajo odnarodnosti, skrbita za materialno osnovo govorni dejavniki ob neposredni pomoči
nekaterih najpomembnejših kulturnih in- in odgovornosti samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturno pristitucij v okviru te organizacije;
-je tudi v prihodnje za ustvarjanje padnikov narodnosti poskrbeti za ustrezustreznega političnega vzdušja in politič- no usposabljanje kadrov iz vrst pripadnine volje za sožitje in skupno življenje kov italijanske in madžarske narodnosti
ljudi na narodnostno mešanih območjih za neposredno vključevanje narodnosti v
nenadomestljiva vloga in odgovornost vsa področja družbenega ustvarjanja
družbenopolitičnih organizacij, pred- okolja, kar je nenadomestljivo za ohravsem SZDL, ZKS, Zveze sindikatov, Zveze njanje in razvoj narodnostne samobitnosti.
borcev in Zveze socialistične mladine.
6. Republiški upravni organi, izvršni
III.
sveti in upravni organi občin na narodUpoštevajoč končne ugotovitve poročila nostno mešanih območjih morajo zagoo uresničevanju posebnih pravic pripad- toviti doslednejše izvajanje načela dvojenikov italijanske in madžarske narodno- zičnosti v javnem in družbenem življenju.
Pravosodni, upravni in drugi organi, ki
sti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 in
razpravo v zborih Skupščine SR Sloveni- poslujejo na narodnostno mešanih obje in njenih delovnih teles in v Izvršnem močjih, naj v prihodnje posebno pozorsvetu Skupščine SR Slovenije in široke nost posvetijo nadaljnjemu izboljšanju
javne razprave, je Skupščina SR Sloveni- dvojezičnega poslovanja, še posebej na
Obali. Prizadevajo naj si za izboljšanje
je sprejela naslednje
kadrovske strukture, tako z vključevanjem novih delavcev, ki obvladajo jezik
SKLEPE
narodnosti, kot s stalnim izpopolnjevanjem jezika.
Konkretno odgovornost morajo prev1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zeti
za uveljavljanje enakopravnosti jeziin družbenopolitične skupnosti na na- ka tudi
samoupravne interesne skupnosti
rodnostno mešanih območjih naj v okvi- družbenih
dejavnosti in materialne proizru svojih pristojnosti pospešeno zagoto- vodnje, predvsem
pa celotno združeno
vijo, da bodo prostorski pogoji dvojezič- delo na narodnostno
mešanih območjih.
nih šol v Pomurju in šol z italijanskim
Družbeni pravobranilec samoupravljaučnim jezikom na Obali ustrezno urejeni.
2. V vzgojno-varstvenih in vzgojno-izo- nja SR Slovenije naj v sodelovanju s prabraževalnih organizacijah na narodnost- vobranilci samoupravljanja na območju,
narodnosti živita, preveri uveljavljano mešanih območjih je potrebno dati kjer
dvojezičnosti v organizacijah združevečji poudarek znanju jezikov narodnosti nje
dela ter vzpodbudi odpravljanje
in zagotoviti ustrezno strokovno in jezi- nega
pomanjkljivosti določb v sakovno izobraževanje vzgojiteljev in učite- morebitnih
moupravnih aktih, ki urejajo ta vprašanja.
ljev.
7. Večjo odgovornost in iniciativnost
Opredeliti je potrebno rešitve za pouk
jezikov narodnosti zunaj narodnostno pri reševanju interesov in problemov primešanih območij. S tem v zvezi naj Izvrš- padnikov narodnosti morajo prevzeti koni svet skupščine SR Slovenije oceni misije za narodnosti pri skupščinah obustreznost 14. člena zakona o posebnih čin na narodnostno mešanih območjih.
pravicah pripadnikov italijanske in ma- Samoupravni interesni skupnosti za prožarske narodnosti na področju vzgoje in sveto in kulturo pripadnikov narodnosti
izobraževanja z vidika boljših rešitev za se morajo aktivneje vključevati v delo občinskih skupščin kot njihov četrti zbor; z
nadaljnji pouk madžarskega jezika.
Novi učbeniki naj bodo oblikovani ta- boljšo organizacijo interesnih skupnosti
ko, da bo tudi v šolah večinskega naroda družbenih dejavnosti, z občinskimi komimogoče krepiti znanje in zavest o tem, da sijami za narodnosti in drugimi subjekti
v SR Sloveniji živijo poleg pripadnikov narodnostnih mešanih območij bodo lažslovenskega naroda pripadniki italijan- je neposredno odločale o svojem položaju.
ske in madžarske narodnosti.
8. Poskrbeti je potrebno za boljšo ob3. Sistemsko ustrezno zastavljeno financiranje vzgoje in izobraževanja pri- veščenost pripadnikov madžarske narodpadnikov narodnosti je treba dograjevati nosti tako z boljšimi materialnimi pogoji
in sproti preverjati merila ter uveljavljati za glasilo Nepujsag kot z ustreznejšo
izjeme v standardih in normativih v Skup- ureditvijo položaja radijskih oddaj v madnosti otroškega varstva Slovenije in v Izo- žarskem jeziku v okviru slovenske radibraževalni skupnosti Slovenije, s čimer odifuzije.
poročevalec

RTV Ljubljana naj prouči možnosti za
iritev radijskega programa v madžarkem jeziku in za izboljšanje sprejema TV
ignala iz LR Madžarske za celotno naodnostno. mešano območje Pomurja.
9. Informativno-politično in kulturno
Blevizijsko oddajo za madžarsko narodost Mostovi-Hidak je treba ponovno uvrtiti v osrednji slovenski televizijski proram in pri tem zagotoviti sodelovanje
ripadnikov madžarske narodnosti pri
bljkovanju vsebine tega programa.
Čimprej je potrebno uresničiti določila
amoupravnega sporazuma o trajnem
odelovanju med zagrebško in koprsko
levizijo iz leta 1981, ki predvideva potavitev TV oddajnika za spremljanje pro•rama koprske TV tudi v hrvatski Istri in
a Kvarnerskih otokih.
10. Poslovodni in samoupravni organi
redstev javnega obveščanja morajo z
strežno politiko zagotoviti, da bo narodostna problematika italijanske in mađarske narodnosti stalno prisotna v informacijah ne samo kot beležka o dogodku,
imveč z vso problematiko sožitja in
sveščanja o prisotnosti dveh avtohtonih
arodnosti, to je Italijanov in Madžarov v
rostoru SR Slovenije.
11. Znanstvenoraziskovalno delo na
odročju narodnostnih vprašanj je treba
večji meri usklajevati, povezovati in z
izultati seznanjati tudi pripadnike naJdnosti.
Prednost med raziskovalnimi temami
aj imajo tista področja, ki izražajo poseen interes narodnosti, raziskovalni reultati pa lahko pripomorejo pri odloči■ah o uresničevanju narodnostne polike.

V znanstvenoraziskovalno delo na tem
področju je treba vključevati tudi raziskovalce iz vrst pripadnikov narodnosti in
poskrbeti za specializacijo raziskovalnih
kadrov na posameznih področjih.
Znanstvenoraziskovalni rezultati naj
bodo širše registrirani tudi prek mednarodnih znanstvenih publikacij in tako povezani v mednarodne znanstvene tokove.
12. Še naprej je treba omogočati stike
narodnosti z matičnima narodoma kot
njihove posebne pravice. Omogočiti in
prizadevati si je potrebno za uveljavljanje
kulture pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti zunaj dvojezičnega
območja in za ustrezno informiranost
matice Italije in Madžarske o življenju,
delu in kulturni ustvarjalnosti obeh narodnosti v SR Sloveniji.
V ta namen je potrebno tudi v prihodnje v uradne stike s predstavniki sosednje Italije in Madžarske vključevati pripadnike italijanske oziroma madžarske
narodnosti, v skladu z obravnavanimi temami razgovorov.
13. V okviru skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije je treba skrbeti
za razvoj narodnostno mešanih obmejnih območij, s čimeri bi zajezili tudi neugodne demografske tokove iz teh območij. To pa ne sme zmanjševati odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti
teh območij za lasten skladen razvoj.
Pripadnikom italijanske oziroma madžarske narodnosti je potrebno zagotoviti
sodelovanje v načrtovanju prostorskega,
gospodarskega in socialnega razvoja območja, kjer narodnosti avtohtono živita z
namenom, da bodo v razvojnih načrtih
upoštevane tudi pravice, ki zadevajo raz-

voj narodnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije je
dolžna stalno vzpodbujati priprave razvojnih programov na podlagi skupnih
vlaganj z namenom, da bo tudi s tem
zagotovljen hitrejši gospodarski in družbeni razvoj manj razvitih obmejnih narodnostno mešanih območij.
V stikih s pristojnimi organi Ljudske
republike Madžarske se je potrebno še
nadalje zavzemati za ukinitev obvezne
menjave ob prestopu meje z Ljudsko republiko Madžarsko, vsaj za maloobmejni
promet oseb, kot tudi za ustrezno spremembo meddržavnega sporazuma med
vlado SFR Jugoslavije in Ljudske republike Madžarske o maloobmejnem prometu
oseb tako, da se namesto sedanjih osmih
prehodov letno uveljavi neomejeno število prehodov.
Se naprej je treba krepiti različne oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja s sosednjima državama, Republiko
Italijo in Ljudsko republiko Madžarsko in
vanje vključevati v večji meri pripadnike
narodnosti.
14. Vsi nosilci narodnostne politike v
SR Sloveniji so dolžni pripraviti konkretne programe svojih aktivnosti na podlagi
poročila o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti v SR Sloveniji v obdobju
1981-1985, razprave v zborih Skupščine
SR Slovenije in teh sklepov.
15. Komisija Skupščine SR Slovenije
za narodnosti je dolžna tudi v naslednjem petletnem obdobju spremljati uveljavljanje narodnostne politike v SR Sloveniji. O svojem delu mora poročati
Skupščini SR Slovenije.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega dogovora o
organiziranju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987 v
,agrebu z osnutkom družbenega dogovora
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
>. in 339. člena poslovnika Skupščine
1 Slovenije na sejah Zbora združene> dela in Zbora občin dne 12. februarja
186 obravnavala pobudo za sklenitev
uibenega dogovora o organiziranju in
lanciranju XIV. svetovnih univerziteth poletnih iger leta 1987 v Zagrebu, z
inutkom družbenega dogovora (AS
<8/1) ter v skladu s 342. členom poslovka Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP:
1. Skupščina SR Slovenije sprejema
->budo za sklenitev družbenega dogoira o organiziranju in financiranju XIV.
•etovnih univerzitetnih poletnih iger le1987 v Zagrebu, z osnutkom družbenei dogovora.
2. Skupščinska razprava je opozorila,
i se nahajamo v težki ekonomski situ•iji, ko gospodarstvo in drugi subjekti v
užbi razpolagajo s skromnimi finančnii sredstvi in iščejo izhod za poravnavae najosnovnejših potreb in tudi na dejvo, da je bila kandidatura za organiziraoročevalec

S

nje »Univerziade 87•< sprejeta še pred
sklenitvijo družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki
jih prirejamo v Jugoslaviji, zato bi bilo
potrebno pri pripravi končnega besedila
predloga družbenega dogovora uveljavljati naslednje:
— ob pripravi predloga družbenega
dogovora o organiziranju in financiranju
XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih
iger leta 1987 v Zagrebu naj se vsestransko oceni športna, ekonomska in družbenopolitična utemeljenost te športne prireditve s predračunom celotnih stroškov
tekmovanja, torej z vsemi prihodki in odhodki v dinarskih in tujih plačilnih sredstvih, vključno s sredstvi za pripravo jugoslovanskih športnikov v skladu s 4. členom družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja
mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih
prirejamo v Jugoslaviji;
— potrebna sredstva za »Univerziado
87« v primerjavi z dosedanjimi tovrstnimi
prireditvami niso ustrezno ocenjena in
jih v SR Sloveniji ne bi mogli zagotoviti

niti v predvidenem obsegu niti v predvideni dinamiki;
— pri predložitvi predloga družbenega
dogovora bi bilo potrebno udeleženke
tega dogovora seznaniti o tem, kako se
bodo posamezne organizacije združenega dela in druge organizacije vključevale
v priprave in izvedbo te športne prireditve;
— z osnutkom družbenega dogovora o
organiziranju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987
v Zagrebu niso opredeljene obveznosti in
naloge Jugoslovanske zveze organizacij
za telesno kulturo in Jugoslovanske univerzitetne zveze za telesno kulturo, ki naj
bi jih kot udeleženki tega družbenega
dogovora prevzeli.
3. Skupščina SR Slovenije pooblašča
Izvršni svet, da sodeluje v postopku usklajevanja in pri pripravi besedila predloga družbenega dogovora uveljavlja navedene pripombe Skupščine SR Slovenije;
o neusklajenih vprašanjih po potrebi poroča Skupščini SR Slovenije in si prizadeva, da bo pripravljen usklajen predlog
družbenega dogovora.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 12. 2. 1986 ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave
dela na podlagi 74. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije (prečiščeno besedilo Ur. I. SRS št. 34/85) sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela izhaja iz
ugotovitev, stališč in sklepov, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela ob

obravnavi uresničevanja svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih in samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje.
Družbenopolitični zbor meni, da so
predlagane spremembe zakona že sedaj
potrebne, kljub ocenam, da bodo zaključki razprave o predlogih kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja in predvidene
spremembe zakona o združenem delu
terjale še druge spremembe:
2. Družbenopolitični zbor se strinja s
predlaganimi rešitvami glede samoupravnega interesnega organiziranja na
območju, ki je širše od občine, ob tem pa
naj se do osnutka zakona skladno z usta-

vo prouči možnost vključevanja skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti,
ustanovljenih za več občin, v enakopravno odločanje z drugimi zbori občinskih
skupščin.
Sistem solidarnosti, ki so ga kritično
ocenili tako prejemniki kot dajalci solidarnostnih sredstev še zlasti ob obravnavi uresničevanja svobodne menjave dela
v družbenih dejavnostih in planskih aktov, je potrebno vsestransko proučiti in
najti ustrezne rešitve, ki bodo omogočale
enakomernejšo obremenitev uporabnikov in izenačevanje družbenoekonomskega položaja izvajalcev pri izvrševanju
zagotovljenega programa in usklajenost
med posameznimi dejavnostmi.

SKLEP
Zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave dela
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 12. februarja 1986 obravnavala
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave dela in na
podlagi drugega odstavka 276. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela naslednji
sklep
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela se
sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Zbora se strinjata s predlaganimi
rešitvami, saj zlasti racionalizacija samoupravne organiziranosti in odločanja v
organih samoupravnih interesnih skupnosti ter jasnejša izpeljava interventne
vloge družbenopolitičnih skupnosti omogočajo razrešitev nekaterih perečih problemov pri uresničevanju svobodne me-

njave dela, še posebej v posebnih družbenopolitičnih skupnostih.
Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj ustrezno upošteva predloge, pripombe in stališča delovnih teles skupščine in zbora in skupin delegatov, pri čemer naj upošteva zlasti tele usmeritve:
- v zvezi s solidarnostnim zagotavljanjem sredstev je potrebno vsestransko
proučiti pogoje, ki bodo omogočali enakomernejšo obremenitev uporabnikov in
zagotavljali izenačevanje družbenoekonomskega položaja izvajalcev pri uresničevanju zagotovljenega programa ter usklajenost med posameznimi dejavnostmi;
^
- rešitve za samoupravno organiziranost posebnih samoupravnih interesnih
skupnosti bi morale spodbujati povezovanje ob skupnih programih in preprečevati nepotrebno institucionaliziranje posebnih oziroma posameznih interesov;
- ker določbe o planiranja na področju svobodne menjave dela po svoji vsebini sodijo v planski zakon, je zaradi vsebinske presoje teh določb potrebno za-

gotoviti sočasno obravnavo osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutka zakona o sistemu
družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije:
- pri oblikovanju rešitev in pri obravnavi osnutka zakona je potrebno zaradi
izpeljav v zakonih o svobodni menjavi
dela na posameznih področjih ustvarjalno vključevanje samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje.
4. Zaradi racionalnejšega organiziranja
samoupravnih interesnih skupnosti in
učinkovitejšega zadovoljevanja potreb in
interesov na posameznih področjih družbenih dejavnosti ter večjega vpliva na
kvaliteto storitev in izenačevanja družbenoekonomskega položaja udeležencev
svobodne menjave dela je potrebno v
občinah proučiti možnosti interesnega
organiziranja na območju, ki je širše od
občine, to je še zlasti pomembno za posebne družbenopolitične skupnosti.

■
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MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o osnutku
družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri
preprečevanju onesnaževanja in izboljševanja
kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo

V Poročevalcu štev. 2 - 21. 1. 1986 smo objavili
Osnutek družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo.
Tokrat pa k temu osnutku objavljamo še mnenje
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ter poročili za varstvo človekovega okolja Skupščine SR
Slovenije in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije.
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije je predložila
Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek družbenega
dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju kvalitete voda, ki se izlivajo v reko Savo.
Z njim naj bi bil noveliran dosedanji družbeni dogovor o
skupnih akcijah občin in mest pri preprečevanju onesnaževanja voda v porečju reke Save (Uradni list SFRJ, št. 5/80).
Predlagatelj ugotavlja, da izvajanje sedanjega družbenega
dogovora kaže, da iz različnih razlogov niso bili doseženi
zadovoljivi rezultati. Predvsem pa se kaže potreba po popolnejši koordinaciji vseh aktivnosti, kar naj bi bilo zagotovljeno
z vključitvijo skupščin socialističnih republik Slovenije, Hrvatske, Bosne in Hercegovine ter Srbije in AP Vojvodine. Podpisniki družbenega dogovora naj bi ob stalnem sodelovanju
preprečili nadaljnje naraščanje onesnaževanja voda v porečju
reke Save in omogočili pričetek postopnega zboljšanja njihovega kakovostnega stanja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da problemi
onesnaženosti reke Save z odpadnimi vodami naselij, industrije, kmetijstva itd. terjajo večjo družbeno aktivnost za preprečevanje in izboljšanje tega stanja. Koordinacija aktivnosti
vseh odgovornih dejavnikov pa je nujna in je v skupnem
interesu. S tega vidika so pomembni sklepi o nalogah za
preprečevanje onesnaževanja voda Zveznega zbora Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 70/84), kakor tudi usmeritve v
sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih planih družbenopolitičnih skupnosti.
SR Slovenija je v planskih dokumentih že opredelila prioritetne sanacijske programe v porečju reke Save in ukrepe za
izboljšanje kakovostnega stanja.
Zvezni izvršni svet pa je zadolžen za pripravo noveliranega
zakona o temeljih vodnega režima, pomembnega za dve ali
več republik oziroma avtonomnih pokrajin in o meddržavnih
vodah. Ta naj bi uredil nekatera vprašanja, ki so v navedenem
družbenem dogovoru. Zato bi priprava novega družbenega
dogovora, ki bi opredeljeval nadaljnje skupne akcije, morala
biti koordinirana tudi z vidika nove zakonske ureditve.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je v oktobru
1984 obravnaval gradivo »Nekatera aktualna vprašanja prakse
družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji«
in sprejel gradivo kot podlago za vključevanje pristojnih organov v republiki v pripravljanje in sklepanje dogovorov in
družbenih dogovorov. Izvršni svet ugotavlja, da vsebina predloženega družbenega dogovora ne ustreza njegovi ustavno
določeni funkciji.
. Po Ustavi SFRJ in SR Slovenije ter po zakonu o združenem
delu z družbenim dogovorom organizacije združenega dela,
zbornice in druga splošna združenja, samoupravne interesne
skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti,
organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in uskla-

jujejo samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih
odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence
dogovora ali splošnega družbenega pomena.
Glede na tako doJočeno pravno naravo in funkcijo družbenega dogovora ne morejo biti predmet družbenega dogovarjanja obveznosti republik in avtonomnih pokrajin, občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki se nanašajo na
urejanje zadev z zakoni in drugimi predpisi ter plani družbenopolitičnih skupnosti.
V tem družbenem dogovoru se vprašanja, ki bi bila lahko
predmet družbenega dogovarjanja, vendar bi po našem mnenju morale biti podpisnice samoupravne interesne skupnosti
vodnega gospodarstva oziroma njihove zveze, prepletajo z
vprašanji, ki bi se morala urejati z zakonom oziroma z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin v smislu 3 alinee
drugega odstavka 244. člena Ustave SFRJ.
V vseh vprašanjih, ki naj bi jih republike in avtonomni
pokrajini uredile s svojimi predpisi, pa bi se morale dogovoriti
z dogovorom republike in avtonomni pokrajini.
Družbeni dogovor predvideva drugačne rešitve nekaterih
bistvenih vprašanj (vodnogospodarske osnove kot dolgoročni
plan, prispevek zaradi onesnaževanja voda), kot so določene
v zakonu o vodah SR Slovenije in so zakonska materija, zato
se z družbenim dogovorom ne morejo urejati.
V 14. členu družbenega dogovora se doioča, da se za
opravljanje strokovnih opravil za izvajanje tega družbenega
dogovora organizira skupna strokovna služba, katere predstavnike imenuje upravni organ republike in avtonomne
pokrajine, pristojen za vodno gospodarstvo in Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni ustavne
podlage za oblikovanje skupščine in skupne strokovne službe
kot delovne skupnosti, ker se delovna skupnost lahko oblikuje le v samoupravnih organizacijah in skupnostih ali pa v
državnih organih.
Prav tako ni ustavne podlage za oblikovanje medrepubliške
oz. pokrajinske inšpekcije. Z družbenim dogovorom se ne
more oblikovati medrepubliška oziroma pokrajinska inšpekcija niti kot metoda dela, ampak lahko to uredi ie z zakonom
pristojna družbenopolitična skupnost, to so v tem primeru
republike in okrajini, ki bi lahko po našem mnenju med
naloge inšpekcije uvrstile te zadeve.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je družbeni
dogovor dobra podlaga za nadaljnje usklajeno reševanje
onesnaževanja reke Save, vendar je nujno izločiti problematiko, ki ne more biti predmet družbenega dogovora. Prav tako
meni, da bi bilo'nesmotrno sprejemati družbeni dogovor pred
sprejemom zveznega zakona o temeljih vodnega režima,
pomembnega za dve ali več republik oziroma avtonomnih
pokrajin in o meddržavnih vodah, ki naj bi uredil nekatera
vprašanja, ki se pojavljajo tudi v tem družbenem dogovoru.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za varstvo človekovega okolja

POROČILO
k osnutku družbenega dogovora o skupnih aktivnostih
pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju
kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo
Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega
okolja je na seji dne 4. 2. 1986 obravnavala osnutek družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanja kakovosti voda v porečju reke
Save. Hkrati je bila komisija seznanjena s pisnim mnenjem
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ustno
pa z mnenjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Komisija je po obširni obravnavi sprejela naslednje mnenje:
1. razmere v naših vodah so zaradi onesnaženosti in zaradi
neusklajenega izkoriščanja voda kritične, tako, da povzročajo
omejitve pri vodni oskrbi in s tem ovirajo tudi razvoj gospodarstva in naselij. Onesnaženost voda ni sistematično in
ustrezno kontrolirana, ukrepi za izboljševanje stanja pa doslej
niso bili učinkoviti kljub številnim zakonskim predpisom,
planskim usmeritvam in raznim samoupravnim dogovorom in
sporazumom. Zlasti to velja za vode v porečju reke Save, kar
predstavlja širši problem in zahteva večje medsebojno usklajeno delovanje pri njeni zaščiti. Onesnaževanje reke Save je
doseglo kritično raven. Potrebno bo pristopiti k postopnemu
saniranju oziroma omiliti trenutno stanje, pa tudi temeljito
spremeniti odnos in v planskih aktih predvideti tehnologijo, ki
bo zagotavljala tudi varstvo človekovega okolja.
Novejše analize reke Save opozarjajo, da onesnaževanje
reke z mineralnimi olji hi le posledica nenadnih izlivov nafte,
ampak je to proces stalnega onesnaževanja. Gospodarski
razvoj vzdolž Save ni spremljala ustrezna aktivnost za zaščito
voda. Onesnaževanje je predvsem posledica industrijskega
razvoja, ker se hkrati z izgradnjo proizvodnih kapacitet niso
gradile tudi prečiščevalne naprave. Zato se večji del odpadnih
voda izliva neposredno v Savo.
Onesnaževanje Save je stalen problem, ne samo zaradi
mineralnih olj, ampak tudi zaradi drugi odpadnih materialov,
ki so glede na posledice še nevarnejši (na primer samo od
Jesenic do Kranja je na Savi nad 82 odlagališč odpadkov, pa
tudi vrsta izlivov industrijskih in mestnih odplak). Opaziti je
pomanjkljivo organiziranost, ki bi lahko zagotavljala stalnejši
nadzor nad onesnaževanjem Save. Sava je osnovna žila velikega porečja, ki je veliko okoli 95,8 krrr, torej obsega 37%
jugoslovanskega državnega ozemlja. V Sloveniji je npr. poraba vode v porečju Save približno trikrat večja kot v drugih
porečjih v Sloveniji. Ekološki posegi v Savo ne dohajajo niti
industrializacije. Ob reki žiyi okoli 9 milijonov prebivalcev.
Postopno zdravljenje reke bi moralo z ekološkimi posegi
močno prehiteti tako urbanizacijo kot tudi industrializacijo v
obsavskih občinah in mestih. Pri družbenopolitičnih organizacijah ni zadovoljivo stanje inšpekcijskih služb, ne po številu,
ne po kvaliteti in ne po opremljenosti. Zato je pospešeno
izvajanje operativnega programa ukrepov za preprečevanje
nadaljnjega onesnaževanja Save (I. faza) in za preprečevanej
nadaljnjega onesnaževanja voda (II. faza) osnova za učinkovitejše preprečevanje nadaljnega onesnaževanja voda (torej ne
samo reke Save).
Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije je na seji dne 27.
decembra 1984 sprejel sklepe o nalogah za preprečevanje
onesnaženosti voda, s katerimi je med drugim pozval tudi vse
občinske in mestne skupščine ter republiške skupščine na
območju porečja Save, da takoj same ali dogovorno sprejmejo vse ukrepe, ki so v njihovi pristojnosti, zlasti tiste
ukrepe, ki so že določeni v zveznih in republiških predpisih na
tem področju.
Veljavni družbeni dogovor o skupnih akcijah občin in mest
pri preprečevanju onesnaževanja voda v porečju reke Save se
slabo izvaja. Ta ugotovitev je bila potrjena tudi na lanskolet-

nem srečanju podpisnikov tega dogovora. Čeprav di
skupno predvidena akcija, ki je bila oblikovana z dogovorom,
ne bi mogla v celoti rešiti tovrstnih vprašanj, pa bi resnejše
izvajanje tega dogovora z vsemi ostalimi dejavniki lahko bolje
preprečevalo nastale škode. Iz Slovenije je ta družber dogovor, ki velja od 1. februarja 1980, podpisalo 14 občinskih
skupščin, in sicer: Jesenice, Kraj, Vrhnika, Litija, Kamnik,
Trbovlje, Sevnica, Hrastnik, Celje, Novo mesto, Krško, Zagorje
ob Savi, Brežice in Skupščina mesta Ljubljane. Na seji Zbora
združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 16. 6. 1982 je
delegacija iz posavja (Krško) postavila delegatsko vprašanje v
zvezi z onesnaževanjem voda v porečju reke Save. V tem
vprašanju je bilo opozorjeno na obstoj družbenega dogovora,
postavljeno pa je bilo tudi vprašanje odgovornosti, kolikor se
bo stanje še nadalje slabšalo ali pa prišlo celo do katastrofe
širših dimenzij.
2. Predlagatelj ponuja novelacijo družbenega dogovora in
razširitev podpisnikov, z vključitvijo republiških skupščin in
skupščine avtonomne pokrajine Vojvodine. Večkrat izražena
potreba po večjem usklajevanju dela zahteva enotnejši pristop in koordinacijo dejavnosti, pa tudi sodelovanje republiških skupščin v smislu medrepubliške koordinacije in koordinacije v republikah pri razreševanju vprašanj kakovosti reke
Save.
Zato se kaže potreba, da bi bila Skupščina SR Slovenije
udeleženka pri postopku sklepanja tega družbenega dogovora (ob drugačni vsebini družbenega dogovora), čeprav
predloženi osnutek družbenega dogovora vsebuje vrsto odprtih vprašanj, zlati glede nalog, ki naj bi jih pri tem opravljale
republiške skupščine. Odprta so tudi druga vprašanja na
katera opozarja Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR
Slovenije in ki so razvidna iz njenega poročila z dne
31.1. 1986. Pri tem je potrebno izhajati iz tega, da naj bo
vsebina družbenega dogovora taka, da bo vsebovala opis
nalog v okviru pristojnosti posameznega udeleženca, da ne bi
posegala v samoupravne pravice drugih, kajti družbeni dogovor sam po sebi ne bo nič prispeval k izboljševanju kakovosti
voda v porečju reke Save. V skupnem interesu je, da bi
čimprej odpravili vire onesnaževanja reke n pritokov ter
dosegli takšno kakovost vode, kr bi dopuščala nenevarno
namakanje zemljišč, napajanje vodnih črpališč, urejanje naselij in gospodarstva. S teh vidikov poskusimo na osnovi razvojnih teženj doseči take cilje. Naša naloga v Sloveniji je, da
zagotovimo, da bo reka Sava iz Slovenije nizdol odtekala v
takšni kvaliteti, da bodo zastavljeni oziroma dogovorjeni cilji
lahko uresničeni.
Pri opredeljevanju nalog republiških skupščin v okviru
predloženega družbenega dogovora je potrebno, upoštevajoč
posebnosti ureditve vodnega gospodarstva v posameznih
republikah, zlasti pa doseženi nivo samoupravnega načina
razreševanja tovrstnih vprašanj, izhajati iz ustavno določenih
pravic in dolžnosti republiških skupščin, zlasti ko le-te dolo
čajo politiko in odločajo o- temeljnih' vprašanjih, ki so
pomembna za politično in gospodarsko življenje ter družbeni
razvoj; sprejemajo družbene plane; skrbijo za izvajanje začrtane politike, predpisov in drugih splošnih aktov in obveznosti
organov in organizacij; opravljajo politično nadzorstvo nad
delom svojih izvršilnih organov, upravnih organov in drugih.
To pomeni, da bi v teh okvirih oziroma v okviru družbenega
dogovora lahko skupščine republik, z namenom poenotenja
in medrepubliškega sodelovanja pri ustreznih .aktivnostih
opozarjale oziroma vršile politični nadzor preko svojih izvršil
nih organov in upravnih organov ter drugih organizmov, ki so
poročevalec
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že nosilci izvajanja določenih nalog s področja vodnega
gospodarstva oziroma preprečevanja onesnaževanja kakovosti voda v porečju reke Save. Tako bi bilo potrebno poenotiti
in intenzivirati izvedbo nalog, ki so navedene v 6. členu
osnutka tega družbenega dogovora. Naloge, ki pa zadevajo
urejanje zadev z zakoni in drugimi predpisi ter plani družbenopolitičnih aktivnosti, pa naj se oblikujejo s posebnim dogovorom republik in avtonomne pokrajine, občin in posebnih
skupnosti v smislu določil 224. Člena ustave SFR Jugoslavije.
3. V družbeni dogovor ne kaže vključevati določb, ki nimajo
sistemsko-pravne podlage in zadevajo predloge za ustanovitev posebne inšpekcije za porečje reke Save, ustanovitev
posebne strokovne službe za porečje reke Save, uveljavljanje
posebnih pogojev gospodarjenja za delovne organizacije,
katere so onesnaževalci in ki naj bi na povodju reke Save
plačevale nekajkratno večje tarife za izpuščeno onesnaženo
vodo, kot na drugih povodjih.
4. Kot podpisnike takega družbenega dogovora bi morali
poleg navedenih kot primarne šteti tudi območne vodne
skupnosti oziroma njihove zveze na nivoju republike, kolikor
seveda obstojajo, pa tudi Skupščino SR Črne gore.
5. V izogib nadaljnjim nejasnostim in v prid tesnejšega
sodelovanja pri razreševanju tovrstnih vprašanj ter pripravah

pn nauaijnjem uuimovanju vseoine oruzDenega dogovora,
dogovora in eventuelnih drugih tovrstnih aktivnosti bi bilo
primerno, da bi v skladu s 346. členom poslovnika Skupščine
SR Slovenije, skupščina že sedaj določila predstavnika izvršnega sveta, ki bi v imenu skupščine »integralno« aktivno
sodeloval pri obstoječem koordinacijskem odboru za izvajanje družbenega dogovora.
Z namenom, da pridemo do primernega družbenega dogovora, ki bi opredeljeval naše skupne interese glede določene
kvalitete reke, zagotavljal koordinacijo vseh akcij in naporov v
mejah možnosti in zakonitih pristojnosti, se kaže potreba, da
ponudimo z naše strani tudi ustrezno strokovno sodelovanje
pri oblikovanju novega besedila družbenega dogovora, ki bi v
največji možni meri ustrezal vsem podpisnikom.
6. Predlagani rok za sprejem oziroma podpis tega družbenega dogovora je preuranjen, saj je potrebno razrešiti še vrsto
odprtih vprašanj glede vsebine in obsega družbenega dogovora, nadalje proučiti vsebino novega zveznega zakona o
temeljih vodnega režima, ki je že v pripravi in končno še
odgovoriti na vprašanje, kako so sedanji oziroma potencialni
podpisniki družbenega dogovora vgradili naloge oziroma
cilje za preprečevanje onesnaževanja in izboljševanja kakovosti voda v porečju reke Save v svoje dolgoročne, srednjeročne
in letne planske dokumente.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
'OROČILO
< osnutku družbenega dogovora o skupnih aktivnostih
ari preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju
cakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na
eji dne 29. 1. 1986 obravnavala osnutek družbenega dogoora
? skupnih akcijah za preprečevanje onesnaževanja in
zboljšanje kakovosti voda v porečju Save in je sprejela
aslednje mnenje:
1. Nedvomno je nujno, da se v skupnem interesu koordiniajo aktivnosti vseh odgovornih dejavnikov za preprečevanje
nesnaževanja in izboljšanje kvalitete voda v porečju Save.
na od možnih oblik za koordinacijo teh aktivnosti je tudi
ružbeni dogovor. Vendar je družbeni dogovor v skladu z
jegovo v ustavi določeno pravno naravo in funkcijo lahko
odlaga za koordinacijo teh aktivnosti le na področju samouravnega urejanja odnosov.
Družbeni dogovor je po ustavi samoupravni splošni akt, s
aterim se zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje
dnosov širšega skupnega ali splošnega družbenega pomena
24. in 404. člen Ustave SFRJ). Glede na tako v ustavi doloeno pravno naravo in funkcijo družbenega dogovor ne
lorejo biti predmet družbenega dogovora obveznosti repulik in avtonomne pokrajine Vojvodine, občin in posebnih
ružbenopolitičnih skupnosti, ki se nanašajo na urejanje z
Jkoni in drugimi predpisi ter plani družbenopolitičnih skupDSti. Te obveznosti je potrebno izločiti iz družbenega dogo)ra in jih urediti z dogovorom republik in avtonomne pokraie, občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v smislu
alinee 2. odstavka 244. člena ustave SFRJ.
2. Vodnogospodarske osnove so po zakonu o vodah SR
ovenije (Ur. I. SRS št. 38/81) strokovne osnove za sestavo
anskih aktov vodnogospodarskega razvoja, ne pa dolgoični plani izboljševanja in vzdrževanja vodnega režima, kot
to predvideno v osnutku družbenega dogovora (1. točka 6.
ena). Vodnogospodarskih osnov kot strokovnih osnov za
istavo planskih aktov ne določa republika, ampak jih izdela
idnogospodarska organizacija za urejanje voda.
3. Zakon o vodah SR Slovenije ne predvideva prispevka
radi onesnaževanja voda, ki bi ga določala republika, kot je
predvideno v osnutku družbenega dogovora (5. točka 6.
na). Po zakonu o vodah SR Slovenije se sredstva za vodno
spodarstvo zagotavljajo v skladu s samoupravnimi sporami o temeljih planov občinskih vodnih skupnosti:
- s samoupravnim združevanjem sredstev za gradnjo in
konstrukcijo tistih vodnogospodarskih objektov in naprav v

splošni rabi ter druge posege, ki zagotavljajo večje količine in
boljšo kakovost vode, ter urejanje režima visokih voda,
- s povračili za izvajanje programov vodnogospodarskih
storitev oziroma dejavnosti,
- z odškodninami za odvzeti pesek, mivko in prod iz strug,
brežin in priobalnih zemljišč,
- z odškodninami zaradi nenadnega onesnaževanja voda,
- z delom odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozdov,
- z drugimi sredstvi na podlagi zakona.
Obvezen prispevek za minimalno vodnogospodarsko dejavnost predpišejo občinske skupščine z območja vodnih skupnosti, če se uporabniki in izvajalci ne sporazumejo o višini
povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev
oziroma dejavnosti.
4. Ni ustavne podlage, da bi udeleženci družbenega dogovora oblikovali skupščino, skupno strokovno službo in medrepubliško pokrajinsko vodnogospodarsko inšpekcijo. V družbenopolitičnem sistemu, določenem z ustavo, je skupščina
organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v
družbenopolitični skupnosti oziroma organ upravljanja v
samoupravni organizaciji ali skupnosti. Udeleženci družbenega dogovora pa ne oblikujejo niti posebne družbenopolitične skupnosti niti samoupravne organizacije ali skupnosti.
Udeleženci družbenega dogovora lahko oblikujejo le skupno
telo za spremljanje izvajanja družbenega dogovora. To telo ne
more imeti svoje strokovne službe, ki bi se oblikovala kot
delovna skupnost, ker se delovna skupnost lahko oblikuje le v
samoupravni organizaciji ali skupnosti ali pa v državnem
organu.
5. Vodnogospodarska inšpekcija je organ državne uprave,
ki se lahko ustanovi le z zakonom oziroma odlokom občinske
skupščine, ne pa z družbenim dogovorom. Za ustanovitev
medrepubliško-pokrajinskih organov državne uprave ni
ustavne podlage. Republike in avtonomna pokrajina torej
nimajo ustavne podlage, da bi po predhodnem medsebojnem
dogovoru s svojimi zakoni ustanovile medrepubliško-pokrajinsko vodnogospodarsko inšpekcijo. Pač pa se lahko z
medrepubliško-pokrajinskim dogovorom (in ne z družbenim
dogovorom) določijo oblike sodelovanja in koordinacije dela
republiških in pokrajinske vodnogospodarske inšpekcije.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 12. 2. 1986

- Stopnja odpisanosti slovenske
opreme, delež družbenega proizvoda za
državne namene in delež
konvertibilnega izvoza v primerjavi z
ostalimi republikami in pokrajinama
Skupina delegatov za gospodarsko področje — 14.
okoliš, Radovljica je Zboru
združenega dela Skupščine
Slovenije postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
»Ugotavljamo, da Slovenija
namenja vedno' večji delež
družbenega proizvoda za jugoslovanske potrebe. Zato
nas zanima stopnja odpisanosti opreme, delež DP za državne namene in delež konvertibilnega izvoza v primerjavi z
ostalimi republikami in AP«.
Na vprašanje je odgovoril
Milivoj Samar, član Izvršnega
sveta SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za
družbeno planiranje:
Pri ocenjevanju 'razpoložljivega DP za porabo in naložbe
v SR Sloveniji prihaja do
zmanjševanja tega deleža v
preteklem planskem obdobju
predvsem vsled povečanih odlivov v tujino ob zmanjševanju
tujih posojil, vsled pozitivnega
salda v menjavi s tujino kot
tudi večjim saldom prilivov in
odlivov sredstev v druge republike v letu 1981 in 1983. Pri
tem ugotavljamo, da se delež
sredstev, ki jih namenjamo neposredno za zadovoljevanje
skupnih potreb v Jugoslaviji
preko zveznega proračuna, relativno znižuje po letu 1983
ocene za 1986 leto pa kažejo
na njegovo ponovno zviševa-

nje. Zato menimo, da je potrebno izhodiščno oceno v delegatskem vprašanju dopolniti
s to ugotovitvijo.
Iz tabele I je razvidno, da se
tako delež prilivov kot odlivov
iz oziroma v federacijo in druge republike ter avtonomni pokrajini v družbenem proizvodu
Slovenije
v
obdobju
1981—1984 zmanjšuje (z izjemo v letu 1983 za delež odlivov
sredstev). Tako je znašal delež
prilivov sredstev iz federacije
in drugih republik in avtonomnih pokrajin v našo republiko v
letu 1981 3,5% slovenskega
družbenega produkta, v letu
1984 pa 3,2. Delež odlivov
sredstev v federacijo in druge
SR in SAP je v letu 1981 znašal
12,6% družbenega produkta
Slovenije, v letu 1984 pa
10,5%. Ker je bila intenzivnost
upadanja deleža odlivov sredstev iz Slovenije v federacijo in
druge SR in SAP večja od intenzivnosti upadanja deleža
prilivov sredstev v slovenskem
družbenem produktu, je zato
tudi delež neto odlivov sredstev iz Slovenije v družbenem
produktu naše republike manjši. Zmanjšal se je od 9,1% v
letu 1981 na 7,3% v letu 1984.
Če se pri tem omejimo zgolj na
delež družbenega proizvoda,
ki ga Slovenija prispeva za
zvezni proračun (izvirni prihodki zveznega proračuna iz

SRS in kotizacija zveznemu
proračunu) ugotovimo, da se
je ta od 5,5% družbenega proizvoda Slovenije v letu 1981
zmanjšal na 4,4% v letu 1984, v
letu 1985 pa se je po oceni
zmanjša! na 4,0%.
Ob upoštevanju vseh zakonsko predpisanih obveznosti
(razen prispevka zveznemu
proračunu še prispevka za
manj razvite SR in SAP, sredstev za odpravo posledic potresa v Črni gori in prispevka
za solidarnostno pokrivanje tečajnih razlik) je zmanjšanje odlivov sredstev v Sloveniji manjše (od 6,8% v letu 1980 oziroma 7,6% v letu 1981 na 6,3% v
letu 1984 in po oceni na 6,5 %
v letu 1985).
S tako celovitimi podatki za
druge republike in avtonomni
pokrajini ne razpolagamo.
Znani so sicer posamezni prilivi in odlivi sredstev republik in
avtonomnih pokrajin v oziroma iz federacije in drugih republik in avtonomnih pokrajin,
vendar ti ne zadoščajo, tako da
je tudi ocena deleža prilivov in
odlivov teh sredstev v družbenem produktu vsake posamezne republike oziroma avtonomne pokrajine izredno problematična. Za skupne potrebe v federaciji pa republike in
pokrajine praviloma prispevajo enak delež iz svojega družbenega proizvoda.
Odpisanost opreme (tabela
II) je v slovenski industriji v primerjavi z Jugoslavijo kot celoto kot tudi s posameznimi republikami oziroma avtonomnima pokrajinama največja in je
v letu 1984 znašala 74,4% (podatki za leti 1977 in 1981 so bili
na zahtevo iste delegacije posredovani v aprilu 1985 in objavljeni v Poročevalcu z dne
16. 4. 1985). Sloveniji sledi Hrvatska, ostale republike in avtonomni pokrajini pa so glede

odpisanosti opreme v industriji v primerjavi s Slovenijo in
Hrvatsko v boljšem položaju.
Enako je tudi odpisanost osnovnih sredstev in v tem okviru
opreme v slovenskem gospodarstvu kot celoti največja, pri
čemer je bil odpis v Sloveniji v
letu 1984 za 12,2% večji od zakonsko predpisanega (minimalna amortizacija), v Jugoslaviji pa na 10,1%. Na tej osnovi ocenjujemo, da visoka
odpisanost osnovnih sredstev
slovenskega gospodarstva ni
posledica hitrejšega odpisa v
Sloveniji, pri čemer pa s podatki za industrijo (SFRJ, druge
republike) v tem trenutku ne
razpolagamo. Iz podatkov po
panogah je razvidno, da je stanje zaskrbljujoče in da obstaja
nevarnost zmanjševanja fizičnega obsega proizvodnje, upadanje izvoza in poslabšanja
konkurenčne sposobnosti na
zunanjih trgih, kar velja še zlasti za klasične izvozne panoge.
Zaskrbljujoča pa je tudi visoka
stopnja odpisanosti opreme v
panogah, kjer računamo z intenzivnejšim razvojem, kar velja še zlasti za strojegradnjo in
elektro industrijo.
Delež Slovenije v konvertibilnem izvozu blaga Jugoslavije je bil v preteklem srednjeročnem obdobju dokaj stabilen in se je gibal med 25,1 in
25,9% (tabela III). Slovenija je
na ta način v celotnem preteklem obdobju zadržala najvišji
delež izvoza blaga na to področje. V istem obdobju sta
svoje deleže v skupnem jugoslovanskem konvertibilnem izvozu najbolj povečali SAP Vojvodina (za 1,2% točke) in SR
Bosna in Hercegovina (za 1,1%
točke). SR Hrvatska je edina, ki
je v tem obdobju svoj delež v
konvertibilnem izvozu blaga
Jugoslavije zmanjšala (za 3,3%
točke).

PRIMERJAVA PRILIVOV IN ODLIVOV SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE V FEDERACIJO IN DRUGE SR IN
SAP Z DRUŽBENIM PROIZVODOM V LETIH 1980-1985
_ udeležba v DP v %
TABELA I

A. ODLIVI SREDSTEV IZ SRS-SKUPAJ
v tem:
1. Izvirni prihodki zveznega
proračuna iz SRS
2. Kotizacija zveznemu proračunu
Skupaj odliv sredstev zveznemu proračunu (1 + 2)
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- tekoče cene
198o

1981

1982

1983

1984

1985
ocena

11,3

12,6

12,o

13,3

lo,5

lo,7

2,6
2,3

2,8
2,7

2,6
2,8

2,5
2,9

2,3
2,1

2,o
2,o

4,9

5,5

5,4

5,4

4,4

4,o

poročevalec

3. Prispevek za manj razvite
SR in SAP
4. Sredstva za odprava posledic potresa v Črni gori
5. Odliv osebnih dohodkov začasno zaposlenih v SPS iz
drugih SR in SAP
6. Odliv prispevkov iz CD zaposlenih s stalnim bivališčem
v drugih SR in SAP
7. Neto plasmaj i gospodarstva
in bank v druge SR in SAP
8. Ostale obveznosti republike do drugih SR in SAP
9. Odliv sredstev za pokrivanje tečajnih razlik NBJ
B. PRILIVI SREDSTEV V SRS - SKUPAJ
v tem:
1. Priliv anuitet iz sklada
za pospeševanje manj razvitih SR in SAP
2. Priliv anuitet od kreditov
danih SR BiH in Črni gori
za odpravo posledic potresa
3. Prihodki SPIZ iz zveznega
proračuna za financ,pokojnin borcev
4. Povračila slovenskim izvoznikom
5. Priliv sredstev iz naslova
solidarnost.pokrivanja tečajnih razlik nekaterim OZD
iz SRS
C. NETO ODLIVI SREDSTEV V FEDERACIJO IN V DRUGE SR IN SAP
(A - B)
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1,7

1,7
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o,9

o,9

o,9

o,9

o,2

o,2
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o,l

o,l
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o,6
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2,8

2,4

3,5

3,6

2,3

2,2

^
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7,4

9,1

7,5

8,9

7,3

7,5

TABELA II
ODPISANOST OPREME PO REPUBLIKAH IN AVTONOMNIH POKRAJINAH V LETU 1984

Industrija skupaj
Elektrogospodarstvo
Pridobivanje premoga
Pridob.nafte. zeai. plina
Proizv.naftnih derivatov
Črna raetalurgija
Pridob.rud barvnih kovin
Proizvodnja barv. kovin
Predelava barv.kovin
Proizv. nekov. rudnin
Predelava nekov. rudnin
Predelava kovin
poročevalec

SFRJ
—I

BIH
2

68,2
54,7
69,4
37,1
65,1
62,4
69,1.
^7,8
68,4
67,3
76,0

61,5
59,5
61,3
37,3
57,1
42,7
53,3
60,0
75,4
60,9
71,1

Črna Hrvat- HakeSloveGora
ska
donija nija
3 '
5
5
b

Srbija
Skupaj
7

60,5 72,3
61,4 52,4
^7,7 78,9
36,5
62,5 30,2
40,7
''l.S
56,7 ' ^4,6
70,4 87.3
25,3 , 65,3
81,3 1 63,6
61,2 75.1

62,3

7»,4

67,4

30,2
69,1
54,1
52,2
66,1
£2,6
61,0

71,1
~

SO,.
n
c?'i
51,1
n?'?
nr'n
^6,0
il'c
65,5
-5,0

8 ,4
5i'?
8^,7
1^''?
73,1
87,1

Ožja
KosoSrbija vo
H
67,7
na'n
.9,0
->
i,o'?
49 ,7
ni'o

69,5
oo'?
92,1
ki i
fi'i
na'?

2'?
77,7

ca'?
39,4-

Vojvodina
10
66,0
56,3
on *
'
na n
na i
Zn'?
S';
7 ,5
™

Strojegradnja
Proizv.prometnih sred.
Ladjedelništvo
Proizv.elek.strojev,ap.
Proizv.bazičnih keo.izd.
Predelava kem.izdelkov
Proizv.kamna in peska
Proizv.gradb. materiala
Proizv. žaganega lesa
Proizv. konč.lesnih izd.
Proizv.in predel.papirja
Proizv. preje in tkanin
Proizv. konč.tekst.izdel.
Proizv.usnja in krzna
Proizv.obutve in galan.
Predelava kavčuka
Proizv. zi vil. proizvodov
Proizvodnja pijač
Proizvodnja krmil
Proizvodnja in pred.tob.
Grafična dejavnost
Proizv.raznovrst.izdel.
Vir: Zaključni računi za leto

74,1
76,9
70,3
74,2
62,5
75,4
69,6
67,1
71,3
68,1
65,8
77,8
74,9
78,4
71,9
75,3
61,1
76,8
76,1
72,1
77,7
75,9
198*»

62,9
65,9
53,8
67,1
64,6
71,6
62,2
67,9
53,1
64,0
55,8
66,8
71,4
65,8
63,6
49,6
81,3
56,9
71,9
55,5
68,1

83,1
32,9
46,2 .
97,8 1
48,7'
50,6
56,7
59,4
42,6
70,7
71,3
59,9
90,2
46,0
57,0
53,3 '
66,3
66,7
67,2
74,5
-

73,2
77,7
77,3
83,0
53,5
32,4
69,1
68,0
73,7
73,5
71,1
88,0
79,4
78,1
72,9
80,3
67,0
79,0
85,9
79,1
80,5
'81,8

82,8
65,8
51,8
61,?
71,5
£7,7
63,4
37,8
66,4
77,0
72,2
65,9
61,2
6^,0
49,0
59,4
60,9
75,5
61,9
72,4
71,1

30.5
76,7
62.2
81.3
70.2
86.4
30.6
75.7
80.8
81,0'
72,1
90,7
90,6
88.5
85.3
83,3
74,3
84,9
86,9
67,8
39,1
87,7

7_
0,7
80,6
64.4
-72 1
67.5
67.3
69.6
64,1
63.4
64.1
57.2
?1,2
71,0
72.3
67.5
71,7
57,9
76,0
71,9
32,2
77,5
59,0
7

8
71.0
81.7
67.2
77,6
60.5
64.3
70.1
65,0
67.8
60.4
34.6
70.2
67.7
71,7
69.5
76.5
56.0
77.4
67.6
86.1
80.5
52.3

62,2
70,2
67,0
92,7
66,7
51.2
53.6
74.3
60,0
48.4
72.7
64,0
69.5
49,4
79.3
51.7
64.4
99.8
55,2
54,7
30.9

10
69,8
78.3
62,5
70,f
73,5
79,5
76,8
66.5
72,8
72.8
44.6
71.4
78,3
74.2
70.3
42.4
59,1
76.9
74,8
71,4
76.7
72,0.

TABELA III
DELEŽI KONVERTIBILNEGA IZVOZA BLAGA PO REPUBLIKAH IN AVTONOMNIH POKRAJINAH
Leto

SFRJ

1980
1981
1982
1983
198^

100
100
100
100
100
100

1985*

Bosna in
Hercegovina
12.6
12.7
13.2
13,5
13,9
13.8

Črna
gora

Hrvatska

1,3
1,3
1.5
1.3
1.6
1,6

24.3
22,7
22,2
22, 4
22,0
19.4

Makedonija
4,1
4,7
4.6
4.7
5.0
5,5

Slovenija

Srbija
izven
SAP

25.1
25,9
25,3
25.2

23,2
23,6
24,8
23,6

25,1
25,5

22.5
24.6

SAP Vojvodina
7,5
6.8
6.9
8,2
8,4
8,0

SAP Kosovo
1,5
1,1
1.0
1.1
1.3
1.4

Federacija
0,5
1,1
0,5
0,1
0,2
0,3

K S podatki do 31/12-1985 še ne razpolagamo.
Vir: Zvezni zavod za statistiko - Saopžtenje
- Previsoka raven obremenitve
gospodarstva
Skupina delegatov za go- opredelitev. Ko pa je bilo trespodarsko področje 8. okoli- ba ta načela uresničiti, se je
ša Litija je postavila nasled- pokazalo, da nimamo niti
nje delegatsko vprašanje:
enotnega koncepta za operaZačetne impulze letošnjega tivno izvajanje stabilizacije,
povečanja obremenjevanja niti enotne volje za napore in
gospodarstva je sprožila eko- odrekanja, ki jih uresničevanomska politika s poveča- nje stabilizacije zahteva, iz
njem proračunov oz. davkov raznih izjav in poročil, sklepain prispevkov. Že sama poga- mo, da je še danes veliko zajanja o povečanju proraču- govornikov politike prekonov v letu 1985 so nakazala, merne porabe dohodka, ki
da se letos splošna poraba naj bi tem ali onem področju
ne bo reducirala, temveč po- pomagalo porabljati dohodek
večala.
nad stvarno možnostjo goZasuk v učinkovitejše go- spodarstva.
spodarjenje ni mogoč, če boče analiziramo odvisnost
mo še nadalje tako obreme- ravni davkov in prispevkov
njevali gospodarstvo. Visoka od ravni dohodka, opazimo,
stopnja obremenitve gospo- da je ta odvisnost vedno
darstva je tudi eden od vzro- manjša, saj so koeficienti kokov za letošnjo rastočo infla- relacije vsako leto nižji. To
cijo. Pravzaprav je paradoks, pomeni, da so prihodki prorada v teh elementarnih stva- čunov in drugih porabnikov
reh pišemo tri leta po sprejet- teh sredstev premalo vezani
ju dolgoročnega programa, na finančne rezultate OZD in
ker je vse to že napisano in s tem na dohodek posamezsprejeto v obliki načelnih nih dejavnosti.
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Tudi tukaj je vedno težnja,
da se davki in prispevki nagibajo k poprečju ne glede, da
so dejavnosti z ugodno ravnijo dohodka (na račun izjemnih pogojev na domačem trgu) bremenjene premalo in
obratno, dejavnosti z neugodno ravnijo dohodka (npr.
lesarstva) preveč.
To kaže na degresivno
obremenjevanje dohodka posameznih dejavnosti, kar je v
nasprotju z normalno davčno
politiko in ekonomsko logiko.
Ob splošno znani opredelitvi in sprejetju dolgoročnega
programa stabilizacije, ko
smo zapisali, da bomo od
sprejetja programa stabilizacije postopno razbremenjevali gospodarstvo 10% letno.
Delegacija ugotavlja, da na
tem področju nismo naredili
ničesar, nasprotno kažejo se
nove še dodatne obremenitve. Priča smo povečanju
proračunov, dodatnemu zbiranju sredstev za pokrivanje
enostavne reprodukcije SIS
materialne proizvodnje in povečanja prispevnih stopenj
za začasno financiranje interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti, čeprav so bila

jasna zagotovila na eni zadnjih sej ZZD SR Slovenije, da
novih obremenitev v letu
1986 ne bo. Delegacija meni,
da ni mogoče več višati raven obremenitve dohodka
OZD, ker je del dohodka, ki
ostane za neposredno razpolago OZD, čedalje manjši.
Podatki kažejo, da je del
dohodka, ki se razporeja za
financiranje splošne porabe
in skupne porabe znašal v letu 1983 42% lani 44% v prvem
polletju letos pa že 47,6%. Po
programu stabilizacije bi se
moral ta delež dohodka postopno zmanjševati tako, da
bi letos znašal samo okoli
30%. Delegacijo zanima s
kakšnimi ukrepi bomo zaustavili rastoči trend obremenjevanja dohodka organizacij
združenega dela.
Na vprašanje je odgovoril
Rudi Sepič, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in republiški sekretar za finance:
Z Resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana
SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1986 je določeno, da;
poročevalec

- SIS materialne proizvodnje, ki združujejo sredstva iz
dohodka, ne bodo povečale
obremenitev glede na leto
1985, hkrati pa bodo dosledno
upoštevale v letu 1985 preveč
združena sredstva glede na resolucijska izhodišča ter ustrezno znižale stopnje;
- bodo sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, namenjena za plačilo storitev druži benlh dejavnosti, v globalu
| ohranila realno raven, dogovorjeno z Resolucijo za leto
1985. Pri tem bodo SIS družb[ nih dejavnostih finančne presežke iz leta 1985 poračunale v
letu 1986;
- bomo zagotovili postopno
odpravljanje razlik v ravni OD
delavcev v družbenih dejavnostih z ravnijo OD v gospodarstvu'
- bodo sredstva Skupnosti
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja rastla hitreje od
dohodka tako, da bo zagotovljeno tekoče usklajevanje pokojnin; sredstva za osebne
prejemke iz sredstev zagotavljanja socialne varnosti, pa bodo v globalu omogočala tekočo valorizacijo osebnih prejemkov, realizacijo otroških
dodatkov in podaljšanje porodniškega dopusta na eno
leto;
- bodo sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in občini v globalu
ohranila največ realno raven iz
leta 1985.
Z realizacijo navedenih
usmeritev se bo po ocenah Izvršnega sveta delež vseh obvteznosti iz dohodka v razporejenem dohodku gospodarstva
SR Slovenije v letu 1986
zmanjšal za 1,1% odstotne točke glede na leto 1985 (s 30,3%
na 29,2%), medtem ko naj bi
bruto osebni dohodki ostali na
ravni leta 1985. To pomeni, da
se v globalu obremenitev dohodka gospodarstva v letu
1986, v primerjavi z letom
1985, ne povečuje.
V letu 1986 je predvideno
večje zajemanje sredstev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi sprejetih
usmeritev tekočega usklajevanja pokojnin, povečala se bodo tudi sredstva otroškega varstva zaradi podaljšanega porodniškega dopusta. Povečanje sredstev za ti dve področji
bo omogočeno s sorazmernim
zaostajanjem rasti sredstev za
. tekoče izvajanje dejavnosti v
ostalih SIS družbenih dejavnosti in splošno porabo, ki bodo
v globalu ohranila realno raven iz leta 1985 - ki se bodo
torej povečala le za splošen
porast cen (oziroma bodo zaostajala za rastjo dohodka za
celoten njegov realni porast).
Sredstva za zadovoljevanje
poročevalec

skupnih potreb se zagotavljajo
na podlagi svobodne menjave
dela, ki izhaja iz načela, da k
zadovoljevanju teh potreb prispevajo vsi. Koncept odmerjanja obveznosti na podlagi ekonomske moči je upoštevan pri
fiskalnih obveznostih, kjer s
sprejeto davčno politiko stremimo za tem, da naj vsakdo
prispeva v skladu s svojo ekonomsko močjo. Na strokovni
ravni, skupaj z ostalimi republikami in pokrajinama, že dalj
časa proučujemo opredelitev
izjemnega dohodka.
Kar zadeva uporabo dohodka kot vira za investiranje v
družbenih dejavnostih, zakon
o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka določa, da se lahko s prispevki iz dohodka zagotavljajo
sredstva samo za izvajanje
redne dejavnosti na področju
družbenih dejavnosti in drugih, ki se alimentirajo iz dohodka (ohranitev človekovega
okolja, SLO in DS, komunala),
ne pa tudi za investicije na teh
področjih. To pomeni, da je
potrebna sredstva za investicijske namene na teh področjih zagotavljati iz čistega dohodka, to je iz novoustvarjene
vrednosti.
V decembru 1985 je Skupščina SR Slovenije sprejela dva
intervencijska zakona, ki se
nanašata na zagotavljanje
sredstev za pokrivanje izpada
prihodkov v elektrogospodarstvu, premogovništvu ter na
železnici v letu 1985. Navedeni
ukrep je bil nujen, ker s politiko cen kljub racionalizacijskim
ukrepom ni bilo omogočeno
ustvarjanje prihodka, ki bi
omogočil pokrivanje stroškov
v teh infrastrukturnih dejavnostih. Gre torej za posebno obliko prelivanja dohodka med
TOZD gospodarstva, saj so
nižje cene električne energije
in železniških storitev pomeni-;
le manjše stroške proizvodnje
in s tem prispevale k nekoliko
višji rasti dohodka gospodarstva.
Z intervencijskim zakonom
se zagotavlja financiranje
družbenih dejavnosti do sprejema in uveljavitve samoupravnih sporazumov o temeljih planov teh dejavnosti. Izvršni svet
je pri tem izhajal iz že dosedaj
sprejetih obveznosti in tako ni
pri predlaganju stopenj vključil vseh tistih sprememb oziroma novosti, ki jih SIS predvidevajo v svojih sporazumih.
Takšna naj bi bila usmeritev
tudi pri oblikovanju odlokov v
občinah. Samoupravni sporazumi o temeljih planov, ki bodo v razpravah in sprejemu v
začetku leta, morajo prav tako
upoštevati položaj gospodarstva ter v planskih dokumentih

dogovorjene usmeritve razporejanja dohodka.
Kar zadeva obveznosti
zmanjševanja deleža obveznosti iz dohodka na okoli 30%, na
kar opozarja skupina delegatov, pa podajamo naslednji odgovor:
V protiinflacijskem programu je bila sprejeta opredelitev,
da se mora zmanjšati delež
sredstev za skupno in splošno
porabo v družbenem proizvodu SFRJ s 35% v letu 1981 na
30% v letu 1985. V tem deležu
so zajete tudi druge družbene
potrebe, ki se financirajo preko SIS materialne proizvodnje
in ne samo sredstva za zadovoljevanje splošnih in skupnih
družbenih potreb (družbene
dejavnosti in proračuni družbenopolitičnih skupnosti). Delež sredstev za zadovoljevanje
skupnih in splošnih družbenih
potreb v družbenem proizvodu
SRS pa je znašal v letu 1981
23,3%. Po podatkih o bruto
vplačilih prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti je bil delež teh sredstev v družbenem
proizvodu SRS v letu 1984
zmanjšan za 4,69% indeksnih
točk. Navedeno zmanjšanje je
bilo doseženo predvsem zaradi zveznih intervencijskih
ukrepov na tem področju. Ti
ukrepi so po drugi strani prizadeli predvsem delavce v družbenih dejavnostih, katerih
družbeno ekonomski položaj
se je poslabšal. Ob tem, ko ni
bilo moč hitro prilagoditi obsega programov spremenjenim
pogojem, so se omejitve v
končni posledici odrazile
predvsem na osebnih dohodkih izvajalcev, ki so pomembno zaostali za rastjo OD v gospodarstvu. V SR Sloveniji

smo se dogovorili, da postopno odpravimo to zaostajanje,
kar zahteva tudi nekoliko hitrejšo rast sredstev za ta
namen.
V smislu čim bolj enotnega
obremenjevanja združenega
dela je bil v dolgoročnem in
srednjeročnem planu SRS
sprejet nov sistem solidarnosti
za družbene dejavnosti v SRS,
ki izhajajo iz usmeritev, da se
višina obremenitev med občinami čim bolj poenoti.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je hkrati s predlogom Resolucije posredoval
pregled obveznosti gospodarstva iz dohodka. OD ter združevanje sredstev iz čistega dohodka v letu 1985 ter predvideno višino posameznih obveznosti za leto 1986, kot izhajajo
iz usmeritev Resolucije v letu
1986 (Poročevalec št. 40/85).
Pri dogovarjanju vsake, čeprav
po obsegu majhne obveznosti,
bi morali nadaljevati v letu
1984 začete aktivnosti »razbremenjevanja« dohodka gospodarstva. To je bilo izhodišče
Izvršnemu svetu pri predlaganju obveznosti na ravni republike, enako pa mora biti prisotno pri tehtanju potreb in
možnosti v občinah, SIS, OZD
in njihovih asociacijah.
V okviru tega globala so
obremenitve različne po občinah; v nekaterih občinah pa
presegajo republiške usmeritve. Med temi občinami je tudi
občina Litija. Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je treba v litijski občini
preveriti vse programe gospodarskih in družbenih dejavnosti skupaj z višinami stopenj za
financiranje teh dejavnosti ter
sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili realizacijo resolucijske politike.

ZBOR OBČIN - 12. 2. 1986
- Previsoka raven
gospodarstva
Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije
Skupščine občine Litija je v
zvezi s previsoko ravnijo
obremenitve gospodarstva

obremenitve
postavila enako vprašanje
kot ga je postavila delegacija
v Zboru združenega dela. Posredovan je bil enak odgovor,
ki ga objavljamo v tej številki
Poročevalca.

- Ali je možno, za višino družbeno
verificiranega povečanja osebnih
dohodkov v državnih organih, povečati
dovoljeni obseg splošne porabe?
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije Skupščine
občine Grosuplje je postavila
naslednje delegatsko vprašanje.

Na podlagi družbenega dogovora o osnovah in merilih
za oblikovanje in delitev
sredstev za OD funkcionarjev
v SRS je komisija za spremljanje izvajanja tega dogovo15

ra v SR Sloveniji sprejela
sklep, da je možno poračunati OD funkcionarjev, na to pa
je vezana tudi uskladitev
osebnih dohodkov delavcev
upravnih organov, do 22% za
obdobje od 1.10.1985 do
31. 12. 1985.
Prosimo da Izvršni svet
skupščine SR Slovenije odgovori na vprašanje ali je
možno za višino družbeno verificiranja povečanja osebnih
dohodkov v državnih organih,
povečati dovoljeni obseg
splošne porabe.
Občina Grosuplje verjetno
ni edina slovenska občina, ki
brez tega ne more zagotoviti
izplačila takih osebnih dohodkov, čeprav daje za krajevne skupnosti iz proračuna
manj od poprečja v Sloveniji,
za ljudsko obrambo le simbolični znesek, nič za stanovanja miličnikov in za delovanje
DPO manj od povprečja v
Sloveniji, razen tega pa tudi
ni med 48. slovenskimi občinami, ki jim republika odstopa del prihodka od davka na
promet proizvodov. Res pa
je, da je bila rast splošne porabe v občini hitrejša od povprečja v Sloveniji, ker je bila
pred leti splošna poraba izrazito nizka.
Kljub vsemu temu in kljub
dejstvu, da ima občina Grosuplje dovolj prihodkov namreč ne bo mogla izvršiti
sklepa komisije za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredstev za OD funkcionarjev v SR Sloveniji ob poračunu osebnih dohodkov za
22% od 1.10.1985, če obseg
dovoljene porabe ne bo povečan za znesek, ki je potreben za realizacijo tega
sklepa.
Ne zdi pa se nam pravično,
da bi se morali delavci občinskih organov odreči družbeno priznani višini osebnih dohodkov zaradi tega, ker Republiškemu sekretariatu za finance kljub številnim zahtevam v tej skupščini še vse do
danes ni uspelo zagotoviti
prerazporeditve splošne porabe v Sloveniji na podlagi
objektivnih kriterijev, v okviru
dovoljene splošne porabe v
SR Sloveniji.
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pisni odgovor!
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je že dalj časa seznanjen z ugotovitvami skupine
delegatov za delegiranje v
Zbor občin skupščine SR Slovenije iz Skupščine občine
Grosuplje glede težave pri zagotavljanju sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov
16

funkcionarjev in delavcev
upravnih organov. Iz pregleda
realizacije odhodkov splošne
porabe občin v letu 1984 - za
leto 1985 še ni podatkov - iz
zaključnih računov je razvidna
višina porabljenih sredstev za
posamezne proračunske porabnike v občini Grosuplje in
občin na ravni SR Slovenije.
Poraba proračunskih prihodkov kaže, da v občini Grosuplje namenjajo prilive prihodkov samo za pokritje osnovnih
nalog proračuna. V strukturi
prilivov prihodkov predstavljajo v letu 1984 prihodki davkov
od občanov 53,6% proračunskih prihodkov, kar je za 9%
več od republiškega povprečja. Težave so posledica nizke
osnove dogovorjene porabe iz
preteklih let in restriktivne politike splošne porabe, ki se nadaljuje že vrsto let.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je skušal problematiko nizkega obsega splošne
porabe nekaterih občin iz preteklih let omiliti tako, da je bila z dogovorom sprejeta rast
dogovorjene porabe v okviru
globalne rasti splošne porabe
od občine do občine različna.
Osnovo za diferencirano rast
so predstavljali strukturni deleži izdatkov za dejavnost organov
družbenopolitičnih
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v dogovorjeni
porabi občine v posameznem
proračunskem letu. Z diferencirano rastjo dogovorjenega
obsega splošne porabe se je
problematika
zagotavljanja
sredstev proračunskim porabnikom, ki imajo največje deleže izdatkov za dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, nekoliko omilila.
Pri pripravi izhodišč za oblikovanje splošne porabe občin
v letu 1986 je bil ponovno
oblikovan predlog o diferenciranem pristopu pri oblikovanju obsega dogovorjene porabe, ki pa so ga predstavniki
regij na seji Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v občinah zavrnili. Zato je v
dogovoru o izvajanju politike
na področju splošne porabe
na ravni občin v SR Sloveniji v
letu 1986 predlagana resolucijska rast splošne porabe
enaka za vse občine.
S popravki osnov dogovorjene porabe občin za leto
1984 in po uskladitvah rasti
splošne porabe občin z ugotovljeno rastjo dohodka za 9
mesecev preteklega leta je bila pri občinah dosežena zgornja meja povečanja dogovorjenega obsega splošne porabe za leto 1985. Ob z Resolucijo za leto 1985 sprejetim
10% zaostajanjem rasti sred-

stev za splošno porabo za
rastjo dohodka je predvsem
zaradi dodatnih rešitev, ki jih
je uspel uveljaviti Republiški
sekretariat za finance, splošna
poraba v občini Grosuplje za
leto 1985 narastla z indeksom
201 ob dovoljenem resolucijskem indeksu 181 in to vključno z učinki neizterjanih davkov občanov v občini Grosuplje, ki se skladno z dogovorom
o splošni porabi občin razmejujejo na več let.
Na konkretno vprašanje
skupine delegatov Izvšnemu
svetu Skupščine SR Slovenije,
ali je možno za višino družbenih verificiranih povečanih
osebnih dohodkov v državnih
organih povečati obseg dovoljene splošne porabe, Izvršni
svet pojasnjuje, da ni pristojen
za povečevanje globalnega
obsega splošne porabe, ki ga
opredeljuje republiška resolucija. Naloge in pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije so le oblikovanje
strokovnih rešitev in predlogov za diferenciran pristop rasti splošne porabe za posamezne naloge ali občinske
proračune. Pri oblikovanju ra-

zlične rasti splošne porabe za
posamezne naloge mora Izvršni svet skrbeti za realizacijo
politike republiške resolucije,
medtem ko morajo diferenciran pristop občinskih proračunov sprejeti vse občine, s tem
da so globalni učinki skladni z
resolucijsko usmeritvijo. To
pomeni, da različno rast
splošne porabe med posameznimi slovenskimi občinami ne more predpisati Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije,
ampak jo morajo sprejeti vse
občine, in to ne le tiste, ki bi
imele višji limit, ampak tudi tiste, ki bi imele nižji limit od z
Resolucijo opredeljenega.
Iz navedenega izhaja, da ni
Republiški sekretariat za finance tisti subjekt, od katerega je odvisna realizacija družbeno verificiranega povečanja
osebnih dohodkov v državnih
organih v občini Grosuplje,
ampak je preporazdelitev dogovorjenega obsega splošne
porabe občin odvisna od pripravljenosti vseh občin v SR
Sloveniji, da pristopijo k diferencirani rasti spjošne porabe
v okviru globala opredeljenega z republiško resolucijo.

— Ali bo v letu 1985 SR Slovenija
zagotovila ustrezni del finančnih
sredstev iz republiškega proračuna za
»zdravstveni dinar«
Skupina delegatov za Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
skupščine občine Celje je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo v
sodelovanju z Onkološkim inštitutom je že 18. julija 1983
predložil iniciativo za uvedbo
»onkološkega dinarja« v ceno
cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Šele v letošnjem letu
je bila sprejeta odločitev, da
se za leto 1985 upoštevajo v
povečanju maloprodajnih cen
cigaret v okviru povečanega
prometnega davka tudi sredstva v višini 1 mio N din. Tako
zbrana sredstva s prometnim
davkom pa naj bi bila v proračunu federacije namensko
izdvojena in porabljena.
Kljub temu, da se letošnje
leto izteka ter da se finančna
sredstva preko prometa cigaret zbirajo v proračunu, do koriščenja teh sredstev ni
prišlo.
Zvezni izvršni svet je v dogovoru s pristojnimi organi v
republikah in pokrajinah odločil, da se zagotovi za leto 1985
znesek 500 milijonov din za
prevencijo in zdravljenje ma-

lignih in kardiovaskularnih
obolenj. Ta sredstva naj bi se
zagotovila tako, da bi se iz
zveznega proračuna zagotovilo 250 mio din, iz proračunov
od prometnega davka na prodajo cigaret ter upoštevaje tudi osnovo udeležbe v ustvarjenih prihodkih od prometnega davka na prodajo cigaret v
letu 1984.
Po zagotovilih Zveznega
komiteja za delo, zdravstvo in
socialno varstvo je postopek
zagotovitve navedenih finančnih sredstev v teku.
Sredstva v višini 250 mio din
za leto 1985 bodo zagotovljena v zveznem proračunu in
prenešena na poseben račun
Zveznega komiteja za delo,
zdravstvo in socialno varstvo;
koriščena bodo po skupnem
programu, pripravljenem in
usklajenem za leto 1985 v
Zveznem komiteju za delo,
zdravstvo in socialno varstvo.
Glede zagotovitve ustreznega
odgovarjajočega dela finančnih sredstev iz republiškega
proračuna, ki je za leto 1985
prav tako ustvaril ustrezen
del prihodkov od temeljnega
prometnega davka na prodajo cigaret, pa se postavlja
vprašanje, kako in kdaj bo priporočevalec

šlo tudi v naši republiki do realizacije.
V letošnjem letu je bil v okviru Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo ter Zveznega sekretariata za finance pripravljen osnutek Družbenega dogovora
o namenu in načinu koriščenja finančnih sredstev za
»zdravstveni dinar«. Le-ta je
bil usklajen tudi med republiškimi in pokrajinskimi komiteji ter predstavlja osnovo za
koriščenje teh namenskih
sredstev.
Vsa ustrezna dokumentacija in gradiva v zvezi z uvedbo
»zdravstvenega dinarja« so
na razpolago pri Republiškem
komiteju za zdravstveno in
socialno varstvo.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je na delegatsko
vprašanje posredoval naslednji pisni odgovor:
Na predlog Onkološkega inštituta v Ljubljani je že v letu
1983 Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo obravnaval in sprejel pobudo za uvedbo »onkološkega
dinarja« v ceni cigaret in tobačnih izdelkov, ki je bila
osvojena tudi na Zveznem komiteju za delo, zdravstveno in
socialno varstvo. Pobuda je
naletela na odobravanje, saj je
bila pripravljena primerna
strokovna utemeljitev za tovrstno zbiranje sredstev glede
na vpliv kajenja na pojav in
razširjenost določenih malignih obolenj. V naslednjih dveh
letih je potekala vrsta aktivnosti in prizadevanj, da bi republiški, pokrajinski in zvezni pristojni organi (zvezni, republiški in pokrajinski sekretariati
za finance, skupnosti za cene,
združenja, društva) dosegli soglasje o načinu realizacije »onkološkega dinarja«. V obdobju, ko je bila dana pobuda Onkološkega inštituta za uvedbo
onkološkega dinarja v maloprodajno ceno cigaret, je bilo
oblikovanje
maloprodajnih
cen cigaret in tobačnih izdelkov še v pristojnosti Zveznega
izvršnega sveta, kar pomeni,
da bi se v primeru sprejema te
pobude, v kateri bi moral biti
pravna podlaga dogovor ali zakon, v odloku Zveznega izvršnega sveta o določitvi ravni
maloprodajnih cen cigaret in
tobačnih izdelkov določil tudi
znesek za ta namen (enako kot
se zbirajo sredstva za razne
namene za maloprodajne cene
nafte in naftnih derivatov). Od
konca leta 1984 za določanje
maloprodajnih cen cigaret ni
več v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta, zato ni bilo
poročevalec

možno 1 uvesti »onkološkega
dinarja« v maloprodajno ceno
cigaret. Od tega časa naprej se
proizvajalci cigaret samostojno dogovarjajo o ceni cigaret
in tobačnih izdelkov. Z uvedbo
o povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temeljnega prometnega davka od
prometa posameznih proizvodov, ki jo sprejema Zvezni izvršni svet v soglasju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi, se določi višina
temeljnega prometnega davka, ki se plačuje od cigaret in
drugih tobačnih izdelkov. Da
bi bilo možno realizirati sprejeto pobudo, je bila v zveznih
upravnih organih dogovorjena
možnost, da se temeljni prometni davek od cigaret in tobačnih izdelkov poveča za toliko, da vsebuje tudi znesek
sredstev za ta namen.
Glede na to, da je temeljni
prometni davek prihodek zveznih in republiških proračunov,
pa s samo uvedbo še ni bila
dana zakonska osnova za izločanje in uporabo dela sredstev
temeljnega prometnega davka
osnova za druge namene, razen tistih, ki so vsebovani v
proračunu.

- Obveznosti po samoupravnih
sporazumih o temeljih planov SIS za
družbene dejavnosti za obdobje
1986-1990
Skupina delegatov za Zbor sprejemajo z neposrednim
občin Skupščine SR Slovenije odločanjem.
Sestavni del sporazumov
Skupščine občine Nova Gorica je postavila naslednje de- morajo biti osnove in merila
za zagotavljanje sredstev (8.
legatsko vprašanje:
V samoupravnih interesnih člen Zakona o skupnih osnoskupnostih družbenih dejav- vah svobodne menjave dela),
nosti občine Nova Gorica smo ki morajo biti izražena tudi v
v zaključni fazi izoblikovanja obsegu potrebnih sredstev in
predlogov samoupravnih spo- potrebni prispevni stopnji za
razumov o temeljih planov za vsako leto srednjeročnega
obdobje 1986-1990 (v nadalj- obdobja posebej.
V zvezi s tem postavijamo
njem tekstu: sporazum). Sestavni del teh sporazumov naslednji delegatski vpramorajo biti tudi obveznosti, ki šanji:
1. Ali so določila republiških
jih delavci in delovni ljudje
sprejemajo za združevanje sporazumov skladna z določisredstev za solidarnost oziro- lom 8. člena Zakona o skupma za skupne naloge v repu- nih osnovah svobodne mebliških samoupravnih interes- njave dela, ki pravi, da mora
nih skupnostih. Te obveznosti sporazum vsebovati tudi osso določene v samoupravnih nove in merila za zagotavljasporazumih o skupnih izho- nje sredstev?
2. Če so ta določila skladna
diščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o teme- z omenjenim zakonom, na
ljih planov za obdobje kakšen način se bodo delavci
1986-90 (v nadaljnjem tekstu: z neposrednim odločanjem
odločali o obveznostih ozirorepubliški sporazum).
Tako je naprimer v republi- ma obsegu sredstev, ki se naj
škem sporazumu Zdravstve- bi združevali v republiških sainteresnih skupUporaba dela temeljnega ne skupnosti Slovenije v 3. moupravnih
preko občinskih samoprometnega davka od cigaret odstavku 18. člena napisano nostih
upravnih interesnih skupnoin tobačnih izdelkov za zdrav- sledeče:
sti, če te obveznosti niso v
»Sredstva
za
uresničevanje
stvene namene je možna samo
sporazumih oprena podlagi zveznega zakona solidarnostnih nalog bodo republiških
za del temeljnega prometnega združevali v Zdravstveni deljene?
davka, ki pripada federaciji in skupnosti Slovenije vsi delavNa vprašanje je Izvršni svet
dogovora SR in SAP za del te- ci in delovni ljudje, združeni v
meljnega prometnega davka, občinskih zdravstvenih skup- Skupščine SR Slovenije posreki pripada SR in SAP. V skladu nostih, po enotni evidenčni doval naslednji pisni odgovor:
Zakon o skupnih osnovah
z zakonom o financiranju fede- prispevni stopnji na bruto
racije in zakonom o financira- osebni dohodek. Pri tem se svobodne menjave dela v 8.
nju splošnih družbenih potreb vštevajo v solidarostne ob- členu določa, da morajo udese v proračunu zagotavljajo veznosti tudi prispevki, ki so leženci v samoupravnih sporasredstva za naloge, ki so bile jih dolžni združevati iz občin- zumih o temeljih planov v zvezi
sprejete z Ustavo, zakoni in skih zdravstvenih skupnosti z opredelitvijo načina uresnisolidarnostnih čevanja svobodne menjave dedogovori, zato je potrebno za prejemnic
la med drugim določiti tudi osuporabo dela temeljnega pro- sredstev.«
Prvi odstavek 21. člena iste- nove in merila za zagotavljanje
metnega davka za zdravstvene
sredstev. 8. člen zakona se tonamene sprejeti ustrezne ga sporazuma pa določa:
»Skupščina Zdravstvene rej nanaša na samoupravne
predpise oziroma dogovore.
Kot smo seznanjeni, je v Zvez- skupnosti Slovenije bo vsako sporazume o temeljih plana,
nem komiteju za delo, zdrav- leto s finančnim načrtom ugo- , sporazum, ki ga kot primer nastvo in socialno varstvo že pri- tovila evidenčno prispevno vajajo delegati iz občine Nova
pravljen osnutek družbenega stopnjo, po kateri bodo iz bru- Gorica, ki je akt iz 37. člena
dogovora o namenu in načinu do osebnih dohodkov delav- zakona o sistemu družbenega
uporabe finančnih sredstev, ki cev združevali solidarnostna planiranja in o družbenem plase izločajo kot zdravstveni di- sredstva delavci in drugi de- nu SR Slovenije - to je samounar iz temeljnega davka na lovni ljudje, organizirani v ob- pravni sporazum o usklajevačinske zdravstvene skupnosti nju planov. Glede tega planpromet cigaret.
v SR Sloveniji.«
skega akta zakon o skupnih
Ko bo navedeni dogovor
Podobno imajo to proble- osnovah svobodne menjave
sprejet v Skupščini SR Slove- matiko določeno tudi v drugih dela nima posebne določbe.
nije in v ostalih SR in SAP, bo republiških samoupravnih in- Dejstvo pa je, da morajo udeleženci, ki sklepajo samoupravni
Izvršni svet Skupščine SR Slo- teresnih skupnostih.
sporazum o usklajevanju plavenije predlagal vključitev te
Vse
obveznosti,
torej
tudi
nov-v konkretnem primeru so
obveznosti v republiški proraobveznosti
do
združevanja
to občinske zdravstvene skupčun in s tem realiziral že sprejeto pobudo o izločanju dela sredstev za solidarnost oziro- nosti, vnesti pravice, obveznosredstev iz maloprodajne cene ma za druge skupne naloge v sti in odgovornosti iz samoucigaret za zdravstvene aktivno- republiki, morajo biti oprede- pravnega sporazuma o usklasti v zvezi s škodljivostjo ci- ljene v sporazumih, ki jih de- jevanju planov v svoje planske
lavci in drugi delovni ljudje akte.
garet.
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Glede na vsebino so določbe o obveznostih v zvezi z zagotavljanjem solidarnostnih
sredstev, o katerih se dogovorijo vse občinske interesne
skupnosti v republiki, seveda
ene tistih določb, ki jih morajo
prevzeti vse občinske skupnosti v svoje akte. Morale bi biti
opredeljene tako, da bodo ob
njihovem sprejemu jasne obveznosti, ki jih prevzemajo delavci. V samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov
zdravstvenih skupnosti v SR
Sloveniji so sicer podani vsi
elementi za izračun vrednosti
zagotovljenega programa, ki je
predmet solidarnosti, ni pa
opredeljena enotna prispevna
stopnja.
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Glede na to, da je le iz enotne prispevne stopnje možno
ugotoviti obveznosti, ki jih
prevzemajo delavci ob podpisu
samoupravnih sporazumov
0
temeljih planov občinskih
zdravstvenih
skupnosti, menim
°. da bi morala biti enotna
prispevna
stopnja določena in
n
e le določljiva s samoupravnim
sporazumom o usklajevan
ju planov, zato bi jih bilo treba v tem smislu dopolniti,
Podobno rešitev sta predlagali v svojih samoupravnih
sporazumih o usklevanju planov še republiški skupnosti
otroškega varstva in socialnega skrbstva. Kar je predmet*
skupnega dogovorjenega pro-

grama, mora biti torej v samopravnih sporazumih o usklajevanju planov, ki jih sklenejo
občinske samoupravne interesne skupnosti (v samoupravnh
' sporazumih o skupnih
izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov 1986-1990), in
sicer v taki vsebini in na tak
način, da se lahko ta del prevzame v samoupravne sporazume o temeljih planov občinskih samoupravnih interesnih
skupnosti. Ko so namreč zadeve usklajene z »republiškim«
sporazumom, morajo biti prevzete v planske akte občinskih
samoupravnih
interesnih
skupnosti in ne bi smelo biti
dvoma o njihovem sprejema-

nju in izvajanju. Poleg obveznosti iz solidarnosti bi morali
samoupravni sporazumi o usklajevanju planov posameznih
skupnosti vsebovati tudi obveznosti iz vzajemnosti in
skupnih nalog in jih opredeliti
na ustrezen način,
Iz vsega navedenega sledi,
da bi bilo treba omenjene
planske akte Zdravstvene
skupnosti Slovenije, skupnosti
otroškega varstva in skupnosti
socialnega skrbstva dopolniti
tako, da bodo iz njih jasno
izhajale obveznosti, ki jih sprejemajo delavci in delovni Ijudje, združeni v občinskih skupnostih.
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Dolgoročna sredstva za dopolnilno
kreditiranje

izvoza

kapitalnih
-

dobrin
.

—

-

© Sz leta v leto se pojavljajo vse večje razlike med razpoložljivimi in potrebnimi
sredstvi za dopolnilno kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin
© Odobreni kratkoročni krediti Jugoslovanske banke se bodo spremenili v
dolgoročne s stanjem kreditov 31. decembra 1985
© Vračilni rok dolgoročnih kreditov je 20 let, banka pa jih bo odplačevala v 15
enakih letnih obrokih s 15-odstotno obrestno mero
© Predvidena je nevtralizacija učinkov opravljene konverzije z zaostritvijo pogojev
za črpanje primarne emisije
© Za realizacijo predvidenega pomembnega povečanja izvoza kapitalnih dobrin v
tem srednjeročnem obdobju je nujno zagotoviti trajne vire sredstev in zaradi
usklajevanja rokovne strukture sredstev, s katerimi razpolaga banka
Ker so bila v obdobju od emisije in z združevanjem njih višine obrestnih mer treba uresničevanja načrtovanega
ustanovitve
Jugoslovanske sredstev poslovnega bančni- zagotoviti 16 milijard dinarjev. obsega izvoza kapitalnih dobrin. Da bi delno premostili
banke do danes združena štva.
probleme, ki so bili posledica
Na podlagi podatkov o giba- NEZADOVOLJIVE
sredstva zaradi enormne inflaneugodne rokovne strukture
cije zelo razvrednotena, Jugo- nju izvoza kapitalnih dobrin na
in sredstev bank je bil leta
slovanska banka pa mora kre- kredit in dopolnilnega krediti- STRUKTURE
1983 sprejet zakon o konverziji
dite, prevzete od bivšega skla- ranja v obdobju od leta. 1980 KREDITNEGA
reeskontnih kreditov Jugosloda, in na novo črpane kredite do 1986, ki so navedeni v obra- POTENCIALA
vanski banki. S tem zakonom
za te namene vračati v rokih zložitvi je lahko ugotoviti, da
zapadlosti, se iz leta v leto po- bo skupna vrednost planiraneKo je govor o stanju in ro- so bili vsi kratkoročni krediti iz
javlja vedno večja razlika med ga izvoza na kredit v letu 1986 kovni strukturi kreditov iz pri- primarne emisije, črpani v tej
razpoložljivimi sredstvi v Jugo- znašala 700 milijonov dolarjev marne emisije, ki se črpajo v banki, po stanju na dan 31. 12.
slovanski banki, in sredstvi, oziroma da bo izvoz za približ- Jugoslovanski banki za dopol- 1982 (v znesku 19 milijard dipotrebnimi za dopolnilno kre- no 2,07 večji od doseženega nilno kreditiranje izvoza opre- narjev), spremenjeni v dolgoditiranje izvoza kapitalnih do- izvoza v letu 1980. Zaradi spre- me, ladij in izvajanja investicij- ročne kredite s 15-letnim odbrin na kredit. Hkrati se, ker ni membe tečaja dinarja nasproti skih del na kredit v tujini se plačilnim rokom in 4 odstotno
domačega trga kapitala in ker tujim valutam v letu 1986 pa je kaže težnja rasti deleža kratko- obrestno mero na leto. Tako se
se vsaj del sredstev ne more potrebnih 37,50 krat več sred- ročnih kreditov začenši od leta je delež dolgoročnih kreditov
zagotoviti na zunanjem finanč- stev za dopolnilno kreditiranje 1980. Tedaj je njihov delež v iz primarne emisije povečal z
nem trgu, nekateri viri za te v primerjavi s sredstvi angaži- celotnih kreditih iz primarne 11,3 odstotka v letu 1982 na
namene, določeni v 26. členu ranimi v letu 1980.
emisije znašal 72,5 odstotka, 77,0 odstotkov v letu'1983. Že
Poleg navedenega je konku- že leta 1982 pa je bil 88,7 od- leta 1984 pa se je delež dolgozakona, realno ne morejo uporenčna sposobnost naših or- stotka.
ročnih kreditov v celotnih krerabljati v doglednem času.
Kljub prizadevanjem, da se v ganizacij združenega dela - izZaradi tako nezadovoljive ditih zmanjšal na 69,7 odstotpreteklem obdobju sredstva za voznikov zmanjšana tudi zara- strukture kreditnega potenci- ka, nato pa je leta 1985 znašal
te namene zagotovijo na traj- di višjih obrestnih mer, ker so ala Jugoslovanske banke je bi- samo 40,6 odstotka.
V obrazložitvi je prav tako
nih in stabilnih podlagah, do obresti na svetovnem trgu pro- la težja realizacija njenih funkdanes še ni prišlo do realnih daje kapitala fiksne in približ- cij na področju podpiranja poudarieno, da je v primerjavi
predlogov za takšne rešitve. no šestkrat nižje od mere, po
Zato je Zvezni izvršni svet kateri izvoznice plačajo obrepredlagal, da se v tekočem sti za dinarske kredite za ta
OSNUTEK ZAKONA O SPREMINJANJU KRATKOplanskem obdobju do leta izvoz. Problem obrestnih mer
ROČNIH KREDITOV? DANIH JUGOSLOVANSKI BAN1990 določijo začasne rešitve, bo še ostreje izražen v letu
KI ZA MEDNARODNO-EKONOMSKO SODELOVAs katerimi bi se sredstva zago- 1986, ker je v tem letu zagotovNJE, V DOLGOROČNE KREDITE ZA DOPOLNILNO
tavljala iz združenih sredstev ljenih za regresiranje obresti
KREDITIRANJE IZVOZA OPREME, LADIJ IN IZVAJAorganizacij združenega dela - samo 8 milijard dinarjev, za reNJA INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI NA KREDIT
uporabnikov dopolnilnih kre- gresiranje po stopnji 15 odditov, iz sredstev primarne stotkov pa je po sedanjih gibaporočevalec
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na prejšnje plansko obdobje s
projekcijo izvoza kapitalnih
dobrin za obdobje 1986 do
1990 predvidene precejšnje
povečanje izvoza kapitalnih
dobrin. Po Projekciji srednjeročnega plana banke za obdobje 1986-1990 je predviden
izvoz kapitalnih dobrin v skupni vrednosti 4,3 milijarde dolarjev, od tega znaša kreditirani del 3,2 milijarde dolarjev,
dopolnilno kreditiranje pa 2,3
milijarde dolarjev.
V istem obdobju je predvideno plačilo zapadlih odplačil iz
tujine iz naslova izvoza na kredit v zneku 1,9 milijarde dolarjev, tako da se ocenjuje, da bo
stanje terjatev do tujine iz naslova izvoza na kredit porasel
neto z 1,9 milijarde dolarjev ob
koncu leta 1985 na 3,5 milijarde dolarjev ob koncu leta
1990.
Da bi omogočili realizacijo
načrtovanega izvoza za naslednje srednjeročno obdobje,
je nujno zagotoviti trajne vire
sredstev, ter nadaljnje izboljšanje rokovne strukture sredstev, s katerimi razpolaga Jugoslovanska banka. Zato se
kot eden od ukrepov za povečanje dela dolgoročnih virov
sredstev v skupnih sredstvih
Jugoslovanske banke za potrebe kreditiranja izvoza kapitalnih dobrin v skladu z resolucijo o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1986-1990 v letu
1986 predlaga konverzija v
znesku skupnega reeskonta, ki
ga uporablja banka, pri narodnih bankah republik in pokrajin za posle iz 14. člena zakona

20

o Jugoslovanski banki na mednarodno ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih
organizacijah s stanjem kreditov 31. 12. 1985.
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ osnutek zakona o spreminjanju kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovanje, v
dolgoročne kredite za dopolnilno kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanja investicijskih del v tujini na kredit (AS
715). Sprejetje tega zakona je v
pristojnost Zbora republik in
pokrajin.
Upoštevajoč nujnost, da se
Jugoslovanski banki v čim
krajšem času zagotovi del dolgoročnih Virov sredstev in na
ta način ustvarijo pogoji za dopolnilno kreditiranje organizacij združenega dela, ki izvažajo
ladje in opremo ter izvajajo investicijska dela v tujini, je bilo
tudi predloženo, naj se osnutek tega zakona obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
Namen sprejetja zakona je
da se poveča del dolgoročnih
izvirnih sredstev zaradi usklajevanja rokovne strukture plasmajev in virov sredstev Jugoslovanske banke za te namene. S tem bi zagotovili del dolgoročnih sredstev, potrebnih
za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin in omogočili večjo
podporo organizacijam združenega dela - izvoznicam, da
bi bile konkurenčne na zunanjem trgu kapitala in tako dosegle cilje, začrtane na po-

dročju ekonomskih odnosov s
tujino.
SPREMINJANJE
KRATKOROČNIH
KREDITOV
V 1. členu je predvide/io, da
bo Narodna banka Jugoslavije
po narodnih bankah republik
in pokrajin spremenila Jugoslovanski banki za mednarodno-ekonomsko sodelovanje
kratkoročne kredite, dane iz
primarne emisije za dopolnilno kreditiranje uvoza opreme,
ladij in izvajanje investicijskih
del v tujini na kredit, s stanjem
na dan 31. decembra 1985 v
dolgoročne kredite.
Dolgoročni krediti se dajo
Jugoslovanski banki z 20-letnim vračilnim rokom in petletnim odlogom. Banka jih bo odplačevala v 15 enakih letnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo
15. decembra vsakega leta, s
• 15-odstotno obrestno mero na
leto. Prvi obrok zapade v plači, lo 15.decembra 1991.
Osnutek zakona prav tako
predvideva, da narodne banke
republik in pokrajin v 60 dneh
po uveljavitvi tega zakona
sklenejo pogodbe o dolgoročnih kreditih, v katerih bi se
med drugim natančno določilo, od kdaj tečejo in v katerih
rokih se bodo zaračunale
obresti za dolgoročne kredite.
Narodna banka Jugoslavije
bo z ukrepi za izvajanje monetarno-kreditne politike zagotovila, da učinki spremembe
kratkoročnih kreditov v dolgoročne kredite Jugoslovanski

banki ne vplivajo na povečanje
okvira porasta monetarnih
agregatov, določenih s predpisom Skupščine SFRJ o ciljih in
nalogah monetarno-kreditne
politike.
Kot je poudarjeno v obrazložitvi bi se učinki opravljene
konverzije nevtralizirali z zaostritvijo pogojev za črpanje primarne emisije. Z nevtralizacijo
učinkov konverzije pa bi se
drastično zmanjšal, zlasti v letu 1986, priliv sredstev iz primarne emisije. Če upoštevamo, da je poleg združenih
sredstev poslovnega bančništva primarna emisija eden
glavnih virov sredstev Jugoslovanske banke, bi s sprejetjem
predlagane zakonske določbe
postala vprašljiva izvršitev načrtovanega obsega izvoza
bank, zlasti v letu 1986, pa tudi
v naslednjih letih.
PREMALO SREDSTEV
ZA DOPOLNILNO
KREDITIRANJE
V obrazložitvi osnutka je poudarjeno, da je po dosedanjih
zakonskih rešitvah zagotovljen
samo del sredstev za delo Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje, ki so jih sestavljali krediti
in sredstva, ki so jih organizacije in skupnosti združile v bivši sklad za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov, s tem
da so v 26. členu zakona našteti potencialni viri, iz katerih se
bodo zagotavljala sredstva za
dopolnilno kreditiranje izvoza
kapitalnih dobrin.
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