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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
11. julija 1980
Na skupnem zasedanju Zbora
združenega deia, Zbora občin in
Družbenopolitičnega
zbora
Skupščine SR Slovenije dne
11. julija 1980 so delegati poslušali uvodno besedo predsednika izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije dr. Antona Vratuše
k razpravi ob poročilu Izvršnega
sveta o nalogah Socialistične
republike Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje politike in mednarodnega
sodelovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Na skupnem zasedanju so delegati poslušali še uvodno besedo k osnutku zakona o notranjih
zadevah, ki jo je podal Dore Dovečar, namestnik republiškega
sekretarja za notranje zadeve.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični zbor
so nato po razpravi na ločenih
sejah sprejeli:
- sklep ob obravnavi nalog
Socialistične republike Slovenije
pri oblikovanju in uresničevanju
ciljev zunanje politike in mednarodnega sodelovanja Socialistične republike Slovenije;
- osnutek zakona o notranjih
zadevah.

Zbor združenega deia in Zbor
.občin sta sprejela sklep, Družbenopolitični zbor pa je sprejel
stališča ob obravnavi:
- predloga za izdajo zakona
o izdvajanju in usmerjanju dela
dohodka organizacij združenega
dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte;
- predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih
organov za družbene prihodke.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela še:
- predlog zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih
skupnosti;
- predlog odloka o razdelitvi
presežka prihodkov po zaključnem računu Loterijskega zavoda
Slovenije za leto 1979 za namene
iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije;
- predlog odloka o razdelitvi
dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za
namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
11. julija 1980
Zbor združenega dela:
Željko Železnik, Ivan Kastrevc, dr. Anton Vratuša, Milica Dabanovič, Franc Bizjak, Alojz Roškar, Jernej Jerman, Feliks
Šprogar, Drago Dolinar, Vladimir šulin, Milica Ozbič, Andrej
Rebolj, Franci Kočar, Franc Cvetko, Ivan Klobčar, Jože Gabrovšek, Marjan Markovič, Drago Uzar, Ivan Zelenšek.
Zbor občin:
Bojan Lubej, Abram Apollinio, Mile Pnmc, Lojze Rant, Mitja
Horvat, Vinko Leskovar, Cvetko Gatnik, Rudi Stopar, Jaka
Demšar, Martin Božič, Franc Bajt, Slavko Polanič, Uroš Gulič,
Miranda Mercina, Cilka Možič, Matko Pohar, Žarko Žigon, Mira
Frolov, dr. Rudi Kropivnik.
Družbenopolitični zbor:
Žarko Žigon, Ivan Godec, Majda Gaspari, Ignac Golob, Jože
Smole, Jože Božič, Aleksander Varga, Franc Škufca, Ludvik
Golob, Zoran Polič, Tina Tomlje, Dušan Šinigoj, Marija Aljančič, Emil Šuštar, Majda Naglost, dr. Rudi Kropivnik, Igor Uršič,
Stane Gavez.

sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1819);
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
skupne izjave o soglasju za izvajanje evropske akcije v zvezi z
izdelavo projekta o uporabi
ekektrpnske opreme na magistralnih, cestah;
- sklep ob obravnavi osnutka
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu
proračunskih odhodkov federacije za leto 1980;
- sklep o soglasju k osnutku
odloka o spremembi odloka o
določitvi prihodkov od carin in
drugih uvoznih davščin, ki se v
letu 1980 odstopajo Interesni
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
- sklep o soglasju k osnutku
zakona o zadolžitvi Narodne
banke Jugoslavije v tujini za
ohranitev likvidnosti Jugoslavije
v plačilih s tujino.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični zbor
so sprejeli:
- predlog odloka o izvolitvi
predsednika in članov Komisije
Skupščine SR Slovenije za informiranje; v komisijo so bili izvoljeni:
za predsednika: Vlado Beznik
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za članelvan Godec, Ludvik
Golob, Olga Gregorčič, Nataša
Hiršman, Ivan Hrastnik, Jože Kirič, Boris Rosina, Zlatka Strgar,
Aleksander Ternovec, Aleksander Varga in Jože Vari.
Zbori so ustanovili tudi:
- skupino delegatov za preučitev statutov oziroma sprememb in dopolnitev statutov visokošolskih organizacij; v skupino so bili imenovani: Miro Gošnik (vodja skupine), delegat
Družbenopolitičnega zbora; za
člane pa iz Zbora združenega dela Vili Pahor, Janko Muraus in
Jera Vodušek-Starič, iz Zbora
občin pa Mitja Horvat, Anica Novak in Niko Lukež.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični zbor
so na ločenih sejah sprejeli tudi
odstop predsednika Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
dr. Antona Vratuše, ki je svoj
odstop dodatno utemeljil že na
skupnem zasedanju zborov.
V skladu z ustavo so zbori
ugotovili, da ima odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za posledico
odstop celotnega Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in
da ostane v svoji funkciji do
izvolitve novega Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
16. julija 1980
Na skupnem zasedanju Zbora
združenega dela, Zbcra občin in
Družbenopolitičnega zbora in
Skupščine SR Slovenije dne 16.
julija 1980 so delegati najprej
izvolili predsednika, podpredsednike in člane Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ter imenovali republiške sekretarje in
predsednike republiških komitejev. Poslušali so tudi poročilo
delegacije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976
do leta 1S80 v letu 1980, ki ga je

podal dr. Rudi Kropivnik, član
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Na ločenih sejah so zbori
sprejeli:
- osnutek zakona o svobodni
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti;
- osnutek zakona o naravni in
kulturni dediščini (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča);
8 osnutek zakona o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti
(Družbenopolitični zbor je sprejel stališča in predloge);
- sklep ob poročilu delegacije

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
16. julija 1980
Zbor združenega dela:
dr. Iztok VVinkler, Sonja Marič, Franc Slkošek, Zdravko
Sprajcar, Marija Zupančič-Vičar, Božo Pančur, Teodor Štrukelj, Ernest Noč, Anton Tadina.
Zbor občin:
Jože Humar, Franci Prime, Niko Lukež, Franc Štrakl, Boris
Čop, Mitja Rotovnlk, Stanislav Božič, Nande Vode, Jože Korpar, Tone Poljšak, Stane Kovačič, Ivan Fabjan, Jože Miklavčič,
Roman Mavri, Kristina Skube, Ciril Plut, Rok Kržan.
Družbenopolitični zbor:
Emil Šuštar, Milan Bratec, Ciril Sitar, Peter Toš, Ciril Zlobec,
Tilka Blaha, Tina Tomlje, Dušan Šinigoj, Miloš Prosenc, Ciril
'Zlobec, Andrej Caserman.

Delegati so na skupnem zasedanju vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije na predlog Predsedstva SR Slovenije z
ločenim glasovanjem po zborih soglasno izvolili Janeza ZemIjariča za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez
Zemljarič je nato obrazložil predlog za novo sestavo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije. Z ločenim glasovanjem po
zborih so bili izvoljeni:
za podpredsednike Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije:
Jože Florjančič, mag. Vlado Klemenčič, Dudan Šinigoj
za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: Boris
Čižmek, Tomaž Ertl, Andrej Grahor, Jernej Jan, Tatjana Kosovel, Martin Košir, Ivo Marenk, Jože Pacek, Majda Poljanšek, Milivoj Samar, Marjan Simič, Anton Slapernik, Borut
Šnuderl, dr. Lojze Ude, Tone Vahen, Marko Vraničar, dr. Iztok
Winkier, Marija Zupančič-Vičar.
Izmed izvoljenih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bili imenovani:
Boris Čižmek za predsednika Republiškega komiteja za
borce in vojaške invalide;
Tomaž Ertl za republiškega sekretarja za notranje zadeve;
Andrej Grahor za predsednika Republiškega komiteja za
promet in zveze;
Jernej Jan za predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje;

Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in
dopolnitev resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta
1976 do 1980 v letu 1980.
Zbor združenega dela in Zbor
občin pa sta sprejela še:
- osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku;
- osnutek zakona o spominskem parku Trebče;
- predlog odloka o potrditvi
sprememb in dopolnitev statuta
Prešernovega sklada.

Vsi trije zbori so sprejeli:
- predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za finance in o razrešitvi
in imenovanju namestnika republiškega sekretarja za notranje
zadeve;
za namestnika republiškega
sekretarja za finance je bil imenovan mag. Stanko Debeljak;
dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve je bil razrešen Tomaž Ertl;
za namestnika republiškega
sekretarja za notranje zadeve je
bil imenovan Ivan Vlnkler.

Tatjana Kosovel za predsednico Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo;
Martin Košir za republiškega sekretarja za ljudsko obrambo;
Ivo Marenk za predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
Jože Pacek za republiškega sekretarja za pravosodje,
upravo in proračun;
Majda Poljanšek za predsednico Republiškega komiteja za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo;
Milivoj Samar za predsednika Republiškega komiteja za
družbeno planiranje;
Marjan SlmiČ za predsednika Republiškega komiteja za
delo;
Anton Slapernik za republiškega sekretarja za finance;
Borut Šnuderl za predsednika Republiškega komiteja za
tržišče in splošne gospodarske zadeve;
dr. Lojze Ude za predsednika Republiškega komiteja za
zakonodajo;
Tone Vahen za predsednika Republiškega komiteja za informiranje;
Marko Vraničar za predsednika Republiškega komiteja za
energetiko, industrijo in gradbeništvo;
dr. Iztok VVinkler za predsednika Republiškega komiteja za
kulturo in znanost;
Marija Zupančič-Vičar za predsednico Republiškega komiteja za varstvo okolja In urejanje prostora,

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLEP
Skupščine SR Slovenije, ki so ga po obravnavi nalog Socialistične republike Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in mednarodnega sodelovanja
Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejeli Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Sovenije
___________
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin In
Družbenopolitičnega zbora dne 11.julija
1980 obravnavala naloge Socialistične
republike Slovenije pri oblikovanju in
uresničevanju zunanje politike in mednarodnega sodelovanja Socialistične
federativne republike Jugoslavije in
sprejela naslednji
sklep:
Skupščina SR Slovenije sprejema ocene, stališča in usmeritve, vsebovane v
gradivu Naloge Socialistične republike
Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in mednarodnega
sodelovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije, dopolnjene s stališči
2

in pobudami delovnih teles skupščine in
njenih zborov. Prav tako sprejema skupščina ekspoze predsednika izvršnega
sveta z opredelitvami prednostnih nalog
in usmeritev, ki jih vsebuje.
Skupščina SR Slovenije poudarja nujnost celovitega vključevanja dejavnikov s
področja materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti v mednarodno sodelovanje. To sodelovanje bo treba še nadalje
krepiti s sosednimi državami ob hkratnem prizadevanju za reševanje vseh še
odprtih vprašanj, zlasti v zvezi z obstojem
in nadaljnjim razvojem naših narodnostnih skupnosti, širiti gospodarske in druge oblike sodelovanja s svetom in še posebej z neuvrščenimi državami in državami v razvoju ter si v okviru multilateralnega sodelovanja prizadevati za realizacijo

sklepov neuvrščenih držav v boju za nove
mednarodne politične in ekonomske odnose. Za uresničevanje vseh teh usmeritev pa je nujno potrebno doseči organizirano, načrtno in usklajeno delovanje
vseh nosilcev mednarodne dejavnosti v
temeljnih organizacijah združenega dela.
samoupravnih interesnih skupnostih,
družbenopolitičnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah, kar je tesno povezano z napori za podružbtjanje
oblikovanja in uresničevanja zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR
Jugoslavije.
Skupščina priporoča vsem samoupravnim organizacijam, skupnostim in občinam, da obravnavajo navedeno gradivo, ekspoze predsednika izvršnega sveta
ter stališča in mnenja izražena v razpravi
poročevalec

na zborih ter v delovnih telesih Skupščine in zborov, da vgradijo navedene naloge v svoje delovne načrte ter sprejmejo
druge ukrepe za izvajanje nalog in dejavnosti s področja mednarodnih odnosov.
Skupščina nalaga izvršnemu svetu, da
deluje pri uresničevanju dogovorjenih

nalog zunanje politike in mednarodnega
sodelovanja SR Slovenije in o tem poroča Skupščini SR Slovenije. Prav tako naj
deluje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri uveljavljanju Resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije s tujino, sprejete
v Skupščini SRS leta 1973, Resolucije o

ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju, sprejete v skupščini leta
1975 in Sklepov in stališč o obmejnem
gospodarskem sodelovanju Socialistične
republike Slovenije s sosednjimi državami, sprejetih v skupščini leta 1975 in o
tem poroča Skupščini SR Slovenije.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki
koristijo hidroakumulacijske objekte
•
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na sejah dne 25. 6. 1980 in
11. 7. 1980 obravnaval predlog za izdajo
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela
dohodka organizacij združenega dela,
ki koristijo hidroakumulacijske objekte
in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora sprejel
ta-le
Stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da ustava SR Slovenije sicer daje podlago za zakonsko urejanje obravnavanega
vprašanja, ne pa tudi za rešitve, ki jih
vsebuje predloženi zakon. Način ugotavljanja dela dohodka, ki je rezultat dela v
izjemno ugodnih naravnih pogojih, predlagan v predlogu za izdajo tega zakona,
tudi ni v celoti v skladu s 111. členom
zakona o združenem delu. V zakonu bi se
morale določiti osnove in merila za ugotavljanje tistega dela dohodka temeljne
organizacije združenega dela, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih. Obstoj tega dela dohodka pa bi
bilo treba ugotavljati za vsak primer posebej, ne pa ga vnaprej ovrednotiti z določenim odstotkom od vrednosti proizve-

dene električne energije. Pri tem je treba
upoštevati intencije ustave, da se del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, uporablja predvsem za razvoj organizacije združenega
dela, v kateri je bil dosežen, lahko pa tudi
za razvoj materialne osnove združenega
dela v občini in republiki; v tem primeru
temelji odločanje o uporabi tega dela dohodka na samoupravnih osnovah.
2. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da pobuda Skupščine občine Radije ob
Dravi znova načenja pomembno sistemsko vprašanje, kako z zakonom in samoupravnim sporazumom opredeliti osnove
in merila za ugotavljanje dela dohodka,
ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, ali rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka. Vendar
bo pri zakonskem urejanju tega vprašanja treba upoštevati skupna izhodišča, o
katerih se bodo republike in pokrajini
dogovorile s posebnim dogovorom.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
pripravi konkretnejše vsebinske predloge in se zavzema za čimprejšnjo sklenitev tega družbenega dogovora.
3. Ob spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega re-

gionalnega razvoja bo treba proučiti, v
kolikšni meri ima vštevanje dohodka hidroelektrarn, zaradi zakonsko določenih
kriterijev in kazalcev, za posledico nerealno prikazovanje družbenega proizvoda občine, kar tej družbenopolitični
skupnosti zmanjšuje možnosti ugodnejših pogojev za njen razvoj.
Družbenopolitični zbor meni, da je treba ocenjevati pobudo Skupščine občine
Radlje ob Dravi tudi z vidika nadaljnjega
uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov na področju elektrogospodarstva,
zlasti dohodkovnih odnosov in položaja
temeljnih organizacij združenega dela na
tem področju. Vprašanja, ki izhajajo iz
obravnavane zakonske pobude, je treba
posebej skrbno upoštevati pri pripravi
zakona o energetskem gospodarstvu, ki
je že v postopku sprejemanja v Skupščini
SR Slovenije.
4. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da ne sprejmeta
predloga za izdajo zakona v predlaganem besedilu. Zbora naj v svojem sklepu
zavežeta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj najkasneje do sprejema planov za naslednje srednjeročno obdobje
pripravi analizo problemov in predloge
za njihovo rešitev

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred
loga za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združe
nega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 39. seji dne 11.
julija 1980 obravnaval predlog za izdajo
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela
dohodka organizacij združenega deta,
ki koristijo hidroakumulacijske objekte
in na podlagi tretjega odstavka 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
1. Predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte v predloženem besedilu, ni sprejemljiv zaradi še nerazrešenih sistemskih vprašanj zajemanja in
poročevalec

usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat
dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih.
2. Problematiko, ki izhaja iz pobude
skupščine občine Radlje ob Dravi, je potrebno oceniti z vidika kriterijev razporejanja na osnovi skupnih vlaganj ustvarjenega dohodka, ustreznosti kriterijev za
ugotavljanje stopnje razvitosti ter z vidika
nadaljnjega uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov na področju elektrogospodarstva, zlasti dohodkovnih odnosov in položaja temeljnih organizacij
združenega dela na tem področju.
3. Glede na to naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije to problematiko uredi v
okviru pripravljajočega se zakona o energetskem gospodarstvu, zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter v okviru priprav
za sklenitev dogovorov o temeljih druž-

benega plana SR Slovenije za naslednje
srednjeročno obdobje. Hkrati naj prouči
in skupaj z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije predloži, najkasneje do predložitve osnutka družbenega
plana SR Slovenije, možne rešitve sistemskih vprašanj, na katere opozarjajo
Družbenopolitični zbor v svojih stališčih
in delovna telesa zborov in skupščine v
svojih poročilih. V teh aktih bo zlasti potrebno opredeliti osnove in merila za
ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat
dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih
ob upoštevanju skupnih izhodišč, ki jih
bodo republike in pokrajini opredelile s
posebnim družbenim dogovorom. V okviru sprememb in dopolnitev zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki je predložen
skupščini, pa je potrebno oceniti, v kolikšni meri sedanji sistem vštevanja do3

hodka hidroelektrarn v družbeni proizvod občine prikazuje nerealno stanje razvitosti občine, kar bi se lahko negativno
odrazilo pri uveljavljanju ugodnosti, ki se
zagotavljajo manj razvitim občinam.
4. Upoštevajoč navedeno, naj se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzema
za čimprejšnjo sklenitev družbenega dogovora, s katerim bi se republike in avtonomni pokrajini dogovorile o skupnih
izhodiščih za ugotavljanje dela dohodka,
ki je rezultat izjemnih ugodnosti v poslovanju, pri čemer naj pripravi tudi konkretne vsebinske predloge. Prav tako naj
Izvršni svet najkasneje do sprejema pla-

nov za naslednje srednjeročno obdobje
pripravi rešitve, ki bodo na trajnih sistemskih osnovah podlaga za reševanje
te problematike.

Zbor občin
Zbor občin je sprejel podoben sklep
kot Zbor združenega dela, le v zadnji
4. točki se besedilo razlikuje in zato objavljamo to točko, ki se glasi:

4. Upoštevajoč navedeno, naj si Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadeva
za čimprejšnjo sklenitev medrepubliškega družbenega dogovora, ki bo opredelil
skupna izhodišča ter merila za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih
naravnih pogojev ter naj na tej osnovi
najkasneje do sprejema planov za naslednje srednjeročno obdobje pripravi
rešitve, ki bodo na trajnih sistemskih osnovah podlaga za reševanje te problematike. V primeru, da družbeni dogovor do
tega časa še ne bo sklenjen, pa naj Izvršni svet skupaj s prizadetimi občinami pripravi začasne rešitve.

STALIŠČE
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za
družbene prihodke
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 11. julija 1980
obravnaval predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in
delovanja upravnih organov za družbene prihodke _'•» na podlagi 72. člena poslovnopolitičnega zbora sprejel ta-le

STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor podpira prizadevanja, da se z dogovorom zagotovi
enotnejša in ustreznejša ureditev temeljnih vprašanj položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene

prihodke v republikah in avtonomnih pokrajinah.
2. Glede posameznih rešitev v predlogu dogovora Družbenopolitični zbor
smatra, da drugi stavek 8 člena ni povsem v skladu s sprejetimi sistemskimi
rešitvami.
Dajanje pooblastil inšpektorjem družbenih prihodkov in drugim delavcem s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
da lahko preiščejo osebe in stanovanjske
prostore zavezanca pomeni širjenje pooblastil, ki jih imajo inšpektorji po zakonu
o sistemu državne uprave, za kar ni utemeljenih razlogov. Pooblastil, ki so v veljavni zakonodaji omejena le na ozek
krog upravičencev, ne gre širiti, pač pa

bo potrebno z zakonom natančneje urediti sodelovanje teh organov z organi odkrivanja, pregona ter sojenja, da bo to
sodelovanje učinkovitejše.
3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, naj odložita sklepanje
o predlogu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanje
upravnih organov za družbene prihodke
ter naložita Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, naj v postopku usklajevanja med republikami in avtonomnima pokrajinama uveljavi stališče, ki ga je k
predlogu dogovora dal Družbenopolitični zbor.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora o temeljnih
vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke
Zbor občin Skuščine SR Slovenije je
na 38. seji dne 11. julija 1980 obravnaval
predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene prihodke
in na podlagi 3. odstavka 266. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji

sklep:
1. Sklepanje o predlogu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za
družbene prihodke se odloži

2 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pri ostalih podpisnikih dogovora o
temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za
družbene prihodke uveljavi pripombo k
8. členu, ki je navedena v stališčih družbenopolitičnega zbora in dodatnemu poročilu zakonodajno-pravne komisije.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti
' ^ .
'
Zbor združenega dela zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije so na svojih sejah dne 16.
lulija 1980 obravnavali osnutek zakona
o svobodni menjavi dela na področju
kulturnih dejavnosti in na podlagi drugega odstavka 266. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije sprejeli naslednji
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Sklep
1. Osnutek zakona o svobodni menjavi
dela na področju kulturnih dejavnosti se
sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
3. Ob pripravi predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih

dejavnosti naj predlagatelj upošteva naslednje pripombe:
- v zakonu je potrebno jasneje opredeliti, za katere kulturne dejavnosti oziroma programe se uporablja kot vir dohodek temeljne organizacije združenega
dela in za katere osebni dohodek delavcev. Zakon mora ta temeljni odnos med
viri opredeliti, kar iz sedanje dikcije točke
poročevalec

a in b 11. Člena osnutka zakona ni razvidno;
- pri opredelitvi prispevka občanov iz
lastnih sredstev (12. člen) je potrebno
izhajati iz tega, da so ta sredstva pomemben sestavni del družbenoekonomskih
odnosov na področju kulture, zato bi bilo
primerneje urediti prispevek občanov iz
svojih sredstev kot enega izmed virov za
oblikovanje sredstev v svobodni menjavi
dela;
- financiranje razširjene reprodukcije
naj predlagatelj uredi v posebnem členu
in ne v okviru 11. člena, Pri tem naj upošteva, da ni mogoče združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo vezati le
na osebni dohodek, saj so sredstva za ta
namen že vključena v strukturo cene, če
tako določa samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne
skupnosti. Predlagatelj naj zato posebej
uredi združevanje sredstev za del razširjene reprodukcije, ki pa mora biti vsekakor vključeno v samoupravni sporazum o
temeljih plana kulturne skupnosti.
4. Predlagatelj naj prouči 36. člen
osnutka zakona. Pri tem bi bilo potrebno
izhajati iz 32. člena, ki opredeljuje, o čem

se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
v Kulturni skupnosti Slovenije ter glede
na to oceniti, ali je mogoče odločitve o
posameznih vprašanjih, ki jih navaja 32.
člen sprejemati v taki sestavi skupščine
Kulturne skupnosti Slovenije kot jo predlaga varianta. O vprašanjih skupnih
osnov kulturne politike in skladnega razvoja kulturnih dejavnosti je potrebno
dogovarjanje in sporazumevanje, ki
omogoča prisotnost različnih kulturnih
dejavnosti v okviru take skupne politike
in skladnega razvoja. Tak pristop pa terja
oblikovanje skupščine Kulturne skupnosti Slovenije s takim zborom izvajalcev, ki
je znotraj tako strukturiran, da zagotavlja
predhodno uskladitev posameznih programov kulturnih dejavnosti med izvajalci s posameznih področij kulturnih dejavnosti, kot osnove za sporazumevanje
in dogovarjanje z uporabniki.
Za izražanje posebnih interesov uporabnikov do posameznih kulturnih dejavnosti je potrebno bolj razviti temeljne
skupnosti in enote in sicer tako, da se
temeljne skupnosti ustanavljajo za posamezna področja kulturnih dejavnosti,
enota pa ob kulturnih organizacijah.

5. Poleg tega naj predlagatelj prouči
določbe (33. člen), ki opredeljujejo, kaj
predstavlja program skladnega razvoja
kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter skuša
jasneje razmejiti, kaj je program, ki zadovoljuje potrebe širšega kroga občanov in
kaj je tisti program, ki ima značaj nepogrešljive sestavine kulturnega in umetniškega življenja slovenskega naroda. Taka
razmejitev naj prispeva zlasti k jasnejši
opredelitvi združevanja sredstev na podlagi vzajemnosti v Kulturni skupnosti
Slovenije in za prispevek k programu kulturnih dejavnosti, ki jih delovni ljudje in
občani ne morejo uresničiti v okviru dohodkovnih možnosti občine.
6. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči tudi konkretne pripombe, predloge in mnenja iz razprave
ob osnutku zakona, upošteva pa naj pripombo Zakonodajno-pravne komisije
glede neustreznih določb o standardih in
normativih glede na zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakon o
sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
naravni in kulturni dediščini
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na te/1 dne 16. julija 1960
obravnaval osnutek zakona o naravni in
kulturni dediičlni In na podlagi 72. člena
Poslovnika Skupščine SR Slovenije in
19. člena Poslovnika Družbenopolitičnega zbora sprejel ta-le
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da je bila v sedanjem osnutku v pretežni
meri dosežena skladnost predloženih zakonskih rešitev s pripombami in stališči
iz razprave ob prvotnem osnutku, ki je bil
po lanskoletni obravnavi vrnjen predlagatelju, da ga ustrezno preoblikuje in dopolni. Kljub tej ugotovitvi o bistvenem
napredku pri oblikovanju sedanjega
osnutka Družbenopolitični zbor meni, da
je vrsta vprašanj v osnutku zakona ostala
še premalo natančno obdelana, da obstajajo še določene terminološke in druge nejasnosti, neusklajenosti med posameznimi členi, ipd. Zato naj predlagatelj
v obrazložitvi natančneje obdela vsebino
in značaj pripomb in stališč iz razprave
ob prvotnem osnutku in utemelji svoje
odločitve zlasti glede tistih pripomb, katerih predlagatelj r\i upošteval zaradi najrazličnejših razlogov in jih ni vsebinsko
vključil v določila novega osnutka zakona.
2. Družbenopolitični zbor meni, da je
treba pri oblikovanju predloga zakona
upoštevati zlasti naslednje;

- Zakon naj dosledneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti ter medsebojne odnose vseh zainteresiranih in
zadolženih dejavnikov za varovanje narave in kulturne dediščine ter opredeli soodvisnost med akti o zavarovanju in planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti,
samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih
skupnosti in drugih nosilcev planiranja.
- Zakon naj določbe o razglasitvi za
kulturni ali zgodovinski spomenik oziroma naravno znamenitost opredeli tudi z
vidika obveznosti, ki nastanejo za družbenopolitično skupnost, ki je izdala oziroma bi bila morala izdati akt o zavarovanju. Prav tako je potrebno tudi z vidika
obveznosti, ki jih lahko prevzamejo posamezne občine oziroma republike, razmejiti tudi kriterije, kdaj posamezni spomenik zavarujejo občine oziroma Skupščina
SR Slovenije. Kriterij razmejitve pristojnosti glede izdaje akta o zavarovanju
med občinami oziroma republiko ne more biti zgolj velik ali izjemen pomen spomenika za SR Slovenijo.
- Zakon naj določi tudi kriterije solidarnosti pri zagotavljanju sredstev, ko
gre za spomenike oziroma naravne znamenitosti, ki niso zavarovane z akti SR
Slovenije, vendar pa presegajo pomen, ki
jih taki spomeniki oziroma naravne znamenitosti imajo za občino.
- Zakon naj določi kriterije za ugotavljanje, kdaj je podan splošni družbeni
interes za razlastitev ali omejitev lastnin-

ske pravice na nepremičnem spomeniku
ali znamenitosti ter druge specifične določbe, ki bi služile kot podlaga za postopek razlastitve, skladno z zakonom o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeno lastnino.
- Naloga strokovnih organizacij je
Strokovno varstvo naravne in kulturne
dediščine. Vendar pa tega varstva tako
kot določa osnutek v celoti ni mogoče
opredeliti kot kulturno dejavnost, pa tudi
ne kot dejavnost posebnega družbenega
pomena skladno z 51. členom Ustave SR
Slovenije. Zato naj zakon diferencirano
opredeli katere dejavnosti oziroma strokovne naloge varstva (na primer naravne
dediščine) so kulturna dejavnost ter katere dejavnosti oziroma zadeve teh organizacij so posebnega družbenega pomena.
- Skladno s predlogom komisije za
narodnosti naj predlagatelj opredeli, da
so etnološki spomeniki območja, stavbe,
skupine stabv in premični predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki dokumentirajo način življenja in ustvarjalnost
slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti in drugih ljudstev na
območju SR Slovenije.
3. Družbenopolitični zbor meni, da je v
teh stališčih pa tudi v stališčih, mnenjih
in predlogih delovnih teles Skupščine in
zborov dana ustrezna usmeritev za pripravo predloga zakona, zato predlaga
pristojnim zborom, da sprejmejo osnutek
zakona.

Sp,
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poročevalec
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sklep
—
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
zakona o naravni in kulturni dediščini
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih se
jah dne 16. julija 1980 obravnavala
osnutek zakona o naravni in kulturni
dediščini in na podlagi drugega odstavka 266. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep
1. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge ter stališča delovnih teles zbora in
skupščine, stališča Družbenopolitičnega
zbora ter razpravo delegatov na seji zbora, zlasti pa:
- Zakon naj dosledneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti ter medsebojne odnose vseh zainteresiranih in
zadolženih dejavnikov za varovanje naravne in kulturne dediščine ter opredeli
soodvisnost med akti o zavarovanju in
planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih nosilcev planiranja.
- Zakon naj določbe o razglasitvi za
kulturni ali zgodovinski spomenik oziroma naravno znamenitost opredeli tudi z
vidika obveznosti, ki nastanejo za družbenopolitično skupnost, ki je izdala oziroma bi bila morala izdati akt o zavarovanju. Prav tako je potrebno tudi z vidika
obveznosti, ki jih lahko prevzamejo posamezne občine oziroma republika, razmejiti tudi kriterije, kdaj posamezni spomenik zavarujejo občine oziroma Skupščina
SR Slovenije. Kriterij razmejitve pristojnosti glede izdaje akta o zavarovanju
med občinami oziroma republiko ne morejo biti zgolj velik aH izjemen pomen

spomenika za SR Slovenijo.
- Zakon naj določi tudi kriterije solidarnosti pri zagotavljanju sredstev, ko
gre za spomenike oziroma naravne znamenitosti, ki niso zavarovane z akti SR
Slovenije, vendar pa presegajo pomen, ki
jih taki spomeniki oziroma naravne znamenitosti imajo za občino.
- Obveznosti imetnikov ter obseg pravic, ki jih imajo imetniki spomenikov oziroma lastniki naravnih znamenitosti, je
potrebno opredeliti z vidika prevzetih obveznosti družbenopolitične skupnosti, ki
je spomenik zavarovala z aktom o zavarovanju, ter določiti, kako uveljavlja imetnik spomenika svoje pravice ter v kakšni
obliki se daje družbena pomoč.
- Zakon naj določi kriterije za ugotavljanje, kdaj je podan splošni družbeni
interes za razlastitev ali omejitev lastninske pravice na nepremičnem spomeniku
ali znamenitosti ter druge specifične določbe, ki bi služile kot podlaga za postopek razlastitve, skladno z zakonom o razlastitvi in prisilnem prenosu neprimičnin v družbeno lastnino.
- Zakon mora dosledno razmejiti pristojnosti upravnih organov na tem področju v odnosu do vloge in nalog strokovnih organizacij, ki evidentirajo, varujejo, hranijo oziroma ohranjajo naravno
in kulturno dediščino. Prav tako je potrebno določiti javna pooblastila, ki se
lahko dajejo strokovnim organizacijam
na tem področju ter strogo ločiti strokovna mennja, ki jih lahko izdajajo te organizacije.
-> Naloga strokovnih organizacij je
strokovno varstvo naravne in kulturne
dediščine. Vendar pa tega varstva tako
kot določa osnutek v celoti ni mogoče
opredeliti kot kulturno dejavnost, pa tudi
ne kot dejavnost posebnega družbenega
pomena skladno z 51. členom ustave SR
Slovenije. Zato naj zakon diferencirano
opredeli katere dejavnosti oziroma stro-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN - 25. 6. 1980
- Tudi redna preskrba del
stabilizacijskih prizadevanj
Marjan Gostinčar, delegat
za Zbor občin in Skupščine
SR Slovenije skupščine Ljubljana mesto je postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Sestavni del stabilizacijskih prizadevanj je prav gotovo redna preskrba s prehrambenimi proizvodi, gorivom in
še nekaterimi drugimi artikli.
Sedanje motnje v preskrbi že
negativno delujejo na razpo-

loženje in zaupanje občanov
v sposobnost trajnega oziroma sistemskega reševanja
teh vprašanj. Zato postavljam
delegatsko vprašanje, kakšno je stanje preskrbe prebivalstva s prehrambenimi proizvodi, kurivom, pralnimi praški in kavo ter kakšne bodo in
kako so planirane rešitve za
odpravo sedanjih motenj v
preskrbi prebivalstva?
Prav tako ugotavljamo, da

IN

kovne naloge varstva (na primer naravne
dediščine) so kulturna dejavnost ter katere dejavnosti oziroma zadeve teh organizacij so posebnega družbenega pomena.
- Tudi na tem področju je treba stremeti po poenostavitvi postopkov v zvezi z
izdajo aktov o zavarovanju in zavarovalnimi deli ter v zvezi z zahtevami glede
ravnanja z zavarovanimi deli kulturne in
naravne dediščine ter te določbe ustrezno opredeliti glede na pripravljajoči se
zakon o urejanju prostora ter zakon o
stanovanjskem gospodarstvu.
- Zakon naj opredeli, kdo krije stroške, ki presegajo povprečno ceno
opremljanja stavbnih zemljišč oziroma
stroške, ki nastanejo zaradi zamude pri
gradnji, če je potrebno na stavbnem
zemljišču, kadar to obsega arheološko
najdišče, opraviti zavarovalne arheološke raziskave.
- Skladno s predlogom Komisije za
narodnosti naj predlagatelj opredeli, da
so etnološki spomeniki območja, stavbe,
skupine stavb in premični predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki dokumentirajo način življenja in ustvarjalnost
slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti in drugih ljudstev na
območju SR Slovenije.
- Zakon naj dosledneje razmeji kriterije premične in nepramične dediščine ter
dosledno uporablja posamezne definicije, s katerimi se opredeljuje pojem takoimenovanih starin, naravne in kulturne
dediščine ipd.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj do priprave predloga zakona opravi
potrebne konzultacije s strokovnimi organizacijami s tega področja ter na podlagi usklajenih stališč organov, organizacij in prizadetih občinskih skupščin pripravi in predloži predlog zakona.

DELEGATOV

občani v vse večjem številu
nabavljajo kavo in pralne praške v sosednjih državah in pri
tem trošijo dinarska in devizna sredstva, kar prav gotovo
ne prispeva k stabilizacijskim
prizadevanjem.«
Na vprašanje je odgovoril
Boris Šnuderl, urednik Republiškega komiteja za tržišče in
splošne gospodarske zadeve:
Delegatom je znano, da je
problematika preskrbe v zadnjem času dokaj zapletena, zato mi dovolite na kratka vprašanja nekoliko daljši odgovor.
Izvršni svet je hotel na danes
zastavljena vprašanja tudi odgovoriti že danes, zato odgovor ni najbolje obdelan.

Preskrba z osnovnimi prehrambenimi proizvodi, kot so
olje, sladkor, moka, kruh, riž in
surovo maslo, je bila v letošnjem letu zadovoljiva, razen
pri pralnih praških in kavi, kjer
so težave že vse leto. V juniju
se pojavljajo težave pri preskrbi z jedilnim oljem in s sladkorjem zaradi močno povečanih
nakupov, spomladi pa so bile
težave pri oskrbi z diesel gorivom, zlasti na kmetijskih območjih.
1. Sladkor
Ob povečanih nakupih sladkorja do katerih je najprej prišlo na obalnem področju, je Reporočevalec

publiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
takoj opozoril delovne organizacije, zadolžene za preskrbo,
da je pričakovati, da bo prišlo
do večjih nakupov tudi na
ostalih območjih Slovenije.
Čim so pošle zaloge pri trgovskih organizacijah oziroma, ko
so bile te zaloge močno
zmanjšane, je nemudoma, tj.
od 16. junija naprej sproščal
republiške tržne rezerve in sicer najprej 1.100 ton sladkorja,
na ponovne zahtevke pa je oz.
bo te dni sprostil še dodatne
količine - skupaj 4.000 ton
sladkorja.
Izvršni svet je hkrati predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da za potrebe SR Slovenije
sprosti 5.000 ton sladkorja iz
zveznih rezerv. Ta količina je
že sproščena in bo v prodaji že
prihodnjih teden. V kolikor bi
povpraševanje še naraščalo,
bo Zvezna direkcija za rezerve
živil sprostila dodatne količine
sladkorja iz rezerv. Z Direkcijo
za rezerve avtonomne pokrajine Vojvodine pa smo dogovorjeni, da nam v juliju po potrebi
odproda do 10.000 ton sladkorja.
Glede na navedene ukrepe
in ob upoštevanju, da znaša
mesečna poraba sladkorja v
Sloveniji okrog 7.000 ton menimo, da bo sladkorja kljub
povečanim nakupom dovolj.
Do pomanjkanja sladkorja je
prišlo tudi zato, ker nekatere
tovarne sladkorja ne izpolnjujejo pogodb, sklenjenih s slovenskimi organizacijami združenega dela, zato je naše stališče, da morajo organizacije
združenega dela vztrajati na
izpolnjevanju pogodb. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
bo skušal v sodelovanju z
Izvršnimi sveti iz republik oz.
pokrajin, proizvajalcev sladkorja, zagotoviti izpoljnjevanje
pogodb.
2. Olje
Težave pri olju so v večjem
obsegu nastopile, ko je sojarna Zadar zahtevala devizna
sredstva za uvoz soje, ki jih
slovenske tovarne nimajo, ker
svojih proizvodov ne izvažajo.
Slovenski oljarji so se dogovorili v okviru SISEOT-a za avans
za uvoz soje iz katere bo proizvedeno približno 3.000 ton
olja. Ta soja je že uvožena in
se bodo nove dobave surovega olja iz te količine slovenskim oljarnam pričele že prihodnji teden.
Da ne bi prišlo do prekinitve
proizvodnje v oljarnah, je Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
predlagal Zvezni direkciji za
poročevaleč

rezerve živil sprostitev 5.500
ton surovega olja, od katerih je
bilo že sproščenih 2.500 ton.
Mesečna potrošnja olja v SR
Sloveniji znaša približno 2.000
ton.
Zaradi povečanih nakupov
se je Ropubliški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve s slovenskimi oljarji
dogovoril, da povečajo proizvodnjo v večji možni meri in da
z delom v več izmenah skušajo
zadostiti izredno povečanemu
povpraševanju. Ker imajo
oljarne težave pri oskrbi z embalažo (steklenice in pločevinke) je Republiški komite za tržišče in splošno gospodarske
zadeve zahteval od trgovskih
delovnih organizacij, da morajo v vseh trgovinah odkupovati
steklenice in jih nemudoma
pošiljati oljarnam. Oljarne so
se obvezale, da bodo prednostno oskrbovale tiste trgovske organizacije, ki jim bodo
poslale potrebno embalažo.
Ocenjujemo, da ni razlogov,
da slovensko tržišče ne bi bilo
normalno preskrbljeno z jedilnim oljem. Občasne težave v
preskrbi lahko povzročijo le
nakupi, ki po obsegu in dinamiki presegajo normalno tekoče povpraševanje.
3. Pralni praški
Pomanjkanje pralnih praškov se je pojavilo že lani. Da
bi omilili težave, je bilo lani
skupno s tovarno Zlatorog in
SESEOT-om dogovorjeno, da
se Zlatorogu dodelijo dodatna
devizna sredstva za uvoz surovin. Kljub temu je povpraševanje še vedno naraščalo, zaradi
česar je Republiški komite za
tržišče in splošne gospodarske zadeve interveniral na tržišču s 780 tonami uvoženih
pralnih praškov. Ta prašek je
bil za približno 50% dražji od
domačega in je bil dolgo časa
v prodaji. Ob tem pa je bilo ves
čas veliko povpraševanje po
prašku iz domače proizvodnje.
Zaradi tega je bilo v mesecu
marcu 1980 odobreno slovenskim proizvajalcem surovin
(Teolu, TKI Hrastnik, Belinki)
in Zlatorogu za proizvodnjo
pralnega praška 40 mio din deviznih sredstev s tem, da se je
Zlatorog obvezal, da bo prodal
na slovensko tržišče 3.000 ton
dodatnih količin pralnega praška. Do sedaj je bilo od navedenih dogovorjenih količin posredovanih na slovensko tržišče 1.600 ton (aprila in maja),
preostale količine pa bodo izdobljene do konca meseca avgusta.
Proizvajalci surovin za pralne praške so se znašli v težavah, ker nimajo dovolj deviznih

sredstev za uvoz surovin tako,
da je prišlo do zastojev v proizvodnji. Začsno so težave odpravljene tako, da bosta Belinka in Zlatorog pričela s proizvodnjo.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo organiziral dogovor s proizvajalci surovin in
ostalih pristojnih organov ter
SISEOT, da bo zagotovljen čim
hitrejši uvoz potrebnih surovin
in da bodo zagotovljena potrebna devizna sredstva. Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
bo predlagal, da proizvajalci
omejijo izvoz pralnih praškov,
dokler ne bo domače tržišče z
njimi normalno preskrbljeno.
Republiški komite za tržišče
in splošne gospodarske zadeve bo zagotovil v sodelovanju s
proizvajalci in trgovino enakomerno distribucijo pralnih praškov.
Ker na Zlatorog odpade le
približno 10 % celotne proizvodnje praškov v Jugoslaviji, je
bilo na Zveznem sekretariatu
za trg in splošne gospodarske
zadeve dogovorjeno, da vsaka
republika zagotovi potrebna
devizna sredstva za proizvodnjo praškov »svojih« tovarn.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti skrbel, da se to uredi.
4 Kava
Preskrba s kavo je že dalj
časa kritična. Razlogi za to so
predvsem v nerešenih vprašanjih deviznega pokritja za uvoz
kave in sedanji način oblikovanja cen. Vprašanje deviznega
pokritja se ureja v okviru republiških samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske
odnose s tujino, oblikovanje
cen pa je v pristojnosti organov federacije.
Organizacije
združenega
dela - predelovalci kave, so
pripravile osnutek odloka o
prostem oblikovanju cen kave
ter osnutek samoupravnega
sporazuma o kriterijih, merilih
in načinu oblikovanja cen po
pogojih tržišča. V SR Sloveniji
je namreč uvoz kave v celoti
vezan na izvoz blaga in na
združevanje deviznih sredstev
in ker po dosedanjem načinu
oblikovanja cen kave predelovalci kave ne morejo kriti stroškov uvoza, je treba najti
ustrezno rešitev za oblikovanje
cen, ker sicer predelovalci kave ne bodo mogli uvažati in
predelovati kave brez izgube.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je že večkrat urgiral
pri ustreznih zveznih organih,
da naj se cene kave oblikujejo
po pogojih tržišča ali pa naj
preidejo v republiško pristoj-

nost. Po zadnjih informacijah,
ki jih je dal predstavnik Zveznega sekretariata za trg in
splošne gospodarske zadeve,
bo vprašanje oblikovanja cene
kave urejeno v juliju. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
se bo še nadalje zavzemal, da
se tajDroblem reši v najkrajšem
času. Po zadnjih podatkih bodo predelovalci kave do konca
julija uvozili 2.300 ton kave.
Trenutno razpolagajo pražarne s približno 500 tonami kave,
gostinske in turistične organizacije pa se s posebnim sporazumom dogovarjajo s pražarnami, oz. trgovino o dobavah
kave za svoje potrebe.
5. Premog
Tudi povpraševanje po premogu je vedno večje zaradi
preusmeritev posameznih potrošnikov iz tekočih na trda
goriva. Dobave premoga iz
slovenskih
premogovnikov
normalno potekajo, prav tako
tudi iz rudnikov BiH (Banoviči).
Po podatkih o potrebah in
dobavah premoga za široko
potrošnjo, katere so posredovale trgovske organizacije
združenega dela, ki oskrbujejo
slovensko tržišče s premogom, znašajo za leto 1980 potrebe SR Slovenije po premogu 815.000 ton. Te potrebe bodo pokrite:
- iz slovenskih premogovnikov
v višini
612.650 ton
- iz drugih jugoslovanskih
premogovnikov
v višini
124.120 ton
- iz uvoza (briketi)
v višini
12.000 ton
Skupaj:
748.770 ton
Tako bo ostalo nepokrito
skupaj:
66.230 ton
Ta razlika bo pokrita z dodatnimi količinami premoga iz
slovenskih rudnikov (REK Velenje predvideva dodatnih
25.000 ton lignita) in iz ostalih
jugoslovanskih
rudnikov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda pomembnosti
tega problema, posebno zaradi težav v preskrbi s tekočimi
gorivi, zato pripravlja ukrepe,
da zagotovi dodatne količine
premoga.
6. Cement
Proizvodnja cementa v Salonitu Anhovo in Cementarni Trbovlje po opravljenem remontu poteka pospešeno. Tako so
zaloge cementa v razsutem
stanju zadostne; Salonit Anhovo razpolaga s približno 26.000
tonami cementa v razsutem
stanju. Nezadovoljiva pa je
oskrba cementa v vrečah. Iz7

pad dobav cementa v vrečah
izhaja iz pomanjkanja natron
papirja oziroma vreč. Proizvajalec natron papirja DO Natron
iz Maglaja zaradi pomanjkanja
reprodukcijskega
materiala
(les, celuloza) in rekonstrukcije, ki bo trajala do konca leta
1981, obratuje s približno 50%
zmogljivostjo.
Da bi izboljšali preskrbo cementa v široki potrošnji, je Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
predlagal SISEOT uvoz natron
papirja v skupni vrednosti 16
mil. din iz sredstev za intervencije na tržišču. Ta uvoz bo izvršen prihodnji mesec tako, da
bo s tem izboljšana preskrba s
cementom v vrečah. Tudi pri
cementu so pomemben razlog
za pomanjkanje veljavne cene.
Zato je izvršni svet Skupščine
SR Slovenije že večkrat predlagal Zveznemu izvršnemu
svetu ustreznejše rešitve glede
oblikovanja cen cementa.
Glede naftnih derivatov bi
navedel le to, da se je sprejem
energetske bilance zavlekel. V
celoti vzeto, predvidene količine naftnih derivatov za Slovenijo zadoščajo ob maksimalnem varčevanju in dobavah po
predvideni dinamiki. Ker pa še
potekajo dogovori o organizaciji preskrbe v zvezi in v republiki, bo Izvršni svet na ta del
vprašanja odgovoril na prihodnji seji.
Navedeni ukrepi kažejo na
dosedanjo aktivnost Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
za boljšo preskrbo in dajejo
dovolj možnosti delegatom, da
ga ustrezno ocenijo. Osnovna
pozornost je bila usmerjena
preskrbi z osnovnimi življenjskimi artikli in na aktivnost
Izvršnega sveta v okviru njegovih pristojnosti za čim boljšo
oskrbljenost z osnovnim reprodukcijskim materialom, ki
je potreben, ne samo za pre-

skrbljenost s končnimi Izdelki, porabe električne energije v te- mu elektrogospodarstvo izračuampak tudi zato,' da je omogo- kočem obračunskem letu, ki se na akontacijo porabe v dogovoru
čeno delo in ustvarjanje do- izračuna na osnovi porabljene z njim.
hodka. Pomemben je interven- električne energije v preteklem
V skladu z določbo 72. člena
cijski uvoz, ki pa je samo eden obračunskem letu, sta sprejela zakona o javnem obveščanju
oba zbora skupščine Interesne (Uradni list SRS. št. 7/73) mora
od ukrepov.
Težave v preskrbi z osnovni- skupnosti elektrogospodarstva tisti, ki ima radijski ali TV sprejemi artikli so najbolj vidne in jih Slovenije že leta 1977 in je tudi mnik, prijaviti sprejemnik radioje potrebno hitro in učinkovito vsebovan v nekaterih členih Pra- difuzni organizaciji, ki pobira nao splošnih pogojih za do- ročnino. Dolžnost plačevanja nareševati. Izvršni svet Skupšči- vilnika
bavo električne energije iz elek- ročnine je torej vezana na imetne SR Slovenije se zaveda svo- troenergetskega
omrežja Slove- ništvo TV sprejemnika in je poje odgovornosti. Skušal sem nije (Uradni list SRS,
št. 16/77). vsem nepomembno, koliko proodgovoriti, kaj je na tem po- Glede na samoupravno urejanje gramov
sprejema.
dročju Izvršni svet storil. Ven- načina plačevanja električne 1. člen odloka
o določitvi radiodar pa je jasno, da je učinkovi- energije elektrogospodarstvo ne difuzne organizacije,ki pobira
to urejanje teh vprašanj možno rabi posebnega soglasja za uve- naročnino, ter organizacij, orgale ob odgovornem obnašanju ljavitev novega načina obračuna- nov iz fizičnih oseb, katerim ni
organizacij združenega dela, vanja in plačevanja porabljene treba plačevati naročnine (Uraki so dolžne zagotoviti potre- električne energije.
dni list SRS, št. 45/73) pooblašča
Do sedaj so gospodinjstva pla- Zavod RTV Ljubljana, da pobira
ben reprodukcijski material iz
uvoza z lastnim izvozom ali s čevala tokarino, to je račun po- naročnino za radijske in TV spresamoupravnim sporazumeva- rabljene električne energije na jemnike na območju SR Sloveninjem. Podatki o rasti izvoza osnovi veljavnih tarifnih postavk je. Ob tem velja poudariti, da si
in odčitane porabe na števcu. RTV Ljubljana prizadeva v okviru
kažejo, da se večina OZD te Tako
plačevanje je bilo po dobrih materialnih možnosti, da bi na
odgovornosti zaveda, pone- poslovnih
kod pa seveda še veno menijo, za nazaj. običajih vsak mesec in območju Slovenije zagotovila
kvaliteten sprejem čim večjega
da jim je dolžna devize preskrobdobij za katere števila radijskih in televizijskih
beti država. Vzpostavljeno je se Primerjava
plačuje porabljena električna
bilo tudi uspešno sodelovanje energija in rok zapadlosti plačila, programov.
Tudi pravilnik o prijavljanju in
Republiškega komiteja za trži- ki je označen na položnici ne ka- odjavljanju radijskih in TV sprešče in splošne gospodarske že na to, da bi inkaso z letnim jemnikov ter o načinu vodenja
zadeve z organizacijami zdru- obračunom pomenil plačevanje evidence in pobiranja naročnine
ženega dela industrije in trgo- električne energije vnaprej, kajti za te sprejemnike (Uradni list
vine s temi najobčutljivejšimi porabniki električne energije SRS, št. 45/73) zavezuje imetnika
izdelki. V trgovskih delovnih plačujejo električno energijo v radijskega ali TV sprejemnika, da
organizacijah so z vrsto orga- petih obračunskih obdobjih, 15 plačuje naročino in sicer neponizacijskih in drugih ukrepov dni po preteku leta pa se opravi sredno Zavodu RTV Ljubljana ali
zagotovili potrebna prepakira- poračun med plačanimi obroki njegovim pooblaščencem najnja, dodatno dostavo, dežurno med letom in končno odčitano pozneje do vsakega desetega v
porabo. Takšen način obračuna- mesecu. Spričo tega menimo, da
in izmensko delo in na ta način vanja
energije je po- je pobiranje radijske ali TV namočno ublažiti pomanjkanje, sledicaelektrične
mehanografske obdelave ročnine za več mesecev vnaprej
ki bi sicer bilo še večje.
in pomeni dokajšnjo stopnjo ranaročnika - v naOb koncu bi prosil delegate cionalizacije obračunavanja in - brez soglasja
z veljavnimi predpisi.
zbora, da tudi v bodoče podpi- inkasiranja porabljene električne sprotju
Imetnik ni dolžan plačevati narajo Izvršni svet pri tako energije. Potrošnik bi kreditiral ročnine, če ne želi ali ne more
usmerjenih prizadevanjih, kot elektrogospodarstvo le v prime- uporabljati sprejemnika; v tem
tudi pri bodočih razpravah o ru, če bi bila njegova poraba primeru pa mora zahtevati zapeproračunu in intervencijskih manjša od planirane. Sicer pa če čatenje sprejemnika za nedolosredstvih, ko bo potrebno na občan ne soglaša z ocenjeno po- čen ali določen čas, ki ne more
osnovi dosedanjih izkušenj rabo električne energije po posa- biti krajši kot tri mesece (5. člen
preveriti obseg sredstev, ki so meznih obračunskih obdobjih, cit. pravilnika).
potrebna za oblikovanje tržnih
in stalnih rezerv, za možne intervencije na tržišču z uvozom - Izvajanje določil zakona o visokem šolin podobno.
stvu

ZBOR OBČIN - 16. 7. 1980
- Pobiranje radijske in TV naročnine
vnaprej v nasprotju z veljavnimi predpisi
Delegatsko vprašanje skupine
delegatov iz občine Brežice, za
zbor občin skupščine SR Slovenije
1. Kdo je dsl soglasje za plačevanja električne energije na
nov način (na podlagi položnic,
s katerimi se električna energija
plačuje za naprej)? in
2. Alf je zakonito plačevanje
TV naročnine za en ali dva meseca vnaprej ter ali je potrošnik
dolžan plačevati TV naročnino,
če ne dobi programa tiste televizijske hiše, ki ji program plačuje?
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Na vprašanje je odgovoril
Aleksander škraban, namestnik
predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
V letošnjem aprilu je slovensko
elektrogospodarstvo kot zadnje
izmed jugoslovanskih republik in
pokrajin pri uporabnikih električne energije na nizki napetosti, ki
niso uporabniki družbenih sredstev, pričelo na nekaterih območjih Slovenije uvajati inkaso z
letnim obračunom. Ta sodobnejši in cenejši način plačevanja
oziroma inkasiranja ocenjene

Skupina delegatov Zbora združenega dela za področje kulture
in prosvete 7. okoliš iz Maribora
je zastavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Zakon o visokem šolstvu v
81/1 členu in predlog zakona o
usmerjenem izobraževanju v
189. členu določata:
»Visokošolskim učiteljem in
znanstvenim delavcem, ki izpolnijo za upokojitev predpisane
pogoje in dosežejo 70 let starosti, preneha delovno razmerje.«
Ob izvajanju določil zakona o
visokem šolstvu prihaja do različnih tolmačenj o postopku za
upokojitev visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in o
času, kdaj visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem
preneha delovno razmerje.
Po prvem tolmačenju veljajo

za visokošolske učitelje in znanstvene delavce določila 171/1
člena zakona o delovnih razmerjih, in sicer: »Delavcu, ki izpolni
pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, delovno razmerje ne preneha, če pristojni organ temeljne organizacije ugotovi, da sta temeljna organizacija in delavec soglasna, da
delavec nadaljuje delovno razmerje.«
Na osnovi drugega tolmačenja
visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem, potem ko izpolnijo pogoje za polno osebno
pokojnino, ni potrebno soglasje
visokošolske temeljne organizacije za nadaljevanje rednega dela, dokler ne dosežejo 70 let starosti. Tako visokošolski učitelji In
znanstveni delavci po eni strani
poročevalec

uživajo izjemen položaj pred
drugimi delavci v združenem delu, ker zanje po tem tolmačenju
ne veljajo določila 171/1 člena
zakona o delovnih razmerjih, po
drugi strani pa niso v enakopravnem položaju z drugimi delavci v
združenem delu, ki lahko v soglasju s temeljno organizacijo
delajo tudi po 70. letu starosti.
Določilo 81/1 člena zakona o
visokem šolstvu je bilo ob takrat
veljavnih določilih zakona o
medsebojnih razmerjih delavcev
v združenem delu ustrezno, ker
je ščitilo delovno organizacijo.
Ob sedanjem določilu 171/1 člena zakona o delovnih razmerjih
pa po našem mnenju ni več
umestno.

Zakonodajno-pravno komisijo
in predlagatelja zakona o usmerjenem izobraževanju prosimo za
avtentično tolmačenje sedanjega
81/1 člena zakona o visokem šolstvu oziroma za jasno in nedvoumno besedilo 189. člena zakona
o usmerjenem izobraževanju, ki
ne bo dovoljevalo različnih tolmačenj.
Sprašujemo tudi predlagatelja
zakona o usmerjene izobraževanju, zakaj je kljub ponovnim
predlogom obeh slovenskih univerz izpadel v 189. členu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju drugi odstavek sedanjega 81. člena zakona o visokem
šolstvu, ki je zagotavljal možnost
normalne kadrovske reprodukci-

je v visokem šolstvu.
V zvezi z zastavljenim vprašanjem je dala skupini delgatov
Zakonodajno-pravna komisija
naslednje mnenje:
Celotno področje delovnih razmerij in s tem v zvezi tudi prenehanje delovnega razmerja
ureja zakon o delovnih razmerjih kot poseben zakon. Zakon o
usmerjenem izobraževanju, ki
obravnava področje izobraževanja, se posebej ne ukvarja z
delovnimi razmerji učiteljev, visokošolskih učiteljev ter znanstvenih delavcev in je zato 193.
člen mogoče razumeti le kot
omejitveno določbo glede starosti visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev k sploš-

nim določbam zakona o delovnih razmerjih. To pomeni, da visokošolskemu učitelju oziroma
znanstvenemu delavcu, ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, delovno razmerje ne preneha, če pristojni organ visokošolske temeljne organizacije ugotovi, da sta delovna organizacija in delavec soglasna, da delavec nadaljuje delovno razmerje,
pri čemer pa v skladu s 193.
členom zakona o usmerjenem
izobraževanju ne more nadaljevati delovnega razmerja po 70.
letu starosti.
Enakega mnenja je tudi Republiški komite za zakonodajo.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI
Statistične publikacij© in
posredovanje podatkov
uporabnikom
Dinamičen razvoj samoupravljanja v naši socialistični
družbi postavlja pred statistiko, ki je pomemben del družbenega sistema informiranja, številne nove zahteve. V pogojih
socialističnega samoupravnega razvoja in razvoja delegatskega sistema mora statistika zagotavljati podatkovne osnove
za vse družbene in ekonomske funkcije ter za funkcije upravljanja in odločanja, ki v socialistični samoupravni družbi izhajajo od delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in
občanov v krajevni skupnosti.
V skladu s spremembami v razvoju naše družbe statistika
posveča pozornost nastajajočim novim vrstam potreb na področju informiranja; zagotavljati mote podatkovne osnove za
odločanje na vseh ravneh upravljanja, predvsem pa za planiranje, spremljanje in usmerjanje družbenega razvoja.
Tako skuša statistika čimbolj izboljšati dostopnost statističnih podatkov vsem udeležencem v odločanju in upravljanju in
sicer z gledišča posameznih kategorij uporabnikov ter z gledi šča njihovih različnih potreb po informacijah. S celovitim
sistemom informiranja mora statistika zagotoviti podatkovne
osnove, to je posamezne in izvedene informacije za vse ravni
odločanja in usmerjanja družbenoekonomskih pojavov. Najprej mora zagotoviti informacije za usmerjanje skupnega gospodarskega in družbenega razvoja države. Ureditev države
na federalnem principu je zahtevala od statistike, da zagotovi
širše informacije na ravni republik in avtonomnih pokrajin. Z
razvojem samoupravljanja se pojavljajo novi nosilci upravljanja in odločanja, ki usmerjajo ekonomski, socialni in kulturni
razvoj na ožjih področjih znotraj republik in avtonomnih pokrajin. Statistika mora zagotoviti potrebne statistične informacije za te ravni za občine in krajevne skupnosti. Poleg tega
mora izboljšati pretok statističnih informacij do nosilcev poslovnega in samoupravnega odločanja v organizacijah združenega dela, ki so jim potrebne tako posamezne kot izvedene
informacije.
Po izvedbi programa statističnih, za vso državo pomembnih
raziskovanj, posreduje statistika uporabnikom rezultate teh
raziskovanj bodisi na klasičen način izkazovanja podatkov v
statističnih publikacijah, bodisi na sodobnih medijih, ki omogočajo povsem nove pristope. Pri tem je izkazovanje statističnih podatkov mnogo širša dejavnost od proizvodnje publikacij. Obsega npr. shranjevanje podatkov na magnetnih trakovih, od koder se lahko dobijo podatki takšni kakršni so na
mediju, pa tudi predelani in prirejeni podatki po posebnih
zahtevah uporabnikov.
poročevalec

K večji dostopnosti do podatkov je posebno doprinesla
uvedba registra organizacij in skupnosti ter organiziranje
statistične banke podatkov. Tehnološka rešitev v obliki banke
podatkov, kjer so podatki shranjeni v strojno berljivi obliki,
omogoča publiciranje statističnih podatkov neposredno iz
banke podatkov. Statistične publikacije so pri tem samo ena
izmed izhodnih oblik banke podatkov.
Izkazovanje statističnih podatkov na sodobnih medijih
samo dopolnjuje temeljni način posredovanja rezultatov statističnih raziskovanj z objavami v različnih statističnih publikacijah. V njih objavlja zavod osnovne statistične podatke, ki so
pomembni za vso državo, ter rezultate statističnih raziskovanj, ki jih zavod opravlja za republiko. Zaradi celovitosti
prikazovanja pojavov in kompletnosti informacij pa zavod v
svojih publikacijah objavlja tudi del rezultatov statističnih
raziskovanj drugih pooblaščenih organov in organizacij za
zbiranje statističnih podatkov.
Publiciranje rezultatov statističnih raziskovanj se nujno razčlenjuje na več načinov interpretiranja in s tem tudi publiciranja podatkov, ker mora zadovoljevati najširši krog uporabnikov in njihove različne potrebe po statističnih podatkih in
informacijah.
Med statističnimi publikacijami se najbolj uporabljajo »Statistični letopis« in edicija, v kateri se redno objavljajo rezultati
statističnih raziskovanj. Zaradi aktualnosti statističnih podatkov za
konjunkturne analize, je udeležba konjunkturnih podatkov dokaj
visoka Na konjunkturne podatke (podatke za posamezen mesec
ali za krajše obdobje) se nanaša okoli tri četrtine naslovov statističnih publikacij, ki jih izdaja zavod Najpomembnejše konjunkturne objave so »Statistične informacije« in »Mesečni statistični
pregled«
Statistične informacije. S temi objavami zavod tekoče seznanja
uporabnike statističnih podatkov z osnovnimi rezultati statističnih
raziskovanj. V statističnih informacijah se v najkrajši obliki in na
najhitrejši način objavljajo podatki, ki so najbolj aktualni ter prvi in
predhodni rezultati statističnih raziskovanj.
Nekateri pomembnejši podatki gospodarstva SR Slovenijeizhajajo sredi meseca in pomenijo prvo objavo pomembnejših
konjunkturnih podatkov iz področja statistike gospodarskih dejavnosti.
Mesečni statistični pregled. V rednem delu prinaša mesečne
(konjunkturne) podatke s področja statistike gospodarskih dejavnosti, finančne kazalnike SDK in izbrane demografske kazalnike.
Posebni del vsebuje novejše statistične preglede rezultatov raziskovanj z daljšo periodiko razporejene tudi po občinah.
Družbeni razvoj je mesečna publikacija, vsebuje komentarje, s
katerimi želi zavod opozoriti uporabnike statističnih podatkov na
najpomembnejše rezultate raziskovanj objavljenih v »Mesečnem
statističnem pregledu.«
Prikaz osnovnih podatkov o tekočih družbenoekonomskih gibanjih v »Mesečnem statističnem pregledu« in njihov komentar v
»Družbenem razvoju« pomenita celovito konjunkturno informacijo o družbenih in ekonomskem razvoju.
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Rezultati raziskovanj izhajajo za posamezna področja statistike
občasno. Vsebujejo podrobno izdelane statistične preglede podatkov s posameznih področij statistike; podatki so agregirani na
različnih ravneh. Za uporabnike pomenijo »Rezultati raziskovanj«
najbolj celovit vir informacij s posameznih področij statistike.
Statistični podatki po občinah. Za potrebe občin kot osnovnih
družbenopolitičnih skupnosti so v tej ediciji objavljeni statistični
pregledi po občinah SR Slovenije. Vsebujejo novejše podatke s
posameznih področij statistike, oz. podatke za zadnje leto v sestavi petletnih časovnih vrst.
Statistični letopis je osnovna, najširšemu krogu uporabnikov
namenjena statistična publikacija. Izhaja redno vsako leto; pri-

Časopisni zavod URADNI LIST SRS priporoča
dr. Stojan Cigo j: OBLIGACIJSKA RAZMERJA (zakon s
komentarjem)
dr. Stojan Cigoj: TRANSPORT - sinteza
dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 1.
knjiga SPLOŠNI NAUKI, 2. knjiga POSAMEZNA PRAVNA
RAZMERJA
dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE
Bavcon-Šelih: KAZENSKO PRAVO - splošni del
dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica VVedam-Lukič:
PRAVNI POSTOPEK
dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI
SPOR
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV SVOBODNO ODLOČANJE O ROJSTVU OTROK USTAVO SR SLOVENIJE
z ustavnim zakonom
USTA VO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (zakon z obšir
nim komentarjem)
ZBIRKE PREDPISOV
STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SRS
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA
DEDOVANJE
O GRADITVI OBJEKTOV
O GEODETSKI SLUŽBI
O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI
O-LOVSTVU IN RIBIŠTVU
STAROSTNO ZA VAROVANJE KMETOV
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naša rezultate vseh rednih in občasnih statističnih raziskovanj in s
tem osnovne preglede družbenoekonomskih gibanj v zadnjih letih. Redakcijsko je Statistični letopis urejen po posameznih področjih za SR Slovenijo; zatem prinaša primerjalne preglede po
občinah in mestih ter pregled po socialističnih republikah.
Prikazi in študije so mesečna publikacija. Prinašajo statistične
preglede in analize rezultatov raziskovanj, ki segajo prek okvirov
ustaljene interpretacije statističnih podatkov, ki s tem dopolnjujejo objavo podatkov v drugih statističnih publikacijah. Njihovo
izhajanje pomeni izboljšano osnovo statistike za ekonomske in
družbene odločitve.
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• V vseh surovinskih in industrijskih panogah in gozdarstvu je prišlo do odstopanj
od predvidenih proporcev razvoja v tekočem planskem obdobju
• Zaostajanje razvoja surovinskih panog povečuje našo odvisnost od uvoza
• V prihodnjem petletnem obdobju bo potrebno zgraditi zmogljivosti primarnih faz,
ki bodo omogočile proizvodnjo 8 milijonov ton surovega jekla
O Razvoj na področju barvne metalurgije bo potrebno usmeriti k raziskovanju rud in
gradnji rudarskih ter metalurških zmogljivosti boksita, glinice, aluminija, bakra,
svinca, cinka, niklja En antimona
• Med nekovinami bo treba intenzivneje raziskovati mineralne surovine ter naprej
graditi oziroma modernizirati rudnike in zmogljivosti za oplemenitenje surovin
• V gozdarstvu bo morala investicijska dejavnost hitreje odpravljati razkorake med
proizvodnjo in porabo lesa
Zvezni komite za energijo in
industrijo je izdelal analitična
izhodišča za sprejetje dogovora federacije, republik in pokrajin o možnostih razvoja na
področju surovin v prihodnjem
petletnem obdobju. Predlagatelji gradiva posebno pozornost namenjajo dejavnostim,
ki so posebnega pomena za
razvoj države, predvsem raziskovanju in eksploataciji železa, metalurškim zmogljivostim, zmogljivostim kemične
industrije za proizvodnjo primarnih petrokemijskih surovin

ter osnovnim proizvodom na
področju gozdarstva.
Pri oblikovanju teh razvojnih
usmeritev je bil upoštevan
enotni gospodarski sistem. V
njem so temeljni nosilci dejavnosti zainteresirane organizacije združenega dela ter druge
delovne organizacije, odvisne
od proizvodnje surovin.
Analiza prikazuje tudi uresničevanje dogovorjenega razvoja v obdobju od 1976. do
1980. leta. Načrti niso bili v celoti uresničeni zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in ne-

pravočasnega sprejetja spodbujevalnih ukrepov. Kritična
ocena sedanjega stanja pa bo
prispevala k pravilnemu določanju proporcev pri bodočem
razvoju teh dejavnosti

NEUSKLAJEN RAZVOJ
ČRNE METALURGIJE
Gradivo poudarja, da zavzema črna metalurgija eno najpomembnejših mest v strukturi osnovnih surovinskih dejavAnalizo bodo obravnavali nosti. Skupaj z njo ima posedelegati v Zboru republik in ben pomen tudi industrija za
predelavo kovin.
pokrajin.
»oooooBOOooscoooecceeoeeoeooooa«
Analitična izhodišča za sprejetje dogovora federacije,
republik in pokrajin o možnostih razvoja v obdobju od
1981. do 1985. leta na področju surovin
SsOOOOOOOOOOOOOOOSOOOBOOSOOOeOCOaOOBOOO!

ANALIZE IN OCENE
- Razvijanje politike štipendiranja na podlagi delavsko- Dolgoročna
strateška razredne vsebine Titovega
RAZVOJNA POLITIKA
usmeritev k racionalni proiz- sklada
- Hitreje bo potrebno pre- vodnji in varčevanju vseh oblik +- V SAP Kosovu zaostaja
razvoj družbenih služb
magovati razlike med razvo- energije
IZ SKUPŠČINE SFRJ:

poročevalec

jem surovinske in predelovalne industrije

IZVAJANJE ZAKONOV
- Pojavni nezakonite in nepravilne uporabe družbenih
sredstev se ne zmanjšujejo
SPREJETI ZAKONI
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Kljub temu pa dosedanji razvoj te panoge ni bil zadovoljiv. Zaradi tega se je stalno
povečal uvoz proizvodov iz jekla za večje industrijske zmogljivosti za predelavo kovin. Mimo tega doslej ni bil usklajen
razvoj zmogljivosti v teh panogah z rastočimi zahtevami na
trgu.
V minulem obdobju so bila
zapostavljena tudi vlaganja v
gradnjo primarnih faz proizvodnje, posbej rudnikov. Pospešeno pa so razvijali predelovalne obrate zunaj železarn.
To je povzročilo veliko odvisnost črne metalurgije od uvoza surovin in polizdelkov, premalo pa so bili izkoriščeni tudi
ti predimenzionirani deli obratov. Trenutno je na tem področju značilna intenzivna investicijska dejavnost, ki pa ni
usklajena z možnostmi financiranja.
Temeljni cilj razvojne politike črne metalurgije v sedanjem srednjeročnem obdobju
je bil razvoj kapacitet, ki bi zagotovil tolikšno zmanjšanje
uvoza surovin, polizdelkov in
končnih izdelkov iz jekla, da bi
domača industrija z 80 odstotki preskrbovala tržišče z jeklenimi proizvodi. Zato so republike in pokrajini sklenile tudi
dogovor o temeljih razvoja te
pomembne gospodarske panoge.
Kljub vsem prizadevanjem
podpisnikov dogovora ter velikem investicijskem trudu organizacij združenega dela, načrti niso v celoti uresničeni.
Zgrajenih je le okoli 50 odstotkov predvidenih zmogljivosti.
Zaradi tega znaša izgubljena
proizvodnja približno 3 milijona ton jeklenih proizvodov,
odvisnost od uvoza pa je še
večja.
Do zamud pri gradnji prioritetnih zmogljivosti je prišlo tudi zaradi nerešenih vprašanj financiranja investicij. Pri tem je
potrebno upoštevati, da v tej
panogi ni prišlo do krepitve
akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti in niti ne do
združevanja dela in sredstev.
Prepozni so bili tudi spodbujevalni ukrepi, s katerimi naj bi
federacija, republike in pokrajini zagotovili potrebna sredstva za gradnjo načrtovanih
zmogljivosti.
ZMANJŠATI
ODVISNOST PRI
UVOZU JEKLA
Predlagatelji omenjenega
gradiva menijo, da bi moral razvoj v prihodnjem obdobju
sloneti na vlaganju v gradnjo
tistih zmogljivosti, ki so usklajene z domačo proizvodnjo
12

Prav tako pa bi morali doseči
tehnološko in ekonomsko optimalizacijo zmogljivosti v
skladu s potrebami trga.
Zagotoviti bo potrebno razvoj zmogljivosti in proizvodnje v tistih tehnoloških fazah,
kjer razvoj zaostaja. Na dolgoročnih temeljih pa bo potrebno zagotoviti preskrbovanje
premoga za koksiranje, železovo rudo, električno energijo
in druge kritične energetske
surovine.
Po ocenah se bo v prihodnjem obdobju gibal uvoz proizvodov iz jekla na ravni 15 do
20 odstotkov celotne porabe,
kar bo precej obremenjevalo
plačilno bilanco države. Tako
bi se, izračunano po cenah iz
leta 1979, leta 1985 vrednost
uvoza gibala v višini okoli 600
do 800 milijonov dolarjev, kar
bi v vsem obdobju od 1981. do
1985. leta zneslo blizu 3 milijarde dolarjev. Vse to pa jasno
dokazuje, kako potrebno bo
zgraditi lastne zmogljivosti
črne metalurgije.
NOVE METALURŠKE
ZMOGLJIVOSTI
Čeprav dolgoročna strategija predvideva, da bi domače
zmogljivosti zadovoljile okoli'
80 odstotkov celotnih potreb
trga, bo potrebno do leta 1985
graditi zmogljivosti primarnih
faz, ki bi omogočile proizvodnjo okoli 8 ton surovega jekla.
Ker pa je bilo doslej zgrajenih
le 50 odstotkov zmogljivosti,
načrtovanih s sedanjim planom, bi morala v prihodnjem
srednjeročnem obdobju znašati vlaganja na tem področju
približno 83 milijard dinarjev.
K tej vsoti pa je potrebno dodati še sredstva za rekonstrukcijo in razširitev zmogljivosti
valjam.
Predlagatelji gradiva poudarjajo, da sedanji sistem financiranja ne omogoča, da bi
zbrali ta sredstva. Zelo težka
pa je tudi selekcija po prioritetah. Nadalje razvojni programi
delovnih organizacij vsebujejo
avtarkične težnja zapiranja po
območjih, preveč pa je tudi
usmeritev na zmogljivosti za
proizvodnjo elektro-jekla, saj
to delo sloni na uvoženih jeklenih odpadkih.
Stališča racionalne gradnje
črne metalurgije bi bilo potrebno družbeno podpreti
predvsem s pospešeno gradnjo rudnikov železove rude in
kompleksov visokih peči Ob
upoštevanju jugoslovanskih
potreb po koksu pa je upravičena tudi gradnja še ene koksne baterije ter povečanje
zmogljivosti elektropeči za
okoli 300.000 ton.

V bodoče bi bilo torej potrebno uskladiti dolgoročno
razvojno politiko, da bi maksimalno izkoriščali domače surovine, čimhitreje dogradili
dogovorjene zmogljivosti ter
tudi določili ustrezne oblike
združevanja dela in sredstev.
Ne nazadnje pa morajo ukrepi
ekonomske politike zagotoviti,
da bo črna metalurgija akumulativnejša panoga, kot je bila
doslej.
BARVNA
METALURGIJA
Barvna metalurgija je kot surovinska dejavnost uvrščena
med panoge, ki imajo poseben
pomen za razvoj jugoslovanskega gospodarstva. V družbenem proizvodu industrije pa
njen delež dosega le okoli 3
odstotke, ker se poglablja
neusklajenost med bazičnim
in predelovalnim delom barvne metalurgije. Naša država je
tako od pretežnega izvoznika
postala pomemben uvoznik.
V minulih 10 letih je izkoriščena ruda vsebovala nižji odstotek kovin, ker so bila nahajališča z višjim odstotkom v
glavnem že iskoriščena. Z intenzivnejšim raziskovanjem
novih nahajališč pa je mogoče
ohraniti doseženo raven proizvodnje, vendar pa je potrebno
upoštevati tudi uvoz iz držav v
razvoju.
Razvoj rudarskih in metalurških zmogljivosti v sedanjem
srednjeročnem obdobju ni dosegel dogovorjenega obsega.
Tudi rast proizvodnje bakra,
svinca in cinka je nekoliko nižja od predvidene. Čeprav dogovorjeni razvoj barvne metalurgije ne bo dosežen tako kot
je bilo predvideno, so sprejeti
potrebni ukrepi, da bi načrtovane zmogljivosti dogradili v
prihodnjem
srednjeročnem
obdobju.
Ob upoštevanju dosedanjega razvoja tega področja ter
realnih potreb in možnosti,
predlagatelji analitičnih izhodišč menijo, da bi stopnja rasti
proizvodnje rud lahko dosegala 10 odstotkov, celotna barvna metalurgija pa bi naraščala
po 9 odstotni stopnji. Vsekakor bi hitrejši razvoj od rasti
gospodarstva in industrije pomagal premagati neusklajenost med surovinskim in predelovalnim delom barvne metalurgije.
V prihodnjem petletnem obdobju bo nujno potrebno raziskovati tudi rude barvnih metalov in graditi rudarske ter
metalurške zmogljivosti boksita, glinice, aluminija, bakra,
svinca, cinka, niklja in antimona.

NEKOVINSKA
INDUSTRIJA
Ker proizvodnja in predelava
nekovin zavzema na področju
surovinskih dejavnosti pomembno mesto, bi lahko z njenim razvojem dosegli pomembne ekonomske učinke. V
dosedanjem razvoju je hitrejša
gradnja predelovalnih zmogljivosti, v primerjavi z zmogljivostmi rudnikov, povzročila
izrazite disproporce na tem
področju. Poleg tega so bila
zapostavljena vlaganja v graditev primarnih faz proizvodnje,
forsirana pa gradnja predelovalnih zmogljivosti od uvoženih surovin.
V obdobju od 1976. do 1980.
leta so temeljni cilji razvoja nekovin sloneli na optimalnem
izkoriščanju obstoječih zmogljivosti in usklajenejšem razvoju proizvodnje v rudnikih s
predelavo nekovin. Proizvodnja bi se morala povečevati po
13 odstotni stopnji, izvoz pa
naraščati po 15 odstotni, medtem ko bi moral uvoz letno
upadati po 7 odstotni stopnji.
Dosedanja gibanja v proizvodnji surovin in ognjevarnih
materialov kažejo, da ti načrti
ne bodo uresničeni, temveč se
bo celo ohranila raven iz leta
1975. Temeljni razlog takih odstopanj je pomanjkanje investicijskih sredstev, sprejete pa
tudi niso bile sistemske rešitve
za gradnjo dogovorjenih
zmogljivosti in odpiranje novih
rudnikov.
Taka gibanja so vplivala tudi
na menjavo s tujino. Izvoz surovin se je zmanjšal za 26 odstotkov, uvoz pa je narastel kar
za 84 odstotkov.
Vse to opozarja, da bi morali
v prihodnjem obdobju intenzivno raziskovati ' mineralne
surovine, nadaljevati gradnjo
in modernizacijo rudnikov in
zmogljivosti za oplemenitenje
surovin, kakor tudi za predelavo in proizvodnjo nekovin. Povečati bi bilo tudi potrebno
izvoz in izpeljati nadome čanje uvoza surovin ter nekovinskih proizvodov.
Predlagatelji izhodišč ocenjujejo, da bi te cilje lahko dosegli, če bi fi2ični obseg proizvodnje v prihodnjem srednjeročnem obdobju naraščal po 9
odstotni stopnji. Pri tem bi se
moral izvoz povprečno povečati za okoli 10, uvoz pa
zmanjšati za približno 5 odstotkov.
Raziskovanje in gradnjo
zmogljivosti pa bi bilo potrebno usmeriti na proizvodnjo nekovinskih surovin kremenčev
pesek, kremen, azbestno vlakno in koncentrat, surovi magnezit, ognjevarna glina, fosforit.
poročevalec

BAZIČNA KEMIČNA
INDUSTRIJA
V sedanjem srednjeročnem
obdobju bi se morala celotna
kemična industrija razvijati po
14 odstotni stopnji, bazična
kemična industrija pa 18 odstotni. To je pomenilo, da bi se
morala zaradi premagovanja
strukturnih disproporcev, bazična kemična industrija razvijati precej hitreje od celotne
kemnične industrije.
Neuresničevanje planskih
proporcev v mnogih grupacijah bazične kemije ter zamude
pri dograditvi posameznih
zmogljivosti, so povzročile, da
odvisnost od uvoza ni manjša,
temveč se še naprej povečuje.
Pri tem je potrebno upoštevati
tudi veliko rast cen nafte in
naftnih derivatov, kar je vplivalo na neuresničevanje planskih proporcev.
Po mnenju predlagateljev
gradiva bi morala v prihodnjem petletnem obdobju bazična kemična industrija povečevati svojo proizvodnjo po 11
do 13 odstotni stopnji, predelovalna kemična industrija pa
po 5,5 odstotni stopnji. Pri tem
bi moral biti največji del domače porabe v glavnem pokrit z
domačimi surovinami, med-

-

tem ko naj bi uvažali le tiste
surovine, ki jih ne proizvajamo
v Jugoslaviji.
Začeta vlaganja bi bilo potrebno prenesti v prihodnje
srednjeročno obdobje. To pomeni, da bi morali še naprej
intenzivno razvijati bazično
kemično industrijo, z ukrepi
ekonomske politike pa spodbujati le razvoj surovinskega
dela te industrije (alkalije, dušična gnojila, umetne materije,
sintetični kavčuk, farmacevtske surovine in kisline).
GOZDARSTVO
V minulih 10 letih so se nadaljevale težnje neusklajenega
razvoja zmogljivosti za predelavo lesa in razvoja surovinske
baze, kar je vplivalo na večjo
rast uvoza. V tekočem planskem obdobju je prišlo tudi do
zaostajanja proizvodnje celuloznega lesa, obseg gozdarsko-gojitvenih del pa se v celoti ne izpolnjuje, čeprav je mogoče računati, da bo v vsem
planskem obdobju dosežen
predvideni obseg. Prav tako
izrazito zaostajajo saditev
plantaž in intenzivnih kultur
ter bogatenje in negovanje
gozdov.
Gozdarstvo kot surovinska
panoga ni izvozno usmerjeno,

ker s svojimi proizvodi pokriva
domače potrebe. Kljub temu
se je izvoz proizvodov povečal
za okoli 50 odstotkov nad predvidevanji. Delež investicij v
gozdarstvu v celotnih investicijah gospodarstva pa se
zmanjšuje. V tekočem planskem obdobju pa se naprej poglabljajo razlike med razvojem
lesnopredelovalne industrije
in gozdarstva.
Hitra rast potreb po lesu je
povzročila, da je danes kriza
pri preskrbovanju industrije za
proizvodnjo celuloze in lesenih plošč, tako da bo ta industrija uvozila 2 milijona kubičnih metrov lesa iglavcev in listavcev. Podoben je položaj
tudi glede porabe iglavcev za
kemično industrijo. Po ocenah
bo lesna industrija leta 1985
potrebovala 5,6 milijona kubičnih metrov več tesa kot ga
bo to leto proizvedenega v Jugoslaviji.
V prihodnjem obdobju bo
potrebno postopno odpravljati
deficit iglastega celuloznega
lesa, mehkih in trdih listavcev.
To bi lahko dosegli z novimi
intenzivnimi nasadi in namenskimi plantažami. Na področju
primarne delitve pa morajo
ukrepi ekonomske politike zagotoviti pravilnejše pogoje go-

spodarjenja, na področju razširjene reprodukcije pa zagotoviti pogoje za celovitejše določanje skupne razvojne politike.
Posebno pozornost bi bilo
potrebno pri tem nameniti procesom združevanja dela in
sredstev, ki naj zagotovijo financiranje razvoja tega področja, investicijska dejavnost
pa naj hitreje odpravlja disproporce med proizvodnjo in uporabo lesa.
Predlagatelji
omenjenih
analitičnih izhodišč menijo, da
bi morali v prihodnjem obdobju destimulirati gradnjo industrijskih zmogljivosti na bazi
uvoženega lesa ter zagotoviti
pogoje za širše združevanje
dela in sredstev dohodkovno
zainteresiranih
organizacij
združenega dela v gozdarstvu
in industriji.
Med drugimi ukrepi, ki naj
pospešijo razvoj tega področja, pa posebej opozarjajo na
potrebnost zagotovitve usmerjanja dela tujih kreditov za financiranje novih nasadov, določene carinske in druge olajšave za uvoz opreme ter tudi
na davčne olajšave, saj bi to
pospešilo razvoj proizvodnje
teh deficitarnih surovin.

Dolgoročna strateška usmeritev k

racionalni

proizvodnji

in varčevanju vseh

oblik energije

• Varčevanja energije ne moremo razumeti kot omejevanje nadaljnje rasti družbenega in osebnega standarda, ampak samo kot racionalno porabo
• Za potrošniško mentalitet© pri uporabi energije v naši državi ni več prostora
•Delež domače energije v skupni porabi primarne energije znaša letos vsega 59
odstotkov
• Pospešeno bo raziskovalno delo z namenom, da se povečajo bilančne rezerve
premoga, nafte, plina in drugih virov energije in zaradi vključevanja novih nahajališč
v izkoriščanje
O Sprejeti bodo ukrepi, da bo javni promet usposobljen za povečan obseg in
kakovost množičnega prevoza in za povečano prepustnost mestnih prometnih žil
• Vse organizacije združenega dela morajo v samoupravnih splošnih aktih predvideti obveznost določanja normativov in standardov porabe energije
Energija je bistven dejavnik
skupnega procesa družbene
reprodukcije, danes pa postaja
že omejujoč dejavnik nadaljporočevalec

nega gospodarskega razvoja
naše države. Za določanje
energetske'politike države v
oteženih pogojih preskrbova-

nja energije v svetu, ima poseben pomen racionalizacija
proizvodnje, transformacije,
transporta in porabe energije,

zamenjava uvozne energije z
domačo, kakor tudi varčevanje
porabe v vseh oblikah energije.
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jpooeoaoccoBooef&aaosoeoaecoooooooeooooco« rezerv pri nas pa se giblje med
0 Skupni program dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, $ 17 in 24 odstotki, v Evropi pa
^ zamenjavo in varčevanje energije
8 med 32 in 35 odstotki.
Soceoo&se^ao&soo^&sososo&cosoaosoosesooe«
Premalo se izkoriščajo tudi
Varčevanja energije pa seve- energijo. Pri tem je treba nujno odkriti geotermalni viri in niso
da ni mogoče razumeti kot neprestano graditi nove vire bili ustvarjeni pogoji za začeomejevanje nadaljnje rasti energije, ki pa so, preden so tek eksploatacije oljnih škridružbenega in osebnega stan- pripravljeni za eksploatacjo, Ijavcev. Zelo slabo so raziskadarda, ampak le kot njeno ra- precej dražji kot v prejšnjem ne tudi rezerve urana.
Proces proizvodnje sekuncionalno porabo. Specifična obdobju.
poraba energije v naši državi je
Zaradi naštetih teženj in ob' darne energije spremljajo prerelativno nizka v primerjavi z stoječega stanja na področju cejšnje izgube, tako da se
industrijsko razvitimi država- sedanje porabe je nujno spre- efektivno izkoristi majhen del
mi, kar pomeni, da bo še na- jeti ukrepe, ki bodo neposre- energetskih goriv. Pri transforprej naraščala. Zato je tem prej dno vplivali na varčevanje maciji premoga v električno
nujna skrb za varčevanje v ok- energije. To tem prej, ker se v energijo v klasičnih termoelekviru obstoječe porabe in za obdobju
takoimenovane trarnah se izgubi do 70 odstotustvarjanje potrebnih pogojev »energetske krize« konec leta kov energije, ki se kot »odpaza racionalno izrabo bodoče 1973, pa vse do lani pri nas ni dna« energija ne izkorišča.
V dosedanji graditvi termoenove porabe energije.
resno začel proces organiziraTe ocene in opozorila so na- ne racionalizacije, zamenjave lektrarn je mehanizacija rudnivedene v Skupnem programu in varčevanja energije na vseh kov premoga, rafinerijskih naprav in večjih energetskih nadolgoročnih ukrepov za racio- področjih.
nalizacijo, zamenjavo in varčePoseben problem, ki je obe- prav posebej v industriji in
vanje energije, ki je bil poslan nem tudi odločujoč za ocene kmetijstvu zastopana z velikim
v obravnavo delegatom v možnosti razvoja v naslednjem številom tipov in pošiljalcev
Skupščini SFRJ. Program so obdobju, je zelo zahtevna si- opreme, ki se zelo razlikuje
sestavili Zvezni izvršni svet, tuacija na področju trgovinske glede stopnje izrabe izkoriščaGospodarska zbornica Jugo- in plačilne bilance naše drža- nja primarne energije pri preslavije ter Stalna konferenca ve. Uvoz nafte bo nujen tudi v tvarjanju v sekundarno enermest in občin Jugoslavije. V 48 bodoče, trajno pa bo visoko gijo.
Pri graditvi rafinerij niso ustočkah tega programa so dolo- obremenjeval plačilno bilanco
čeni dolgoročni ukrepi na tem naše države in zoževal prostor klajene primarne in sekundarpodročju, nosilci nalog in roki. za uvoz ostalih surovin, repro- ne zmogljivosti predelave. Pri
Delegati Zbora republik in po- materiala in opreme, ki so nuj- predelavi nafte je prispevek
krajin Skupščine SFRJ so ne- ni za razvoj našega gospodar- lahkih in srednjih derivatov v
primerjavi s proizvodnjo kurilkajkrat zahtevali, da se čimprej stva.
nega olja in mazuta nizek, kar
pripravi takšen dolgoročni
pomeni, da je predelava neeprogram.
konomična in neracionalna.
PRIMARNA IN
Zgrajeno je veliko število
DOSEDANJE STANJE
SEKUNDARNA
zmogljivosti za proizvodnjo
V ENERGETIKI
ENERGIJA
električne in toplotne energije
V uvodnem delu Skupnega
Delež domače energije v po- na tekoča goriva, posebej v inprograma je pregled doseda- rabi skupne primarne energije dustriji in kmetijstvu in za
njega stanja v energetiki in je zelo nezadovoljiv. V letu ogrevanje stanovanjskih proukrepi, ki so bili dosedaj spre- 1975 je bil delež domače ener- storov.
jeti za varčevanje energije.
gije v skupni porabi primarne
V dosedanjem razvoju pora- energije 68 odstotkov, ocene TRANSPORT IN
bo energije v naši državi je pa kažejo, da bo v letu 1980 ta PORABA ENERGIJE
prišlo do tendence visoke ra- odstotek komaj 59 odstotkov.
V naši državi so izgube pri
sti, posebej nafte. Do tega je To je rezultat nadaljnjega uvomed drugim prišlo tudi pod za nafte, premoga za koks in transportu relativno zelo velike. To izvira iz tega ker se
vplivom precej močnega neso- plina.
razmerja med cenami posaPomemben problem je tudi v odvija transport nafte s klasičmeznih oblik energije in veli- premajhni stopnji izkoriščanja nimi prevoznimi sredstvi, manj
kih razlik v kakovosti posmez- domačih rezerv primarne pa s cevovodi. Naravni plin je
nih oblik energije ter možnost- energije. Tako se na primer v bil manj zastopan v porabi in
mi za večkratne namene. Ka- jamski eksploataciji rjavega šele nedavno se je začela
dar je govor o obnašanju pri- premoga učinkovitost izkori- gradnja plinske mreže.
porabi energije v naši državi-, ščanja giblje pri 36 odstotkih
Z neusklajenim razvojem
posebej v zadnjih dvajsetih le- (v Evropi je pri premogu zna- prenosne In distribucijske
tih, je v Skupnem programu šala leta 1978 60 odstotkov). mreže in z ozkimi grli pri preugotovljeno da je prišla do Produktivnost dela v naših nosu in transformaciji nastajaizraza potrošniška mentaliteta, podzemskih rudnikih rjavega jo velike izgube v električni
za katero pa objektivno gleda- in črnega premoga je za dva- energiji, ki so v naši državi preno ne bi smelo biti prostora. krat nižja od tiste v rudnikih cej visoke.
Pri sedanji ravni razvoja in črnega premoga v ZR Nemčiji
Transport premoga se v prestandarda oziroma narodnega in na Poljskem.
majhni meri odvija z železnidohodka na prebivalca le-to
Mogoči hidropotencial se škim in rečnim prometom, kar
ustvarja posebne probleme.
sedaj izkorišča z blizu 50 od- pravtako povečuje stroške
Vsako nadaljnjo rast energi- stotki, pri čemer pa so sedaj transporta energije,
je je mogoče uresničiti samo z zanemarjene možnosti majNa področju porabe energije
znatno večjimi stroški proiz- hnih vodnih moči.
so še naprej velike možnosti za
vodnje skupne energije, poseStopnja raziskanosti poten- varčevanje, racionalizacijo pobej zaradi angažiranja vse več- cialnih nahajališč nafte v drža- rabnikov energije z izboljšajih količin primarne energije za vi, posebej pod morjem, je zelo njem njihovih značilnosti, s
spreminjanje v sekundarno nizka. Izkoriščanje bilančnih pravilno izbiro vrste energije
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za določeno porabo in podobno. Posebej se kažejo možnosti za varčevanje v industriji,
prometu, kmetijstvu, splošni in
široki porabi.
V splošni široki porabi obstaja veliko število majhnih porabnikov (štedilniki, bojlerji,
hladilniki, peči), ki za isto delo
porabijo različne količine
energije, odvisno od tipa. Njihovo izboljšanje in pravilna
uporaba omogoča precejšen
prihranek energije.
V prometu so premalo izkoriščena sredstva za množičen
transport potnikov in blaga
(železniški, ladijski in mesti
promet), niso pa tudi ustrezna
raziskovanja novih tehničnih
možnosti za uporabo električne energije, metanola, alkohola in drugih sredstev za pogon vozil v javnem prometu,
Nič ni stimulirana proizvodnja
potniških avtomobilov z manjšo specifično porabo goriva,
električna energija pa še ni
ustrezno zastopana v javnem
prometu.
DOLGOROČNI UKREPI
Po prikazu obstoječega stanja je v drugem delu Skupnega
programa točen in konkreten
predlog ustreznih dolgoročnih
ukrepov za racionalizacijo, zamenjavo in varčevanje energije za vsako področje proizvodnje in porabe energije posebej.
Ko je govor o primarni energiji, je rečeno, da bo z dogovorom o temeljih družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
od leta 1981 do 1985 o razvoju
energetike, ki bo vseboval tudi
del o raziskovanjih energetskih surovin v državi in tujini,
predvidena obveznost pospešenih raziskovalnih del, da bi
se povečala bilanca rezerv
premoga, nafte, plina in drugih
virov energije in hitrejšega
vključevanja novih nahajališč v
eksploatacijo.
Začelo se bo sklepanje dogovorov in sporazumov zainteresiranih organizacij združenega dela na dohodkovni podlagi, s katerimi bo zagotovljena graditev novih rudnikov
premoga z jamskim in površinskim izkopom, modernizacija
obstoječih rudnikov z jamskim
izkopom, kakor tudi odpiranje
prej zaprtih rudnikov, če imajo
pogoje za eksploatacijo.
Stalna naloga Gospodarske
zbornice Jugoslavije in Splošnega združenja naftnega gospodarstva Jugoslavije bo
sprejetje ukrepov, da se v proizvodnji nafte in plina pospeši
uvajanje sekundarnih in terciarnih metod eksploatacije
zaradi boljše izrabe obstoječih
nahajališč, kakor tudi da se
poročevalec

začne eksploatacija novih
naftnih in plinskih področij.
Pred sprejetjem razvojnih
planov je Skupnost elektrogospodarstva Jugoslavije dolžna,
da izdela študijo o gradnji ekonomskih akumulacijskih hidroelektrarn z visoko močjo na
do zdaj premalo raziskanih vodotokih. Izdelana bo tudi študija o gradnji ekonomskih pretočnih in črpalno-akumulacijskih hidroelektrarn in možnostih izkoriščanja razpoložljivega potenciala na majhnih vodotokih.
Dogovor o razvoju energetike bo predvidel tudi ukrepe za
ustvarjanje pogojev za hitrejše
izkoriščanje oljnih škriljavcev.
Ustrezni organi in organizacije
so dobili nalogo za širše raziskovanje pri uporabi sončne
energije v kmetijski proizvodnji (rastlinjaki), za raziskovanje
možnosti izkoriščanja lesenih
odpadkov namesto tekočih
goriv, kakor tudi sprejetje
predpisov o prepovedi gradnje
javnih in stanovanjskih objektov na površinah, kjer so energetski viri in hidroenergetski
potenciali.

čega premoga in briketiranje.
Izdelani bodo programi in
študije za poglobljeno graditev
naprav za sekundarno predelavo nafte zaradi hitrejše spremembe pri predelavi, zatem o
gradnji kombiniranih termoelektrarn in toplarn na premog v
bližini večjih potrošniških središč in o raziskovanju možnosti ekonomskega izkoriščanja
odpadle toplote. Izdelan bo tudi program o rekonstrukciji
kotlarn v manjših mestih in
mestnih rajonih zaradi zamenjave porabe mazuta s premogom.
Z omenjenim dogovorom o
razvoju energetike bodo predvidene tudi obveznosti, da
porabniki kurilnega olja in mazuta, ki imajo pogoje, takoj
začnejo z rekonstrukcijo termoelektrarn, toplarn in energetskih naprav zaradi uporabe
premoga namesto mazuta.
Obveznost bo veljala tudi za
vse tiste, ki so oddaljeni do 50
km od rudnika premoga, katerega kalorična vrednost je do
3000 kalorij, oziroma do 100
km od rudnika premoga, katerega kalorična vrednost je nad
3000 kalorij.

BOU EKONOMIČNO
SPREMINJANJE
ENERGIJE
Veliko število ukrepov je
predvideno v poglavju o sekundarni energiji. Predlagano
bo sprejetje dogovorov in sporazumov o hitrejšem uvajanju
metod za oplemenjevanje premoga: proizvodnja plina iz domačega premoga, sušenje
premoga za potrebe industrije
ter splošno in široko porabo,
razvijanje tehnologije za pridobivanje polkoksa iz doma-

RACIONALNEJŠI
TRANSPORT IN
PORABA
Največ konkretnih ukrepov
je predvideno na področju
transporta in izkoriščanja
energije, med katerimi so nekateri zelo specifični. Tako je
na primer predvidena izdelava
programa za optimalno izkoriščanje jugoslovanskega naftovoda in povečanje domačih
zmogljivosti tankerske in pomorske flote za prevoz nafte,

ČZ »URADNI LIST SRS« je izdal in založil

za boljše izkoriščanje in preusmeritev transportnih sredstev
s katerimi se je doslej odvijal
transport nafte (pred pričetkom delovanja naftovoda), kakor tudi za usposobitev železniškega in rečnega prometa za
transport povečanih količin
premoga (do 30 milijonov ton
letno), in naftnih derivatov.
Izdelani bodo tudi programi
razvoja sistema centraliziranega preskrbovanja s toplotno
energijo v mestih, zatem usklajenih razvojnih proizvodnih,
prenosnih, transportnih in distribucijskih energetskih naprav in zmanjšanja izgub v distribucijski mreži.
Za industrijo je posebej predviden začetek dogovarjanja
in sporazumevanja z asociacijami iz energetike glede proizvodnje termoenergetskih naprav, opreme in izolacijskega
materiala. Predvideni bodo tudi ukrepi za stimuliranje proizvodnje vozil, ki varčujejo z gorivom, kakor tudi ukrepi za pospešitev dela pri atestiranju
proizvodov, ki lahko precej
prispevajo k prihranku energije (električni in plinski aparati
v gospodinjstvu in podobno).
Ko je govor o prometu, bo z
dogovorom o temeljih plana o
razvoju zmogljivosti magistralnega in mednarodnega prometa zagotovljena pospešena
modernizacija železniškega
prometa in usposobitev vodnega prometa. Sprejeti bodo
tudi ukrepi za usposobitev javnega prometa s povečanim
obsegom in kakovostjo množičnega prevoza, kakor tudi za
povečano prepustnost mestnih prometnih žil.
V stanovanjsko-komunalni
graditvi in gradbeništvu je pre-

dvidena izdelava okvirnega
programa, s katerim bodo pri
projektiranju gradbenih in
drugih objektov določeni parametri, ki rabijo energijo, kakor tudi gradbenih in izolacijskih materialov, da bi bilo zagotovljeno racionalno izkoriščanje energije v eksploataciji.
Pri tem je treba določiti tudi
možnosti za boljše izkoriščanje energije v stanovanjih. Izdelan bo program za hitrejše
uvajanje v gradbeništvu novih
in že znanih izolacijskih materialov, ki zagotavljajo manjšo
porabo toplote pri ogrevanju
poslovnih in stanovanjskih
prostorov.
S politiko cen tekočih goriv
je treba zagotoviti, da se še
naprej z rafinerijsko ceno derivatov destimulira proizvodnja
nižjih vrst derivatov, s politiko
maloprodajnih cen pa destimulira poraba teh derivatov
Z ostalimi ukrepi pa bo priporočeno vsem ostalim organizacijam združenega dela in
skupnostim, da v samoupravnih splošnih aktih predvidijo
obveznost določanja normativov in standardov porabe
energije in raziščejo potrebo
organiziranja posebnih služb
za energetiko. Pripravljen bo
načrt o stalnem obveščanju
javnosti prek ustreznih javnih
sredstev o potrebi, možnostih
in finančnih učinkih racionalnega izkoriščanja energije v
industriji in široki porabi
Republikam in pokrajinama
bo priporočeno, da učne programe osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol in fakultet dopolnijo z gradivom o racionalnem izkoriščanju in varčevanju energije

Organizacije združenega deta in delovne skupnosti obveščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdaI publikacijo

ZDRUŽEVANJE KMETOV

DRUŽBENO PLANIRANJE
V publikaciji so objavljeni: zakon o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 1/80) ter združeno besedilo odloka o obvezni
enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazalcev (uradni list SFRJ, št. 27/79) in odloka o obvezni enotni
metodologiji in obveznih enotnih kazalcih (Uradni list
SRS, št. 27/79) ter združen tekst navodila za uporabo
minimuma obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SFRJ,
št. 52/79) in navodila za uporabo obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SRS, št. 3/79).

Zakon s komentarjem, ki sta ga pripravila dr. Emil Čeferin
in Miha Demšar s samoupravnim sporazumom in statutom
TZO in podoba o trajnejšem proizvodnem sodelovanju s
TZO.

TA PUBLIKACIJA JE POMEMBEN STROKOVNI PRIPOMOČEK ZA VSE NOSILCE DRUŽBENEGA PLANIRANJA
PRI PRIPRAVLJANJU, SPREJEMANJU IN URESNIČEVANJU PLANOVI

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Zakon z obširnim komentarjem, ki ga je napisal Slavko
Kocjan

in

poročevalec
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Razvijanje politike štipendiranja

podlagi

na

delavsko-razredne vsebine

Titovega sklada
• V zavesti delovnih ljudi je vse bolj prisotna zelo pomembna družbena vloga, ki jo
opravlja Titov sklad za pospeševanje izobraževalne in kulturne ravni samoupravno
organiziranih delavcev
• Povečan delež delovnih ljudi v Titovem skladu je v prvi vrsti izraz velike ljubezni
do osebnosti tovariša Tita in njegovega revolucionarnega dela
• Konec preteklega leta je bilo v Titov sklad včlanjenih 25.908 kolektivnih članov in
726.000 posameznih članov
• V šolskem letu 1979/80 prejema štipendije Titovega sklada skupaj 10.308 mladih
delavcev in delavskih otrok
• Oblikovanje skupščin Titovega sklada v občinah ni formalno-organizacijsko, ampak globoko vsebinsko vprašanje
Dejavnost Titovega sklada
za štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev je lani
predvsem želela utrditi delavsko razredno vsebino Sklada,
razširiti in krepiti njegove
družbene in materialne temelje ter naprej razvijati politiko
štipendiranja. Ta dejavnost je
nadaljevala uspešno šestletno
delo Sklada. Tokrat pa je bila
tudi posebej obogatena in
usmerjena s predlogi tovariša
Tita, ki jih je posredoval delegaciji sklada 25. aprila 1979.
Najbolj pomembna je pri tem
leta 1979. začeta akcija, da bi
Titov sklad prerastel v institucijo trajnega pomena, kar bi
bilo tudi naravno nadaljevanje
dosedanjega uspešnega razvoja Sklada

RAZŠIRITEV
DRUŽBENIH IN
MATERIALNIH
TEMELJEV SKLADA
Leta 1979, poudarja Poročilo, so se naprej širili družbeni
temelji Sklada v vseh republikah, pokrajinah in JLA. Delovni ljudje vse bolj podpirajo Titov sklad, povečuje pa se tudi
število članov Sklada. V zavesti delovnih ljudi je vse bolj
prisotna pomembna družbena
vloga Sklada pri razvijanju izobraževalne in kulturne ravni
samoupravno organiziranih
delavcev.
Široko sprejemanje temeljne
vsebine dela in vse večji delež
delovnih ljudi v vseh družbenih dejavnostih Sklada, so
predvsem izraz ljubezni, ki jo
Te ocene in ugotovitve pri- ljudje izkazujejo osebnosti tonaša Poročilo o delu Titovega variša Tita in njegovemu revosklada Jugoslavije za leto lucionarnemu delu. To je tudi
1979, ki so ga dobili delegati najboljši odraz pripravljenosti
Skupščine SFRJ v obravnavo ljudi za njihovo angažiranje pri
in potrditev. K Poročilu je pri- uresničevanju Titovega dela. V
ložen Zaključni račun sklada prvih mesecih leta 1980, v času
za leto 1979 ter sklepi za delo bolezni tovariša Tita, se je to
Titovega sklada za štipendira- razpoloženje delovnih ljudi
nje mladih delavcev in otrok najbolj izrazilo.
delavcev Jugoslavije v prihodDejavnost pri razširjanju
njem obdobju
družbenih in materialnih teme»sccccooooe;
Poročilo o delu Titovega sklada Jugoslavije za leto 1979 \
seooeoocooscecooooosoocosooooo
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Ijev Sklada v letu 1979 je dala
pomembne rezultate, čeprav
niso enaki v vseh republikah in
pokrajinah. Poročilo poudarja,
da so lani posebej dobre uspehe dosegli v SAP Vojvodini, SR
Hrvaški in SR Bosni in Hercegovini. Vsekakor je pozitivno,
da se precej povečuje število
individualnih članov Sklada.
Konec leta 1979 je Sklad
združeval 25.908 kolektivnih
članov (temeljne organizacije
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in organizacije
ter drugi) in 726.430 posameznih članov - delovnih ljudi in
občanov. Samo zaradi primerjave Poročilo omenja, da je v
letu ustanovitve (1974) Sklad
združeval skupaj le 55.000 članov
Materialna osnova za delo
Sklada so v glavnem prispevki
članov, zelo malo pa je posebnih prispevkov, ki jih Skladu
namenja majhno število kolektivnih in individualnih članov.
Vse lansko leto so republike in
pokrajini, JLA in organi ter organizacije federacije, kakor tudi delovni ljudje, ki v njih delaja, zbrali 144,6 milijona dinarjev ali 34 odstotkov več kot leto poprej.

PRERAŠČANJE V
INSTITUCIJO
TRAJNEGA
DRUŽBENEGA
POMENA
Lani je bilo vsekakor zelo
pomembno, da so si organi
Sklada in podpisniki Družbenega dogovora o ustanovitvi
Titovega sklada Jugoslavije v
vsej družbeni dejavnosti prizadevali, da bi Sklad prerastel v
institucijo trajnega družbenega pomena.
Temeljna družbena vsebina
in izhodišča za preraščanje
Sklada v institucijo trajnega
družbenega pomena temeljijo
na nekaj dejavnikih. Predvsem
je to naravno nadaljevanje
uspešnega razvoja Sklada in
poudarjanje kontinuitete njegovega nadaljnjega razvoja.
Kot institucija trajnega pomena bi imel Titov sklad vsejugoslovanski pomen, njegove dejavnosti pa bi se še naprej razširile skladno s predlogi, ki jih
je dal tovariš Tito delegaciji
Sklada. Mimo štipendiranja
mladih delavcev in otrok delavcev se dejavnost Sklada
razširja tudi na štipendiranje
otrok drugih delovnih ljudi in
na spodbujanje drugih oblik
ustvarjalnosti,
predvsem
ustvarjalnosti delavcev.
poročevalec

Preraščanje Sklada v institucijo trajnega družbenega pomena, pravi Poročilo, ni formalno - pravni akt. Gre za
globljo idejnopolitično in razredno vsebino. Osrednji poudarki te družbene vsebine
upoštevajo vso bogastvo družbenoekonomskega .in političnega položaja delavskega razreda v vsej družbeni reprodukciji in vsej družbi.
RAZVIJANJE
ŠTIPENDIJSKE
POLITIKE
Sklad je lani veliko pozornosti namenil nadaljnjemu razvijanju štipendijske politike, pri
čemer je resno analiziral tudi
dosedanje rezultate te politike.
Izhaja predvsem iz tega, da bi
štipendijo čimbolj neposredno
povezali s potrebami združenega dela in družbe v celoti, da
je štipendija kadrovska in da
odraža vzgojno komponento
našega socialističnega samoupravnega sistema. Stipendija
mora spodbujati talentirane
mlade delavce in otroke delavcev, da čim intenzivneje in
čimbolj vsebinsko razvijajo
ustvarjalnost. Ne nazadnje pa
morajo biti štipendije Titovega
sklada sestavni del celotnega
sistema štipendiranja v naši
družbi.
Lani so bili na tem področju
doseženi pomembni uspehi.
Med drugim sedaj temeljne organizacije združenega dela v
vsej Jugoslaviji predlagajo
mlade delavce za štipendiste
Titovega sklada. Vse jasnejše
so tudi opredelitve, da mlademu delavcu - štipendistu Sklada, ne preneha delovno razmerje, ko dobi štipendijo, štipendija se namreč refundira
temeljni organizaciji združenega dela, kjer mladi delavec
dela. Organizacija pa mu daje
štipendijo v višini osebnega
dohodka. Na ta način ima mladi delavec med študijem tudi
vse pravice in seveda tudi obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
Vse to je pozitivno vplivalo
na povečanje števila štipendistov - mladih delavcev. Mirno
lahko rečemo, trdi Poročilo, da
je glede tega leto 1979 prelomno. Nerešena vprašanja
prejšnjih let kot tudi mirovanje
delovnega razmerja, neurejeno zdravstveno in socialno zavarovanje mladih delavcev štipendistov in članov njihovih
ožjih družin so bili namreč temeljni vzroki, da je bilo število
štipendisto« iz vrst mladih delavcev relativno majhno. Sprejetje novega Pravilnika o enotnih merilih in postopku za izbiro štipendistov je dalo poporočevalec

membne predpostavke za reševanje omenjenih problemov
na področju štipendiranja.
Po novem Pravilniku se zdaj,
skladno z možnostmi, sklepajo
pogodbe s temeljnimi organizacijami združenega dela, pri
katerih bodo štipendisti sklenili delovno razmerje po koncu
rednega šolanja, oziroma s
starši in skrbniki ter dajalci štipendije. Pogodbe urejajo
medsebojne pravice in obveznosti vseh podpisnikov. To povezovanje štipendistov Titovega sklada z njihovimi bodočimi
delovnimi organizacijami ima
daljnosežen družbenopolitični
pomen. S tem se predvsem
razširja skrb organiziranih
družbenih dejavnikov za bodoče kadre, povečuje se odgovornost štipendistov delovnim
ljudem in Titovemu skladu za
delo in učenje, štipendist Titovega sklada z dnem prejetja
štipendije stopi v svet proizvodnega dela in učenja, v času
izobraževanja pa je vedno na
tekočem z delom, problemi in
življenjem bodočega delovnega okolja.
Nadaljnji korak pri razvijanju
in razširjanju dejavnosti Titovega sklada je bil, kot je to
predlagal tovariš Tito, storjen z
razširitvijo štipendistov na
otroke drugih delovnih ljudi,
predvsem na otroke kmetov.
Ta razširitev štipendiranja sicer še ne poteka enakomerno
v vseh republikah in pokrajinah, ker jo ne spremlja družbena akcija pojasnjevanja vloge in ciljev Sklada v kmetijskih
okoljih in med delovnimi ljudmi v krajevnih skupnostih.
USPEH ŠTIPENDISTOV
V šolskem letu 1979/80 je
nove štipendije Titovega sklada dobilo 2.761 ljudi iz vrst
mladih delavcev in otrok delavcev. Met temi štipendijami
šio jih 376 dobili mladi delavci,
2.385 pa otroci delavcev. Skupaj s tistimi, ki so se začeli
šolati preje, v šolskem letu
1979/80 štipendije prejema
10.308 mladih delavcev in
otrok delavcev.
Sklad je bil ustanovljen leta
1974 in del uporabnikov štipendij je že končal šolanje.
Skupaj z njimi je Titov sklad v
šestih letih svojega obstoja
dodelil 15.756 štipendij.
Poročilo opozarja na te podatke in pri tem posebej omenja, kako je relativno malo število štipendistov Sklada iz vrst
mladih delavcev, čeprav je bilo
mnogo prizadevanj, da bi se to
število povečalo. Natečaji za
štipendije za mlade delavce so
bili razpisani v obdobju od februarja do maja meseca, da bi

sklada, ki je bila 5. februarja
1980, je ugotovila, da sta m'#»'
sto in vloga sveta Titovega
sklada v občini kot svetovalnega telesa v veliki meri presežena. Poudarili so, da morajo v
občinah oblikovati skupščine
Titovega sklada, kar ni formalno organizacijsko, temveč globoko vsebinsko vprašanje, ki
je usodno povezano z nadaljnjim razvojem Sklada.
Pri tem je izhodišče temeljno stališče, da široki družbeni
temelji Sklada v občini zahtevajo konstituiranje skupščin,
ki bi bile odgovorne za uresničevanje temeljnih ciljev Sklada
- za razvijanje izobraževalnega in kulturnega življenja delavcev. Titov sklad v občini
mora postati odgovoren družbeni dejavnik, ki enakopravno
s skupščino Sklada v republiki
in pokrajini sodeluje pri graditvi in uresničevanju vse politike Sklada: Ne more več samo
predlagati in sestavljati prioritetnih list kandidatov za štipendije Sklada, temveč mora
sodelovati pri odločanju, skupaj s skupščinami in izvršnimi
odbori v republikah in pokrajinah.
Skupščine Titovega sklada v
republikah in pokrajinah resno
razmišljajo in sprejemajo tudi
ukrepe, da bi neposredno
vključile sedanje svete oziroma nove skupščine Titovega
sklada v občinah v odločanje o
sredstvih Sklada, ki jih Sklad
dobi v posameznih občini s
prispevki njegovih članov v tej
občini. Prav tako bi odločali o
profilih kadrov, ki jih mora štipendirati Titov sklad.
V nekaterih republikah prfpravljajo predloge in normativne akte, da bi organi Titovega
sklada v občinah odločali o 60
odstotkih sredstev, ustvarjenih
s članskimi prispevki v tej občini; 10 odstotkov teh sredstev
bi se združevalo v Titov sklad
Jugoslavije kot solidarnostna
pomoč gospodarsko manj razvitim republikam in SAP KoMESTO IN VLOGA
sovo; preostalih 30 odstotkov
TITOVEGA SKLADA V
pa bi združevali v republiki in
OBČINI
pokrajini za pomoč gospodarsko
manj razvitim občinam.
Nadaljnja krepitev in razvijanje mesta in vloge Titovega
sklada v občini je ena najpo- URESNIČEVANJE
membnejših smeri družbene SOLIDARNOSTI V
dejavnosti Sklada. Lani je bila TITOVEM SKLADU
temu namenjena posebna pozornost, saj je bila to lani
Vsi republiški in pokrajinski
osrednja točka delovnega pro- skladi so lani analizirali vpragrama nadaljnjega razvijanja šanje solidarnosti in njene
in razširjanja Titovega sklada. družbene vsebine. Gre za več
Vsa dosedanja praksa pri vidikov solidarnosti: uresničedelu Titovega sklada je poka- vanje solidarnosti prek članzala, kako se ne more naprej skih prispevkov individualnih
razvijati, če ne bodo v vsaki in kolektivnih članov, uresniobčini vsi družbeni dejavniki čevanje solidarnosti prek reneposredno vključeni v njego- publike ali pokrajine kot obllK#
vo delo. Skupščina Titovega pomoči gospodarsko manj, ra-

bila s tem mladim delavcem
omogočena priprava na sprejemne izpite za višje šole in
fakultete. Šele novi Pravilnik o
enotnih merilih pa bo, kot kaže, zagotovil uspehe, saj odpravlja temeljne vzroke, ki so
mladim delavcevm preprečevali nadaljnje šolanje s pomočjo štipendije Titovega sklada.
Uspeh štipendistov Titovega
sklada in njihovo družbeno dejavnost v okoljih, kjer delajo in
se učijo, Poročilo v celoti ocenjuje kot dobro. Dodaja pa tudi, da uspeh določenega dela
mladih delavcev ne zadovoljuje. Osnovni vzroki so vsekakor,
da gre za mlade delavce, ki so
prej končali šole za kvalificirane delavce. Programi teh šol
pa so po svoji vsebini precej
slabši od programov rednih
srednjih šol. Mimo tega ti ljudje več let niso bili vključeni v
sistematično
izobraževalno
delo, kar jim povzroča težave v
novih izobraževalnih okoljih.
Manjši del štipendistov iz vrst
otrok delavcev tudi ne dosega
željenega uspeha.
Dejavnost organov Sklada,
pravi Poročilo, se bo morala
usmeriti k nuđenju pomoči tistim štipendistom Sklada, ki
jim zaradi različnih vzrokov
učenje ne gre najbolje od rok.
Ta dejavnost doslej ni bila dovolj velika. Na tem področju
tudi ne delujejo organizacije
socialistične mladine v šolah
in na fakultetah. Problemi se
namreč ne morejo reševati s
tem, da štipendistom, ki v dogovorjenem času ne zaklučijo
programov določenega študijskega leta, Sklad ukine štipendije. Z dodatnimi tečaji, seminarji in podobnimi dolikami je
potrebna dodatna organizirana pomoč. Tako bo največ prispevano k uresničevanju temeljne opredelitve Sklada, da
štipendist Titovega sklada ne
more biti slab učenec ali študent

17

zvitim občinam ter zagotavljanje solidarnostne pomoči na
ravni Titovega sklada Jugoslavije gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo.
Dosedanje izkušnje pri realizaciji solidarnosti v okviru
družbene dejavnosti Sklada,
potrjujejo, da je solidarnost
globoko prodrla v zavest delovnih ljudi in občanov Jugoslavije, Izkušnje ponujajo
sklep, da je potrebno še naprej
razvijati njene oblike in vsebino. Solidarnost v Titovem skladu ne sme biti sociala. Vsebovati mora temeljno komponento rezultatov dela, vzajemnosti
skupnosti in posebnih prizadevanj za nenehno razširjanje
družbenih in materialnih temeljev Sklada.
Če govorimo o solidarnosti v
okviru Titovega sklada Jugoslavije, je bila pri dosedanjem
šestletnem razvoju Sklada, izpeljana na ta način, da so skladi republik in pokrajin združevali v Titov sklad Jugoslavije
10 odstotkov svojih skupaj
ustvarjenih sredstev v posa-

-

meznem letu. Ta sredstva se
razporejajo skladom v socialističnih republikah Bosni in
Hercegovini, Črni gori in Mekedoniji ter SAP Kosovo na temelju meril o ravni razvitosti,
ki so jih dogovorjeno določile
republike in pokrajini.
Leta 1979 so skladi v republikah ter pokrajinah ter v JLA
solidarno združili v Titov sklad
Jugoslavije 8,2 milijona dinarjev. Mimo tega je Sklad s članskimi prispevki organov in organizacij federacije in delovnih ljudi, ki delajo v njih, zbral
več kot 1,8 milijona dinarjev.
Sklad je tako skupaj razpolagal z več kot 10 milijoni dinarjev
Za solidarnostno pomoč iz
tako zbranih sredstev, ki so bila najprej zmanjšana za 10 odstotkov (to je rezerva Titovega
sklada Jugoslavije), je Titov
sklad v SR Bosni in Hercegovini dobil 3,1 milijona dinarjev,
SR Črni gori 1,09 milijona, SR
Makedoniji 2,2 in SAP Kosovo
2,7 milijona dinarjev

DELO ORGANOV
TITOVEGA SKLADA
JUGOSLAVIJE
Delo organov Titovega sklada za štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev Jugoslavije je bilo lani, po besedah
Poročila, usmerjeno predvsem
k reševanju temeljnih vprašanj
nadaljnjega razširjanja družbene in materialne osnove
Sklada, k graditvi koncepcije
za izdelavo družbenega dogovora o preraščanju Sklada v
institucijo trajnega družbenega pomena in k razvijanju politike štipendiranja.
V teh okvirih so si organi
Sklada posebej prizadevali
razširiti štipendiranje tudi na
otroke kmetov in drugih delovnih ljudi, želeli so zagotoviti
pogoje za štipendiranje otrok
naših delavcev na začasnem
delu v tujini in za štipendiranje
določenega števila državljanov
neuvrščenih držav in pripadnikov osvobodilnih gibanj. V Jugoslaviji bi ti ljudje med nekajmesečnim bivanjem preučeva-

V SAP Kosovu zaostaja

li družbenoekonomski in politični sistem našega socialističnega samoupravljanja. Posebna pozornost organov pa je bila namenjena tudi nadaljnji
krepitvi mesta in vloge Titovega sklada v občini.
Na drugi volilni skupščini Titovega sklada junija 1979 so
sprejeli sklep, da bi v vseh organih Titovega sklada začeli
uresničevati pobudo tovariša
Tita o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti. Po tej
odločitvi so izvolili predsedujoče oziroma predsednike
izvršnih odborov in skupščin
Titovega sklada v republikah
in pokrajinah, v JLA in v Titovem skladu Jugoslavije z enoletnim mandatom. Uresničevanje pobude tovariša Tita o kolektivnem delu, odločanju in
odgovornosti, končuje Poročilo, je posebnega pomena za
Titov sklad, saj gre za institucijo, ki nosi Titovo ime in mora
na tem področju prednjačiti
pred drugimi družbenimi institucijami

razvoj

družbenih služb
• Od 513 organizacij s področja družbenih dejavnosti v Jugoslaviji, ki so leto 1979
zaključile z izgubo, jih je 123 s SAP Kosova
• Vsak tretji prebivalec Kosova je v šolski klopi, kar je precej več kot v ostalih
področjih države
• Zaradi slabih pogojev zdravstvenega varstva je umrljivost dojenčkov velika - od
1000 živorojenih otrok jih umre 70
• Nezadovoljivo stanje na področju osebne, splošne in skupne porabe
V prvih štirih letih tekočega
srednjeročnega plana se je,
zahvaljujoč prizadevanjem delovnih ljudi SAP Kosovo in
podpori širše družbenopolitične skupnosti, nadaljeval proces rasti in razvoja družbenih
in drugih služb v pokrajini. Raven razvoja teh služb je sicer
precej nizka, kar kaže na potrebo, da se hitreje premaga to
stanje. V tem obdobju so bili
končani nekateri kapitalni kulturni objekti v Prištini, kot so
Dom tiska, Albanološki inštitut, Pokrajinski arhiv, Narodna
in Univerzitetna knjižnica.
Prišlo je tudi do nadaljnje
zelo dinamične rasti vključevanja otrok in mladine v vse
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stopnje izobraževanja, končana je bila gradnja objekta za
prehrano študentov v Prištini
in nekaj šolskih objektov na
področju Kosova. Tudi na področju znanosti, zdravstva, socialnega varstva in informacij
je prišlo do določenega razvoja.
Toda ker v tem obdobju niso
bile uresničene temeljne postavke Družbenega plana Jugoslavije (hitrejši razvoj Pokrajine za 60 odstotkov od povprečja države), se je to nujno
obdržalo tudi na položaju
družbenih in drugih služb.
To je samo nekaj ocen, ki jih
vsebuje Analiza o stanju in
problemih na področju finan-

ciranja družbenih in drugih
služb v SAP Kosovo, s posebnim poudarkom na realizacijo
politike razvoja teh služb v obdobju od leta 1976 do 1979, s
sklepi in predlogi ukrepov, ki
jo je Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo Skupščini SFRJ.

prebivalca v Jugoslaviji naraščal po povprečni stopnji 21,5
odstotka. V istem obdobju je
znašala ta rast v SAP Kosovo
17,5 odstotka. Tako je namesto zmanjševanja prišlo do poglabljanja relativnih razlik. V
pogojih takšnih gospodarskih
gibanj ni bilo mogoče ustvariti
IZRAZITO
osnove za krepitev fiskalne poZAOSTAJANJE
litike, da pa se pri tem ne bi
V obdobju od leta 1976 do poslabšali pogoji gospodarje1978 je družbeni proizvod na nja oziroma, da se ne zmanjša
scoeeccececoooscoocecceccccoosooosooeosoc
Stanje in problemi na področju financiranja družbenih in 0
drugih služb v SAP Kosovo s posebnim poudarkom na 8
reaiiazciji politike razvoja teh služb v obdobju od leta 0
1976 do 1979
5
voeooooooeccoooosoooooccocooosooeeoGeocoe
poročevalec

akumulativna in reproduktivna
sposobnost gospodarstva z
večjim zajemanjem sredstev za
financiranje družbenih služb.
Ocenjujoč težave v financiranju splošnih in skupnih potreb, so se republike in SAP
Vojvodina ob sprejemanju
proračuna federacije za leta
1976, 1977 in 1978 dogovorile,
da bodo poleg sredstev predvidenih z Zakonom o dopolnilnih sredstvih, odstopile SAP
Kosovo v letih 1976 in 1977 po
250 milijonov dinarjev, ki bi jih
ta pokrajina morala prispevati
v proračun federacije. Nezadovoljiva gospodrska gibanja v
prvih treh letih Plana so vzrok
za sprejemanje začasniri rešitev, s katerimi je bilo iz proračuna federacije pokrajini odobreno 750 milijonov v letu 1979
in 833 milijonov dinarjev v letu
1980.
Nezadovoljive težnje v gibanju družbenega proizvoda, ki
so bile prisotne v prvih treh
letih srednjeročnega plana, so
se nadaljevale tudi v letu 1979.
Zaradi tega, je rečeno v Analizi, je treba še naprej sprejemati tudi posebne dodatne ukrepe, da takšna gibanja ne bi pripeljala do nadaljnjega poslabšanja situacije na področju financiranja splošnih družbenih
in skupnih potreb.
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije je ustvarjeni dohodek na delavca najnižji v SAP Kosovo in
znaša 105,671 dinarjev (najvišji
je v Sloveniji, kjer znaša
188,225 dinarjev). Takšna gibanja so bila vzrok tudi za nižje osebne dohodke delavcev,
ki so zaposleni v družbenih dejavnostih v pokrajini. Od 513
organizac-ij iz družbenih dejavnosti v Jugoslaviji, ki so leto
1979 zaključile z izgubo, jih je
123 s Kosova. Čeprav je višina
skupnih izgub v letu 1979 nižja
za 21 odstotkov v primerjavi z
letom 1978, so le-te znašale 85
milijonov.
IZOBRAŽEVANJE IN
VZGOJA
Za samoupravno preobrazbo izobraževanja in vzgoje je
bilo veliko prizadevanj. Vendar
zahteva preobrazba tega pomembnega področja precej
večja materialna vlaganja iz
dohodka organizacij združenega dela in osebnih dohodkov delovnih ljudi. Pokrajina
Kosovo je področje z največjim naravnim prirastkom in zato tudi visoka rast števila učencev in študentov.
V šolskem letu 1977/78 je bilo v SAP Kosovo vpisanih za 34
odstotkov več študentov kot v
šolskem letu 1975/76. Sicer pa
poročevalec

je rednih študentov 30.338,
izrednih pa 16.821.
Vsak tretji prebivalec, oziroma 33 odstotkov prebivalstva v
pokrajini je v šolskih klopeh,
kar pa seveda ni primer v drugih področjih države. Na enega zaposlenega v družbenih
dejavnostih so v letu 1977 prišli trije učenci.
Organizacije
združenega
dela izločajo iz dohodka, zaposleni pa iz osebnega dohodka relativno višja sredstva za
vzgojnoizobraževalno dejavnost, kot je to primer v drugih
republikah in SAP Vojvodina.
Kljub temu pa so zaradi majhnega števila zaposlenih in
premalo razvitega gospodarstva ta sredstva premajhna. In
to še posebej, ker ima pokrajina posebne izdatke zaradi
pouka v jezikih narodov in narodnosti.
V primerjavi z letom 1974
šolski prostor v vseh vzgojnih
inštitucijah stagnira. Šolske
zgradbe niso opremljene s potrebnimi prostori za pouk (kabineti, laboratoriji in telovadnicami.
SOCIALNO IN
OTROŠKO VARSTVO
Socialno in otroško varstvo
v pokrajini je zmanjšano v
glavnem na najosnovnejše
vrste, čeprav pa se kažejo potrebe za vsemi oblikami tega
varstva.
Stalna denarna pomoč, ki je
namenjena materialno nepreskrbljenim osebam, pedstavlja
najnižjo in do zdaj največkrat
uporabljeno vrsto socialnega
varstva. Višina pomoči se giblje od 182 do 756 dinarjev. V
letu 1978 je 18.000 oseb dobivalo to obliko pomoči. Čeprav
je z zakonom predvideno, da
ta oblika pomoči ne more biti
manjša od 40 odstotkov zagotovljenega osebnega dohodka,
se le-ta izplačuje v okviru razpoložljivih sredstev.
Denarni prispevek družini
kot otroški dodatek je imel zaradi slabega materialnega položaja družin na Kosovem že
od nekdaj predvsem socialno
funkcijo. Zaradi izrazito nezadovoljivega razmerja med številom zaposlenih in številom
uporabnikov - priliv sredstev
je premajhen, otroški dodatek
ni na zadovoljivi višini. Statistični podatki kažejo, da je v
letu 1978 znašal največji otroški dodatek 230, najmanjši pa
91 dinarjev.
V SAP Kosovu je posebej
majhno število organizacij za
skrb predšolskih otrok. Malo je
tudi šolskih otrok, ki se poslužujejo dopolnilnega obroka v
šoli.

KULTURA IN
INFORMATIVNA
DEJAVNOST
Kultura se v SAP Kosovu
kljub izločanju prispevkov iz
osebnih dohodkov delavcev še
naprej v glavnem financira z
dopolnilnimi sredstvi iz proračuna pokrajine.
Na področju pokrajine je bilo do zdaj odkritih in raziskanih okrog 2.500 kulturnih in
zgodovinskih spomenikov, od
katerih so nekateri zelo stari in
so širšega jugoslovanskega in
svetovnega pomena. Več kot
dva tisoč spomenikov je zaščitenih, zaščitni ukrepi pa so bili
opravljeni samo na 350 spomenikih. Pokrajinska kulturna
skupnost nima dovolj sredstev
v ta namen.
Problemi na področju izdajateljske dejavnosti izvirajo
predvsem iz majhnih naklad
knjig, ki se tiskajo in iz dejstva,
da se te izdaje najpogosteje
pojavljajo v jezikih narodov in
narodnosti. V pokrajini je bilo
leta 1978 135 knjižnic, na enega prebivalca pa ni prišla niti
ena knjiga.
V obdobju, ki ga zajema
analiza mednarodno kulturno
sodelovanje ni potekalo tako
kot je bilo planirano in to zaradi pomanjkanja sredstev.
Nezadovoljivo je tudi število
kulturnih domov v občinah
(samo dva), kakor tudi stanje
na področju razvoja filmske
umetnosti in informativne dejavnosti.
NAGRMADENI
PROBLEMI
V ZDRAVSTVU
Pravice do zdravstvenega
varstva v SAP Kosovu se je v
letu
1978
posluževalo
1,164.000 prebivalcev, v letu
1979 pa se je ta številka povzpela že na 1,366.000. Zdravstveno varstvo nudi prebivalstvu 43 samostojnih zdravstvenih organizacije.
Čeprav je bilo precej doseženega v razvoju zdravstvenega varstva, še naprej precej
zaostaja za povprečjem v državi. Za to področje so značilni
nagrmadeni in zaostreni problemi, posebej v razvoju mreže
zdravstvenih organizacij in
sredstev za to varstvo. Izraziti
so tudi problemi, ki so povezani z zagotavljanjem potrebnih
kadrov.
Povprečje porabe za zdravstvene namene na prebivalca v
letu 1978 je znašalo 1,050 dinarjev, kar precej zaostaja za
povprečjem države, kjer je bilo
2,730 dinarjev.
Zaradi takšne situacije je
zdravstveno stanje prebival-

stva v pokrajini nezadovoljivo
Posebej visoka umrljivost je
pri dojenčkih (na 1000 živorojenih otrok jih umre 70).
Kljub povečanju števila
zdravstvenih delavcev je število zdravnikov še vedno majhno, posebej v službi splošne
medicine. Na enega zdravnika
pride izredno veliko število
prebivalcev - 2000.
TEŽAK POLOŽAJ
UPRAVNIH ORGANOV
Nizka materialna podlaga v
pokrajini je povzročila tudi težak položaj upravnih organov
in pravosodja, tako glede kadrovskih vprašanj, kot tudi zagotavljanja sredstev za osebne
dohodke in tehnično opremljenost.
Tako se zaradi pomanjkanja
sredstev program splošne
ljudske obrambe SAP Kosova
ne uresničuje v planiranih okvirih. Zaostaja tudi program
modernizacije službe za notranje zadeve.
Program pokrajinskih stalnih rezerv se uresničuje vsega
le 20,7 odstotka. Prav tako se
ne uresničujejo obveznosti pokrajine, ki se sprejemajo na
ravni federacije za intervencijo
v gospodarstvu, kot je to primer s premijami v kmetijstvu in
podobni ukrepi.
V delu gradiva kjer je analizirano stanje na področju porabe je poudarjeno, da se delež
pokrajine v osebni porabi
zmanjšuje precej hitreje od
zmanjšanja deleža v družbenem proizvodu. Tako se je
osebna poraba zmanjšala za
2,2 v letu 1974 na 1,7 v letu
1979 oziroma za 0,5 indeksnih
točk.
Skupna poraba je zaradi
nujnega zadovoljevanja minimalnih potreb prebivalstva zabeležila neznatno porast. To
področje porabe pa kljub temu
zaradi povečanja števila prebivalcev znatno zaostaja za realnimi potrebami.
Nekatere potrebe v splošni
porabi, je rečeno v Analizi, bodo morale biti reducirane celo
v primerjavi na raven iz leta
1974.
V7RnKI
ZAOSTAJANJA IN
UKREPI ZA NJIHOVO
ODPRAVO
Na koncu analize stanja na
področju financiranja družbenih in drugih služb so nakazani osnovni vzroki, ki so povzročili znatno zaostajanje na tem
področju: Kot osnovni vzroki
so navedeni: nizka stopnja razvitosti družbenih služb in
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neadekvaten sistem dopolnilnega financiranja.
Da bi odpravila probleme na
področju financiranja družbenih dejavnosti je pokrajina povečano obremenila gospodarstvo, zato ima gospodarstvo
tega področja največji odstotek izločanja za družbene in

druge službe v državi.
Poleg tega je bil, v skladu z
določbami Družbenega plana
razvoja v obdobju od lete 1976
do 1980, sprejet družbeni dogovor o usmerjanju dopolnilnih sredstev, ki jih federacija
zagotavlja SAP Kosovu za razvoj materialne osnove druž-

benih služb. Tako je konkretizirana uporaba sredstev, ki so
namenjena- v skladu s prednostnimi .potrebami.
Probleme
zagotavljanja
sredstev, ki so manjkala za financiranje družbenih služb so
reševali s prispevkom in davki.
Vendar lastni prihodki in sku-

paj do zdaj zagotovljena dopolnilna sredstva ne zagotavljajo normalnega razvoja in financiranje družbenih in drugih služb v pokrajini in je na
koncu Analize rečeno, da je
treba nujno zagotoviti tudi dodatna sredstva, da bi se izboljšali pogoji dela teh služb.

IZVAJANJE ZAKONOV

-

Pojavi

nezakonite

in

družbenih sredstev se

nepravilne

uporabe

ne zmanjšujejo

• V obdobju treh let uporabe Zakona o SDK je bila dosežena točnost in ažurnost pri
zbiranju, obdelavi in objavljanju podatkov iz zaključnih računov in periodičnih obračunov organizacij združenega dela
• Posebna pozornost je bila posvečena krepitvi preventivne kontrole, da bi bila
pravilno usmerjena družbena sredstva, posebej pri poravnavi davkov in prispevkov
iz dohodka in osebnih dohodkov
@ Za inšpekcijsko kontrolo je bilo v letu 1979 ugotovljenih 186.000 primerov nezakonite in nepravilne uporabe družbenih sredstev v vrednosti 50 milijard dinarjev
• Še so pojavi takoimenovanih »koristnih malverzacij« in poslovanja v Imenu
»širših družbenih interesov«
6 Povečan obseg plačilnega prometa (letno prek 500 milijonov plačilnih nalogov) je
rezultat povečane proizvodnje in realizacije, odpiranja računov vseh uporabnikov
družbenih sredstev in povečane discipline pri plačevanju terjatev
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo
Informacijo o uporabi Zakona
o Službi družbenega knjigovodstva in o nalogah Službe
pri izvajanju Resolucije o politiki uresničivanja Družbenega
plana Jugoslavije v letu 1980.
Informacijo sta pripravila
Zvezni sekretariat za finance in
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije.
Pri uporabi Zakona v obdobju treh let, je poudarjeno v Informaciji, je Služba družbenega knjigovodstva dosegla zadovoljivo točnost in ažurnost,
posebej pri zbiranju, obdelavi
in objavljanju podatkov iz zaključnih računov in periodičnih
Obračunov organizacij združenega dela. Rezultati so tem pomembnejši, ker se je na področju gospodarstva v letu
1978 število organizacij uporabnikov družbenih sredstev
povečalo za 41 odstotkov v primerjavi z letom 1977, leta 1978

pa je bilo Skoraj dvakrat večje
kot leta 1977.
PRILAGAJANJE
POTREBAM
ZDRUŽENEGA DELA
Hkrati z opravljanjem zadev
evidence je Služba tudi ustrezno prilagajala vsebino podatkov nastalim spremembam v
družbenoekonomskem sistemu. Na ta način se je zmanjšalo število statističnih raziskovanj z 61, kolikor jih je bilo v
letu 1977, na 44 v letu 1979.
Zaradi prilagajanja informacijsko-analitične funkcije novim nalogam, je Služba svoje
težišče usmerila predvsem na
prilagajanje svojega informacijskega sistema dejanskim
potrebam organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, čeprav je opravljanje te
funkcije pretežno usmerjeno
na zadovoljevanje potreb

družbenopolitičnih skupnosti.
Tako se je v zadnjih treh letih,
v primerjavi s prejšnjim obdobjem, skupno število analiz
in informacij povečalo za 53
odstotkov in to v pretežni meri
s področja splošne, skupne,
investicijske in osebne porabe.
V zvezi s tem je bilo največ
doseženo v obveščanju primerjalnih kazalcev o rezultatih
poslovanja organizacij združenega dela, ki jih je bilo sedemnajst. Ti kazalci so bili objavljeni dvakrat letno za približno
21.000 temeljnih organizacij
združenega dela s področja
gospodarstva in za približno
11.000 s področja družbenih
dejavnosti. Vendar jih samoupravni in poslovodni organi
niso dovolj uporabljali.
V Informacij"! je poudarjeno,

da so bili kljub pomembnim
rezultatom, ki so bili doseženi,
še določeni problemi, ki nastajajo predvsem v zvezi s vse
večjimi zahtevami po številu
informacij in analiz ter po številu podatkov, ki naj bi jih zajele. Zaradi tega je poudarjeno,
da je nujno, da se obseg in
vrsta podatkov, ki so pomembni za vso državo, zmanjša v v
racionalen okvir.
Posebej je še izražen problem javnosti podatkov in informacij. Po zakonu so kot poslovna tajnost označene vse
»listine ali podatki, zaradi katerih bi nastale ali utegnile nastati škodljive posledice za
družbeno skupnost, uporabnike družbenih sredstev ali službe, če bi bili dani ali sporočeni
nepristojnim osebam ali orga—Q»OBOt
Informacija o uporabi Zakona o Službi družbenega knjigovodstva
ž<soccogos«ooq>sosooocooc<a>eoc<soe
poročevalec
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nizacijam«. To se posebej nanaša na listine ali podatke o
rezultatih poslovanja posameznega uporabnika družbenih sredstev. Zaradi tega bi bilo treba spremeniti Zakon, po
poprejšnji oceni, ali je primerno širše objavljanje podatkov
in informacij, s katerimi razpolaga Služba.
KONTROLNE ZADEVE
PRI RAZPOLAGANJU Z
DRUŽBENIMI
SREDSTVI
V obdobju od leta 1977 do
leta 1979 je Služba posvetila
posebno pozornost krepitvi
preventivne kontrole. Iz podatkov v zadnjih treh letih je razvidno, da število vrnjenih nalogov zaradi nepravilnega in nezakonitega razpolaganja z
družbenimi sredstvi upada,
vrednost teh nalogov pa hkrati
občutno raste. To navaja na
sklep, da je bilo s preventivno
kontrolo preprečeno nepravilno in nezakonito usmerjanje
pomembnejših zneskov družbenih sredstev, predvsem z
družbenimi sredstvi, ki se nanašajo na poravnavo davkov in
prispevkov iz dohodka in
osebnih dohodkov, zlasti pa
na poravnavo obveznosti po
investicijah in iz naslova prometa blaga in storitev.
Hkrati je bilo v tem obdobju
ugotovljenih tudi precej nepravilnih obračunov. Tako je
Služba v letu 1977 vrnila ali
zahtevala dopolnitev v 60.963
primerih, v letu 1979 pa v
68.262 primerih. Precejšnje
povečanje teh primerov v letu
1979, je rečeno v Informaciji,
navaja na sklep, da se je povečalo število uporabnikov družbenih sredstev, ki so v obračunih, ki jih pošiljajo Službi, napačno izkazovali podatke o
razpolaganju z družbenimi
sredstvi.
Preventivno kontrolo je
Služba v celoti vzeto opravljala
precej uspešno, posebej če
upoštevamo obsežnost del.
Vendar pa kakovost dela pri
opravljanju preventivne kontrole ni popolnoma zadovoljiva. V znatnem številu primerov
se ta kontrola pogosto omejujejo na strogo formalno kontrolo, pri čemer se nalogi ali
obračuni vračajo uporabnikom družbenih sredstev in njihova selekcija se ne opravlja s
stališča pobud, ki jih je imel
porabnik družbenih sredstev
pri predložitvi takšnega naloga
ali obračuna. Takšen pristop je
imel pri uporabnikih družbenih sredstev največkrat prav
obratne posledice, ker enak
pristop in sankcije v primeru,
ko gre za očitne napake in v
poročevalec

primeru, ko gre za namerno
kršenje predpisov, povzročajo,
da se »kršilci« pri tej kontroli
enako obravnavajo, ne glede
na to, da se v bistvu razlikujejo
po načinu razpolaganja z
družbenimi sredstvi.
Zaradi čim doslednejše uporabe sistemskih in drugih zakonov je Služba uporabljala
tudi druge oblike preventivnega delovanja. Imela je strokovne sestanke in seminarje z
uporabniki družbenih sredstev
in vzdrževala stike z ograni
upravljanja in organi samoupravne delavske kontrole, kakor tudi z družbenopolitičnimi
skupnostmi in državnimi organi. Ta oblika je dala v zadnjem
času dobre rezultate, ki pa so
še vedno začetni in je nujno,
da na tem področju intenzivneje delamo, da bi zagotovili
doslednejšo uporabo.
FINANČNO
POSLOVANJE
UPORABNIKOV
DRUŽBENIH
SREDSTEV
Služba družbenega knjigovodstva je opravljala kontrolo
finančnega poslovanja uporabnikov družbenih sredstev.
V zadnjih treh letih je bilo število pregledov v glavnem na
enaki ravni in jih je bilo okrog
26.300. Če pa upoštevamo, da
je bilo v letu 1976, to je v letu
pred izdajo zakona, 26.526
pregledov, lahko sklepamo, da
ohranitev tega obsega kontrole na enaki ravni pomeni hkrati
določeno zoževanje tovrstne
kontrole. Na to je vplivala tudi
usmeritev službe, naj se kontrolira zakonitost poslovanja
večjih organizacij in da naj bodo pregledi obsežnejši. Kontrola je bila manj usmerjena na
tekoče materialno-finančno
poslovanje in na obnašanje
uporabnikov družbenih sredstev pri uporabi predpisov.
Sicer pa je inšpekcijsko kontrolo Služba opravljala v glavnem na svojo pobudo, delno
pa tudi po zahtevah določenih
organov in organizacij ali samih uporabnikov družbenih
sredstev. Služba je v letu 1977
z inšpekcijsko kontrolo ugotovila 137.000 primerov nezakonite in nepravilne uporabe
družbenih sredstev v skupnem
znesku 50,2 milijarde dinarjev,
v letu 1978 je bilo število primerov za 40 odstotkov večje 192.000, medtem ko je bil
skupni znesek hkrati manjši za
24 odstotkov in je znašal 38
milijard dinarjev. V letu 1979 je
bilo število primerov nekoliko
manjše - 186.000, skupni znesek sredstev pa se je drastično

povečal in je dosegel 58 milijard dinarjev, kar je za 52 odstotkov več kot v primerjavi s
prejšnjim letom.
V Informaciji je prav tako
ugotovljeno, da pojavi nezakonite in nepravilne uporabe
družbenih sredstev glede števila primerov in zneskov pri zagotavljanju plačil v prometu
blaga in storitev, pri ugotavljanju in kritju izgub, pri ugotavljanju vrednosti sredstev in
oblikovanju ter uporabi sredstev, kažejo v letu 1979, po porastu v letu 1978, tendenco
zmanjševanja, stagnacije ali
blagega porasta.
Neugodno gibanje ugotovljenih nezakonitosti in nepravilnosti pri uporabi družbenih
sredstev je zlasti izraženo pri
zagotavljanju plačil investicij,
kar predstavlja največji del
skupnega zneska (v letu 1979
celo 34 odstotkov). Hkrati je
bilo pri obračunu in plačilih
obveznosti ter pri zagotavljanju plačil in plačil v prometu
blaga in storitev ugotovljeno
veliko število primerov nezakonite in nepravilne uporabe
družbenih sredtev do relativno
majhnih zneskov. Pri tem gre
največkrat za napačen obračun in vplačilo obveznosti ali
nespoštovanje predpisanega
plačilnega roka.
NEZAKONITOSTI IN
NEPRAVILNOSTI V
POSLOVANJU
Število vloženih prijav se je v
triletnem obdobju gibalo v
skladu s številom primerov v
katerih so bile ugotovljene nezakonitosti in nepravilnosti
Tako je bila številka 26.818 prijav v letu 1978 največja v zadnjih treh letih, medtem ko je
bilo leta 1979 za 7 odstotkov
manj prijav, ker je z eno prijavo
zajetih več primerov. Sicer pa
se število prijav za kazniva dejanja in prijav za prekrške
zmanjšuje, za gospodarske
prestopke pa se povečuje oziroma zmanjšuje v sorazmerju s
skupnim številom vloženih prijav.
Značilno je, da je relativno
majhno število obsodilnih
sodb, medtem ko je število zavrženih prijav visoko in je v letu 1977 znašalo 34 odstotkov,
v letih 1978 in 1979 pa nad 40
odstotkov. Ocenjeno je, da pri
50 odstotkih primerov niso kršeni predpisi. V Informaciji je
poudarjeno, da bi se znatno
zmanjšalo število zavrženih
prijav, če bi bili spremenjeni
predpisi. Za neupoštevanje
predpisov v določenih primerih, ko gre za neznatno družbeno nevarnost, bi kot kazenski ukrep predvideli gospodar-

ski prestopek le za odgovorno
osebo pri določenih uporabnikih družbenih sredstev.
Med uporabo Zakona je
Služba izdala 15.740 odločb o
odpravi ugotovljenih nezakonitosti in nepravilnosti, zoper
katere je bilo vloženo 2.180
pritožb. V nadaljnjem postopku je bilo več kot polovica pritožb zavrnjenih, kar pomeni,
da so bili ukrepi Službe pravilni.
Rezultati, ki so bili doseženi
glede kakovosti opravljene
inšpekcijske kontrole, so v celoti vzeto zadovoljivi. Še posbej so zadovoljivi pri ustanoviteljih podjetij in obratov v tujini, ne pa tudi glede uporabe
števila uporabnikov družbenih
sredstev, ki so bili v navedenem obdobju zajeti s to obliko
kontrole. Periodični obračuni
so se v povprečju pregledovali
pri vsaki dvajseti organizaciji
združenega dela, podobno pa
je bilo tudi s kontrolo materialno-finančnega
poslovanja,
kontrolo uporabe predpisov o
zagotavljanju plačil in drugih
predpisov.
Na dosežene rezultate je
znatno vplivalo pomanjkanje
števila delavcev za opravljanje
inšpekcijskih zadev, zlasti
mlajših strokovnih kadrov, saj
delavci zapuščajo Službo in se
zaposlujejo drugje, kjer imajo
boljše pogoje.
Pri inšpekcijski kontroli smo
ugotovili, da so še vedno pojavi takoimenovanih »koristnih
malverzacij« ali »širših družbenih interesov« in da v zvezi s
tem nastaja tudi pritisk na delavce, ki opravljajo kontrolo in
na vodje organizacijskih enot
Službe. Ti pojavi so zlasti vidni, ko gre za kontrolo investicij in zaključnih računov organizacij združenega dela, ki so
izkazale izgubo v poslovanju
ali so poslovale na meji rentabilnosti oziroma kadar gre za
izplačilo osebnih dohodkov
NEENOTNA UPORABA
ZAKONSKIH DOLOČB
V Informaciji je ugotovljeno,
da so še pojavi, da se posamezne določbe zveznih zakonov še vedno neenotno uporabljajo na območju države
Na te pojave so poleg določenih pritiskov vplivale tudi določene nepreciznosti in neusklajenosti posameznih določb sistemskih in drugih zvznih zakonov in neusklajenost posameznih določb v republiških in
pokrajinskih zakonih z zveznimi zakoni. Ti pojavi so vplivali
na učinkovitost opravljanja
kontrole in na opravljanje drugih funkcij Službe ter na zagotavljanje interesov in potreb
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uporabnikov družbenih sredstev, da poslujejo pod enakimi
pogoji na enotnem jugoslovanskem trgu.
Zaradi tega je treba pri nadaljnji uporabi Zakona o družbenem knjigovodstvu nujno
okrepiti to obliko kontrole in s
širšo družbeno akcijo onemogočiti pritisk na Službo. Prav
tako je treba zagotoviti tudi
kontrolo izvajanja družbenih
dogovorov in samoupravnih
sporazumov s prisilo. Ker pa to
ni v skladu z zakonskimi pooblastili Službe, niti z značajem
teh aktov, je Služba to zavrnila.
Istočasno pa se je Služba angažirala za redno, pravočasno
in popolno obveščanje o rezultatih uporabe in nedoslednostih pri obnašanju posameznih
udeležencev dogovorov in
sporazumov, kar omogoča, da

SPREJETI
Delegati \ ^veznem zboru so
na seji, ki je bila 25. in 26. junija sprejeli dva zakona:
Zakon o dopolnitvi Zakona
dnem
?198),Pras rkaterim
P®st
opku (AS
so
sprejete
podrobnejše določbe o nadomestilu stroškov pravdnega postopka; ker so funkcionarjem,
ki vodijo zvezne organe za zadeve pravosodja in ljudske
obrambe, dana pooblastila, da
sprejmejo podrobne predpise
o nadomestilu stroškov pravdnega postopka pred Zveznim
sodiščem in vojaškimi sodišči.
~al™n ° vojaški obveznosti
(AS 173) določa naslednje bistvene novosti v primerjavi z
dosedanjim zakonom: za vse
obveznike je enako dolg vojar
tra a 5 m
°*' obveznost
' j in
. služenje
®secev;
vojaška
vojaškega roka zajema vse drzavljane ki so delovno sposobni; odhod v vojsko je takoj
po zaključku srednje šole;
zenske so izenačene z moškimi v pravicah, kadar gre za vojasko obveznost in obrambo
drzave, za študente pa je predvideno služenje vojaškega
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se pravočasno sprejmejo ukreV zvezi z uporabo določb
pi za uspešno preprečevanje. Zakona o zadevah ekonomsko-finančne revizije se je poEKONOMSKOkazala potreba, da se ta oblika
FINANČNA REVIZIJA
točneje opredeli m da se ta
V obdobju od leta 1977 do revizija razmeji od revizije kot
1979 je Služba opravila po pet oblike kontrole uporabe družekonomsko-finančnih pregle- benih sredstev, ker to ustvarja
dov letno in to pri uporabnikih določene probleme. Prav tako
družbenih sredstev, ki imajo je poudarjeno, da je bila v zadtakšno obveznost na podlagi njih treh letih dosežena večja
pogodbe s svojimi tujimi part- učinkovitost v plačilu - povenerji. Čeprav so rezultati še čal se je obseg plačilnega proskromni je Služba izpolnila meta in to tako glede števila
svoje obveznosti do uporabni- nalogov, kot po vrednosti
kov družbenih sredstev. To opravljenih plačil. Iz podatkov
tem prej, ker so poleg določe- je razvidno, da je bilo število
nega števila organizacij zdru- nalogov v prvem letu uporabe
ženega dela zajeti tudi veliki zakona večje za 9 odstotkov v
sistemi oziroma sestavljene primerjavi z letom 1976. Takšorganizacije kot so železarne, na rast števila obdelanih naloavtomobilska industrija, elek- gov po letih se lahko, v celoti
trogospodarstvo, ptt sistem, gledano, šteje za normalno. Če
itd.
pa upoštevamo, da število na-

logov v enem letu presega številko 500 milijonov, se da sklepati, da je v obtoku relativno
veliko število nalogov. Povečan obseg plačilnega prometa
je predvsem rezultat povečane
proizvodnje in realizacije; odpiranja žiro in drugih računov
vseh uporabnikov družbenih
sredstev; pospešenega plačila
zaradi povečane discipline pri
izterjavi terjatev itd. V Informaciji so navedeni določeni problemi pri opravljanju zadev
plačilnega prometa. Do izraza
je prišel problem, ki nastaja tako, da vse večje število internih bank začenja opravljati zadeve plačilnega prometa,istočasno pa to dela tudi Služba
SDK, zaradi česar bi bilo treba
to vprašanje z Zakonom točneje urediti.

ZAKONI
roka v dveh letih.
Prav tako je določeno, da bo
do za tiste, ki so končali fakulteto ali še študirajo na fakulteti,
visoki ali višji
šoli veljale
ali pa
postdiplomski
študij,
določbe sedanjega Zakona,
kar pomeni, da bodo služili vojaški rok 12 mesecev.
Zvezni zbor je na seji 2. julija
sprejel še dva zakona:
Zakon o programu izgradnje in modernizacije tehnične
baze mobilne postaje RadioJugoslavija v obdobju od leta
1981 do 1985 (SA152) po katerem je predvidena nabava
opreme za dejavnost RadiaJugoslavije v izrednih pogojih
za obveščanje domače in tuje
javnosti o dogodkih doma, saj
je
opremaobstoječa
te postaje premična
zastarela ali
pa
|e tik pred zastaranjem.
Zakon o potrjevanju novih
sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (AS
196) s katerim so kmetijski in
gozdnii proizvodnji zagotovijene najboljše domače in tuje
sorte, s tem da se sistematič-

no preizkuša njihova vrednost; nova sorta so priznana
ali pa bo tuji sorti odobrena
introdukcija v proizvodnjo, če
se vsaj
eni lastnosti
kuje
od po
znanih
sort ali jerazlikakovostno boljša od obstoječih; tuja sorta je lahko zaščitena samo na podlagi recipročnosti z drugo državo z
upoštevanjem
obojestranskega interesa; status priznane sorte je mogoče odvzeti,
če jo spodrinejo boljše sorte
ali, če se spremenijo njene
izvirne dedne lastnosti.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in
Mednarodno banko za obnovo
in razvoj (AS 264) s katerim je
garantirano točno in pravočasno odplačilo, ki ga je na podlagf Pogodbe o posojilu Mednarodna banka odobrila Vojvodinski banki za razvoj kmetljstva. Posojilo znaša 86 milijonov dolarjev, letna obrestna
mera je 8,25 odstotka, odplačilni rok pa je 15 let.
Zakon o določanju skupne1ga zneska sredstev za financiranje Programa izgradnje in

modernizacije tehnične baze
postaje Radio-Jugoslavija v
obdobju od leta 1981 do 1990
(AS 237), ki določa, da bodo
za
realizacijo
tega Programa
porabljena
sredstva
v skupnem znesku 494,7 milijona dinarjev; modernizacija bo prispevala h krepitvi tehnične
baze Radia-Jugoslavije in
uspešnejšemu obveščanju
tuje javnosti o dogodkih v naši državi
Zakon o zagotavljanju sredstev za financiranje Programa
druge faze izgradnje, adaptacije in modernizacije zaščitnih
objektov v obdobju od leta
1981 do 1985 za potrebe zveznih organov; Program zajema
zadeve projektiranja, izgradnjo novih ter obstoječih
adaptacijoobin
modernizacijo
jektov, ki so posebnega pomena za obrambo države,
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli
cen (AS 283), s katerim je odtožena uporaba tega zakonskega predpisa do 31. decembra 1980.
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