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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
OSNUTEK ZAKONA
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije
za leto 1982 (ESA-251) - povzetek
Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto
1982 in zakon o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1982 (Uradni list SRS, št. 39/81 in 39/82) je sprejela
Skupščina SR Slovenije 25. decembra 1981 in 26. oktobra
1982.
Obseg spjošne porabe je bil v letu 1982 opredeljen z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 v letu 1982, ki je določala, da bodo sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v SR Sloveniji porastla
za 15,6% glede na leto 1981.
Skupna vsota republiškega proračuna je po zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1982 znašala 23.006 847.365 din
in sicer za obveznosti na nivoju republike 9.807.447.365 din
ter za prispevek federaciji 13.199.400.000 din.
Dosledno izvajanje zastavljene politike ekonomske stabilizacije je med letom narekovalo, da se je pristopilo k zniževanju skupne in splošne porabe. V skladu s tem je Skupščina SR
Slovenije v mesecu oktobru 1982 sprejela zakon o spremembi
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, po katerem se
je zmanjšal obseg neto republiškega proračuna (brez obveznosti do prispevka proračuna federacije) za 2% od 1. avgusta
do 31. decembra 1982.
Sprememba Zakona o proračunu SR Slovenije je istočasno
pogojevala prestrukturiranje neto virov republiškega proračuna in sicer davka iz dohodka TOZD v kofist obveznosti do
federacije ter znižanje prihodkov iz naslo\fe temeljnega prometnega davka. S spremembo zakona o proračunu SR Slovenije se je znižal obseg neto republiškega proračuna za
81.728.737 din oziroma je znašal 9.725.718.628 din. Celoten
obseg republiškega proračuna pa se je znižal le za 73.628.737
din oziroma je znašal 22.933.218.628 din. Razlika med neto
znižanim obsegom republiškega proračuna in celotnim bruto
proračunom v višini 8.100.000 din je posledica tega, da je bila
v Zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1982 za isti znesek
nižje predvidena obveznost do prispevka proračunu računa
federacije za leto 1982 za SR Slovenijo določena v višini
13.207.500.000 din.

PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE
DOSEŽENI V LETU 1982
SKUPAJ
Prihodki za
Prihodki naravni
PRIHODKI
obveznosti do
SR Slovenije
prispevka
proračunu
federacije
9.725.718.628,00 13.207.500.000,00 22.933.218.628,00
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n
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10.202.851.259,50 11.175.756,903,15 21.378.608162,65
2. Realizirani
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104,91
84,62
93,22
3. Odstotek
realizacije
Iz podatkov o realizaciji prihodkov proračuna SR Slovenije
za leto 1982 je razvidno:
- prihodki na ravni SR Slovenije so bili za 4,91% ali
477.132.631,50 din več doseženi od sprejetega plana za leto
1982, a kar je predvsem posledica višje realiziranih davkov, ki
presegajo letni plan in sicer: davka iz osebnega dohodka po
stopnji 1% za 7.31% ali za 126,5 mio din, davka iz osebnega
dohodka delavcev po posebni stopnji za 27,53% ali za 196,5
mio din ter davka iz skupnega dohodka občanov za 133,37%
ali 60,8 mio din.
- temeljni davek od prometa proizvodov je bil dosežen s
83,55%, kar predstavlja 16,45% zaostajanje za sprejetim
planom za leto 1982.
Pregled posameznih vrst prihodkov proračuna SR Slovenije
doseženih v letu 1982:
1. DAVEK IZ DOHODKA TOZD
Ker v letu 1982 ni bilo mogoče s prilivi temeljnega davka od
prometa proizvodov pokrivati obveznost do prispevka proračunu federacije, je bilo treba v ta namen uporabiti tudi neto
vire. Davek iz dohodka TOZD je bil ob sprejemanju zakona o
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proračunu SR Slovenije za leto 1982 planiran v višini 2.799 6
rnio din s tem, da bi se 369,5 mio din ali 13,2% prihodkov tega
davka uporabilo za financiranje obveznosti do proračuna
federacije. S spremembo Zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1982 se je povečal tudi odstotek davka iz dohodka TOZD,
ki je bil namenjen za financiranje prispevka proračunu federacije od 13,7% na 15,8%. Davek iz dohodka TOZD je bil tako za
leto 1982 predviden v višini 2.799.600.000 din, od tega za
obveznosti na ravni SR Slovenije v višini 2.356.471.272 din in
za plačilo obveznosti do prispevka proračunu federacije v
višini 443.128.728 din, dosežen pa je bil v višini
2.807.347.990,45 din ali 100,28%.
2. Republiški davek iz osebnega dohodka po
stopnji 1%
Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1%, ki je
bil za leto I982 predviden v višini 1.730.000 000 din je bil
dosežen z 1.856.520.899,55 din ali s 107,31%.
3. Davek iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki
se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja,
je bil v letu 1982 predivden v višini 714.000.000 din.
Dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev
po posebni stopnji je znašala 910.530.536,15 din ali 127,53%,
kar je za 196.530.536,15 din več, kot je bilo predvideno.
4. Davek iz skupnega dohodka občanov
Davek iz skupnega dohodka občanov je bil predviden v
višini 45.600.000 din in realiziran z 60.816.832,50 din več, kot
je bilo po planu predvideno. Kljub temu, da davek iz skupnega
dohodka občanov v odstotku izkazuje izredno visok porast,
pa ta prihodek republiškega proračuna glede na obseg sredstev ni tako pomemben vir, saj v strukturi neto proračuna
predstavlja le 1,04% vseh realiziranih prihodkov.
5. Posebni republiški davek od prometa
proizvodov in od plačil za storitve
Poleg davka iz dohodka TOZD ki se je v letu 1982 deloma
uporabil za pokrivanje obveznosti do prispevka proračunu
federacije, se je v letu 1982 za ta namen deloma uporabil tudi
posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil
za storitve, ki se je zagotavljal preko novouvedenih davkov na
določene storitve in povečanih stopenj republiškega prometnega davka. Posebni republiški davek od prometa proizvodov
in od plačil za storitve je bil v vsoti prihodkov proračuna SR
Slovenije za leto 1982 predviden v višini 5.121.100.000 din, od
tega za obveznosti na ravni SR Slovenije v višini 4.748.100.000
din in za plačilo obveznosti do prispevka proračunu federacije v višini 373.000.000 din.
Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov in od plačil za storitve je znašala
5.191.076.467,10 din ali 101,37% in je za 69.976.467,10 din
višja od predvidene.
•
6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje
osebe
Davek od dobička tujih oseb od vlaganja sredstev tujih oseb
v domačo organizacijo združenega dela za skupno poslovanje je bil za leto 1982 predivden v višini 61.800.000 din in
realiziran s 60.013.251,35 din ali 97,11%.
7. Prihodki upravnih organov in drugi prihodki
Doseženi prihodki upravnih organov in drugi prihodki v
skupni višini 61.262.399,95 din obsegajo:
- prihodke upravnih organov in druge prihodke v višini
58.178.145,55 din,
- prihodke iz naslova vplačanih anuitet po ukinjenem
skladu za negospodarske investicije v višini 3.084.254,40 din.
8. Temeljni davek od prometa proizvodov
Temeljni davek od prometa proizvodov je bil v letu 1982
dosežen v višini 10.353.247.338,85 din, kar predstavlja 83,55%
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12a39ia37° 2Pr®dvidene9a Plana' ki ie za leto 1982 znašal
Že v letu 1981 prihodki iz naslova temeljnega davka od
prometa proizvodov v SR Sloveniji niso zadoščali za.pokrivanje obveznosti, ki jih ima SR Slovenija do federacije. Zato so
bili že ob sprejemanju zakona o proračunu SR *Slovenije za
leto 1982 za poravnavo obveznosti do prispevka proračuna
federacije poleg temeljnega davka od prometa proizvodov
določeni tudi neto republiški viri. V ta namen so bile zvišane
stopnje davka iz dohodka TOZD ter na novo uvedeni davki na
določene storitve in povečane stopnje posebnega republiškega davka od prometa proizvodov. Kljub angažiranju neto
virov za pokrivanje obveznosti SR Slovenije do prispevka
proračuna federacije pa SR Slovenije svoje obveznosti do
proračuna federacije ni mogla v celoti pokriti do 31. decembra 1982 in je zato del te obveznosti prenešen v leto 1983, za
kar so opredeljeni tudi viri za njeno pokrivanje.
ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE
IZVRŠENI V LETU 1982
Odhodki

Odhodki na ravni SR
Slovenije

Obveznost do
Skupaj
proračuna
federacije
9.725,718.628,00 13.207,500000,00 22.933.218.628,00

1. Predvideni
odhodki
2. Izvršeni odhodki
9.712,317.304,30 11.158,290.820,65 20.870,608.124,95
3. Odstotek
99,86
84.48
91 '01
ralizacije
Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1982 so
bili razporejeni za naslednje namene:
1. Sredstva za delo organov
Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu
SR Slovenije za leto 1982 in zakonom o spremembah zakona
o proračunu SR Slovenije za leto 1982 ter poznejšimi spremembami zagotovljena v višini 5.483,494.480,30 dinarjev so
bila porabljena v višini 5.482,266.440,65 dinarjev ali 99,98%.
V okviru dohodka delovnih skupnosti organov so bila porabljena sredstva v višini 3.875,731.531 dinarjev za naslednje
namene:
- bruto osebni dohodki
3.507,353.066 din
- delo v posebnih pogojih
239,383 199 din
- sklad skupne porabe
128,995.266 din
Pri dodeljevanju sredstev za bruto osebne dohodke so bila
upoštevana merila, ki so bila dogovorjena ob sestavi Zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1982. V skladu z rastjo osebnih dohodkov delavcev v združenem delu in rastjo življenjskih
stroškov je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 14. 4
1982 sprejel sklep o 12% povečanju obsega sredstev za oblikovanje osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev delovnih skupnosti od 1. 1. 1982 dalje in 8. 12. 1982 sklep o 6%
povečanju obsega sredstev za osebne dohodke od 1 7 1982
dalje.
Rast sredstev za psebne dohodke je bila usklajena z dovoljeno rastjo po 14. členu Dogovora o uresničevanju družbene
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1982, ki na osnovi
ocenjene rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu, dovoljuje v
organih družbenopolitičnih skupnosti 21% rast osebnih dohodkov.
Za materialne stroške so bila z zakonom o proračunu za
leto 1982 zagotovljena sredstva v višini 558,595.204 dinarjev
ali 29,5% več, kot je znašala poraba v letu 1981. Zaradi
izrednega porasta cen vseh vrst materiala, energije in storitev
zagotovljena sredstva niso zadoščala in je bilo med letom na
osnovi dokumentiranih zahtevkov potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz postavke »spremembe med letom« predvsem organom, ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in
skupne službe in organom za notranje zadeve. Za potrebe
organov za notranje zadeve so bila na postavko »materialni
stroški« prerazporejena sredstva iz postavke »oprema in
amortizacija« v višini 33,500.863 dinarjev. Z omenjeno prerazporeditvijo in dodatno odobritvijo so znašala zagotovljena in
porabljena sredstva za materialne stroške 610,166.374 50 dinarjev.
poročevalec

Za posebne namene so bila z zakonom o proračunu za leto
1982 zagotovljena sredstva v višini 645.874.914 dinarjev ali
15,9% več, kot so znašala porabljena sredstva v letu 1981.
Tudi na tej postavki zagotovljena sredstva niso zadoščala za
pokritje vseh obveznosti. Dodatna sredstva so bila zagotovljena iz postavke »spremembe med letom« predvsem organom za notranje zadeve za strokovno izobraževanje in zavodom za izvrševanje kazenskih sankcij za prehrano in opremo
obsojencev, kjer na povečane stroške ni bilo mogoče vplivati.
Tako so znašala skupaj zagotovljena in porabljena sredstva za
posebne namene 653.473.030,65 dinarjev ali 23,3% več kot v
letu 1981. Sredstva so bila namenjena za kritje obveznosti, ki
se pokrivajo iz sredstev za posebne namene v skladu s 107.
členom zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih.
2. Obveznosti splošnega družbenega pomena
in dejavnost republiških družbenopolitičnih
organizacij in drugih institucij
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 so bila za obveznosti
splošnega družbenega pomena in dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij in drugih institucij odobrena sredstva v višini 729.476.656,25 ditr>.
3. Negospodarske investicije
Z zakonom o proračunu za leto 1982 je bilo zagotovljeno za
financiranje negospodarskih investicij 649.122.439 din ter po
poznejših spremembah znižano na 615.464.658,35 din. Sredstva so bila porabljena v višini 610.566.122,60 din za naslednje
namene:
1. Investicijska vlaganja splošnega družbenega pomena
2. Investicijska vlaganja za potrebe republiških upravnih in
pravosodnih organov
3. Odplačilo anuitet po finančnih programih in najetih posojilih
4. Znanstvena dejavnost
Za financiranje znanstvene dejavnosti so bila v letu 1982
predvidena sredstva v višini 58.839.270 din, porabljena pa v
višini 57.753.777 din ali 98,15%.
5. Kulturno prosvetna dejavnost
V okviru kulturno prosvetne dejavnosti so bila za naloge, ki
jih republiški organi in organizacije opravljajo na podlagi
medrepubliških in mednarodnih pogodb ter za naloge, določene z zakonskimi predpisi, odobrena sredstva v višini
25.975,175 din, porabljena pa v višini 23.228.365 din ali
89,42%..
6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo
Za izpolnitev obveznosti SR Slovenije iz naslova varstva
borcev NOV, ki jih določa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi ter za izpolnitev
obveznosti iz naslova socialnega varstva nekaterih kategorij
občanov so bila v letu 1982 zagotovljena sredstva v skupni
višini 1.757.383.070,65 din. Zagotovljena sredstva so bila porabljena v višini 1.757.215.359,15 din ali 99,99%.
7. Dopolnilna sredstva občinam
Na podlagi določb zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1982 so bila občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v
obsegu, določenem na podlagi navedenega zakona, zagotovljena dopolnilna sredstva.
Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1982
predvidena sredstva v višini 225.400.000 din, porabljena pa v
višini 224.943.000 din ali 99,80%.
8. Sredstva za intervencije v porabi hrane
(kompenzacije)
Sredstva za intervoncije v porabi hrane so bila z zakonom o
proračunu SR Slovenije za leto 1982 zagotovljena v višini
280.679.494 din, porabljena v višini 280.676.443,80 din za
naslednje namene:
poročevalec

- kritje negativnih razlik v ceni pšenice
- kompenzacije za mleko
- premije za pšenico
- premije za moko
- izvršitev obveznosti do tovarne sladkorja v Ormožu na
podlagi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
9. Tekoča proračunska rezerva
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slovenije za leto 1982 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma koordinacijske
komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije porabljena v
višini 36.686.767,85 din ali 92,87%.
10. Sredstva rezerve SR Slovenije
V letu 1982 se je vršil na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 odvod 1% sredstev, obračunan od vsote priliva prihodkov uporabljenih za obveznosti
neto proračuna SR Slovenije. Od iste osnove se je v lanskem
letu izločal dodatno še 1% sredstev za pokritje zneska, s
katerim se je nadomestil izpad prihodkov proračuna SR Slovenije v letu 1981 v višini 150.000.000 din na podlagi 44. člena
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981.
11. Zvezne obveznosti prenesene na republike
in avtonomni pokrajini
Za pokrivanje zveznih obveznosti prenešenih na republike
in avtonomni pokrajini so bila v proračunu SR Slovenije za
leto 1982 prvotno predvidena sredstva v višini 124.878.000
din. Zaradi spremembe tečaja dinarja so bila ta sredstva
zvišana na 140.740.000 din in tudi v celoti porabljena.
12. Sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami
in državami v razvoju
Sredstva, ki jih SR Slovenija zagotavlja na podlagi zakona o
skladu solidarnosti za pokritje obveznosti do sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju, so bila v
proračunu SR Slovenije za leto 1982 predvidena v višini
224.250.000 din. S spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 so bila ta sredstva znižana na 174.250.000
din. Od tega zneska je bilo Skladu nakazanih 170.571.868 din
za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 1981 ter za delno
pokritje obveznosti iz leta 1982. Preostala sredstva v višini
3.678.132 din pa so bila uporabljena za odplačilo obresti
najetega kredita pri Narodni banki Jugoslavije.
13. Obveznost SR Slovenije do prispevka
proračuna federacije
Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije
za leto 1982 je znašala po zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1982 13.207.500.000 din
ali 16,43% v skupni vsoti prispevkov republik in avtonomnih
pokrajin proračunu federacije za leto 1982, kar je za 23,84%
več kot v letu 1981. V strukturi odhodkov proračuna SR
Slovenije je obveznost do prispevka proračunu federacije
znašala 53,46%.
Iz priliva prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 1982, s
katerim se je plačevala obveznost do prispevka proračuna
federacije, je bilo treba v letu 1982 vrniti tudi sredstva v všini
418.419.506,25 din, ki so bila začasno izposojena za dokončno poravnavo obveznosti do prispevka proračuna federacije za leto 1981.
SR Slovenija je iz priliva temeljnega davka od prometa
proizvodov, 15,8% deleža davka iz dohodka TOZD ter 7,3%1
deleža posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil za storitve do 31. decembra odvedla v
zvezni proračun 10.739.871.314,40 din in s tem poravnala
81,32% letne obveznosti do prispevka proračuna federacije.
Celotno obveznost v višini 13.207.500.000 din je SR Slovenija
dokončno poravnala 8. februarja 1983 s tem, da so bili v ta
namen poleg vseh virov republiškega proračuna začasno
uporabljena tudi sredstva rezerve SRS ter sredstva solidarnosti SRS za pomoč Črni gori v skupni višini 600 mio din. V ta
namen začasno izposojena sredstva so bila tudi že vrnjena iz
sredstev tekočega priliva prihodkov proračuna za leto 1983.
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
11. maja 1983
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolšfičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 11. maja 1983.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o uveljavljanju
delegatskega skupščinskega
sistema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah (ESA
248);
- osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA 55);
- predlog zakona o prekrških (ESA 739);

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku (ESA 81);
- osnutek zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o
posredovanju kulturnih vrednot (nadaljevanje obravnave).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo o izgubah v gospodarstvu v letu 1982 (ESA
241);
- predlog za izdajo zakona
o stečaju med obratovalnicami
samostojnih
obrtnikov z
osnutkom zakona (ESA 237);
- predlog za izdajo zakona
o dopolnitvi zakona o ureditvi

obveznosti
obračunavanja
amortizacije za določena
osnovna sredstva za leto 1982
in 1983 z osnutkom zakona
(ESA 240);
- dogovor o izdaji doplačilne poštne znamke »XIV. zimske olimpijske igre! Sarajevo
1984« (ESA 240);
- predlog za izdajo zakona
o plačevanju doplačilne pošt' ne znamke »XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984« z
osnutkom zakona (ESA 242);
- statute; Visoke tehniške
šole v Mariboru, VTO Fakultete
za strojništvo v Mariboru, VTO
Fakultete za elektrotehniko v
Mariboru, VTO Fakultete za
gradbeništvo v Mariboru, VTO
Fakultete za kemijo v Mariboru
in Višje šole za zdravstvene
delavce Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:

- letno poročilo Narodne
banke Slovenije za leto 1982,
zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1982 in
finančni načrt Narodne banke
Slovenije za leto 1983 (ESA
425, 426)
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali še
predloge poslovnikov zborov,
Zbor občin pa tudi predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in
sestavi stalnih delovnih teles
Zbora občin Skupščine SR
Slovenije.
Zbor združenega dela in
Zbor občin imata na dnevnem
redu sej tudi predloge in vprašanja delegatov, Družbenopolitični zbor pa pobude,
predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij. Vsi trije
zbori imajo na dnevnem redu
še volitve in imenovanja.

mmwm
VPRAŠANJA DELEGACIJ

IN DELEGATOV

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 3. 1983 no zaradi nakupa repromate- sredstvi, ki so v lasti občanov,
riala.
vendar ta problem doslej še ni
f
Izvršni svet Skupščine SR rešen.
Uredba o polaganju depozita
Slovenije je Zvezni izvršni svet
Pripominjajo še, da carinski
že dne 19.10.1982, med drugi- organi
pri prehodu državne
Skupina delegatov III. oko- tako sodelujejo preko zadru- mi odprtimi vprašanji, opozori! meje upoštevajo
le tista potrdiliša Skupščine občine Ljublja- ge, smatramo, da bi morali bi- tudi na nerešeno vprašanje la o oprostitvi polaganja
depona Ivloste-Polje je postavila ti tudi v tem primeru izenače- potovanj v tujino delovnih lju- zita, ki so navedena v navodilih
naslednje delegatsko vpraša- ni. Prav tako je v zakonski re- di, ki samostojno opravljajo za izvajanje uredbe, ki jih je
nje:
gulativi pravni položaj obrtnih dejavnosti z osebnim delom s izdala Zvezna carinska uprava.
V točki 5) prvega odstavka zadrug izenačen z OZD, zato
4. čl. Uredbe o depozitu za bi moral biti tudi član zadruge,
dinarje, ki jih imajo občani ki poslovno sodeluje z zadru- - Kandidatura brez dokazil o izvedbi
pravico odnesti Iz Jugoslavije go izenačen z občanom, ki
(Ur. list SFRJ št. 62/82) je do- poslovno sodeluje z OZD, saj Univerziade
ločeno, da se obveznost de- gre v bistvu za isto funkcijo Na seji zbora združenega
pozita ne nanaša na občane, zadovoljevanje družbenih po- dela SO Maribor-Tabor dne kla razprava na predsedstvu
ZTKJ 26. 6. 1981 in sicer na
ki službeno potujejo v tujino treb.
22/2-1983 je bilo postavljeno pobudo Zveze za telesno kulin druge določene v tej točki.
Na vprašanje je posredoval naslednje delegatsko vpraša- turo SR Hrvatske, ki je,sprožila
Na upravi Carinarnice v Se- Izvršni svet Skupščine SZ Slo- nje,
ki ga je postavil delegat iz vprašanje, ali predsedstvo sožani so nam pojasnili, da so venije pismeni odgovor:
konference delegacij Avtoob- glaša s tem, da mesto Zagreb v
prejeli od Zvezne carinske
Navodila in izvajanje določ- nova Maribor in ga prek skuuprave Beograd navodila, da be o polaganju depozita na di- pine delegatov za delegiranje ustrezni mednarodni organiso oproščeni plačila depozita narje, ki jih imajo občani pravi- delegatov v zbor združenega zaciji najavi svojo kandidaturo
ob potovanju v tujino poleg co odnesti iz Jugoslavije (Ur dela skupščine SR Slovenije, kot možen kandidat za to priobčanov iz zgoraj navedene- list SFRJ, št. 8/83) dajeta Zvez- okoliš 41, posredujemo Zboru reditev v letu 1987. Predga člena tudi občani, ki z ni sekretariat za finance in združenega dela Skupščine sedstvo ZTKJ je k tej pobudi
dalo načelno soglasje s priosebnim delom, z delovnimi Zvezna carinska uprava v Beo- SR Slovenije:
pombo, naj se takoj pripravi
sredstvi v lasti občanov gradu, ki je doslej že izdala
Kako to, da se mesto Za- vsa potrebna dokumentacija v
opravljajo gospodarsko de- šest navodil.
greb pojavlja kot možni orgaz določili osnutka dojavnost, če pogodbeno dolgoOdlok o določitvi pristojne- nizator Univerziade v letu skladu
govora o organiziranju in sofiročno poslovno sodelujejo z ga organa ža izdajanje potrdil 1987.
nanciranju« velikih mednaroorganizacijami združenega za oprostitev polaganja depoVprašanje postavljamo za- dnih športnih tekmovanj v
dala, kadar potujejo v tujino zita na dinarje, ki jih imajo ob- radi
tega, ker ne razumemo
po vprašanjih, ki so vezana čani pravico odnesti iz Jugo- kdo bo kril zanesljivo velike SFRJ.
rsa tako sodelovanje, niso pa slavije (Ur. list SRS, št. 8/83) stroške In če je ZTKJ obravPotrebno je pripomniti, daje
oproščeni pologa člani obrt- določa le pristojne organe v navala mesto Zagreb kot kankonferenca ZTKJ 18. 12. 1981
nih zadrug.
republiki za izdajo potrdil.
didata za organizacijo Univer- sprejela omenjeni dogovor, ki
Glede na to, da so po 33. čl.
Zvezna carinska uprava v ziade.
obvezuje vse njene članice, to
Zakona o združenem delu Beogradu je v drugi točki naInformacijo smo prebrali v je republiške in pokrajinski
enako obravnavani delovni vodila 01/J br. D-8036/3 z dne časopisu
Sportske novosti zvezi telesnokulturnih organiljudje, ki z osebnim delom z 21/12-1982 dala pojasnilo, da dne 21/2-1983.
zacij ter zvezne strokovne ordelovnimi sredstvi v lasti ob- so kooperanti OZD, kadar poNa vprašanje je Izvršni svet
Ta dogovor med
čanov pogodbeno ali po sa- tujejo v tujino zaradi nakupa Skupščine SR Slovenije posre- ganizacije.
drugim določa, da mora kandimoupravnem sporazumu dol- repromateriala oproščeni po- doval pismeni odgovor:
dat oziroma organizator tekgoročno poslovno sodelujejo laganja depozita, če priložijo
O predlogu kandidature za movanja predložiti vsa potrebz OZD kot delovni ljudje, ki potrdilo OZD da potujejo v tuji- organizacijo Univerziade je te- na dokazila v zvezi z izvedbo
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mestil niso ostala (saj so bila izdelki je predvsem odraz
za omenjene tri mesece zbra- neusklajenosti med ponudbo
na s težavo) in torej tudi niso in povpraševanjem. Stanje žibila izločena oziroma njihov vinskega fonda v SR Sloveniji
namen porabe ni bil spreme- in v SFRJ je manjše od količin,
njen kot je navedeno v prvem potrebnih za domačo porabo
delu delegatskega vprašanja. in za izvoz. Izvoz pa moramo
Po osnovi zvišanja cen v me- obdržati na določeni ravni, saj
secu februarju letos, ko so bile z njim zagotavljamo potrebna
uveljavljene za 32% višje proi- devizna sredstva za uvoz druzvajalčeve prodajne cene mla- gih nujnih komponent za kmede pitane govedi in za 33% viš- tijsko proizvodnjo.
Prizadevanja za uravnavanje
je proizvajalčeve prodajne cene mesnatih prašičev dobijo: ponudbe in povpraševanja,
- rejci skupaj s poprečno morajo biti usmerjena pred- Pomanjkljiva informacija
premijo poprečno 110,00/kg vsem na osnovi:
- dolgoročne politike poveteže mlade pitane govedi,
Skupina delegatov za dele- udeleženci obvezali, da bodo z žive
čanja živinorejske proizvodnje
kar
predstavlja
20%
več
kot
so
giranje delegatov v zbor zdru- vzpostavitvijo ustreznih raz- pred tem dobili skupaj z nado- urejanja odnosov med zaženega dela SR Slovenije 42- merij v proizvodnji, predelavi mestili.
družnimi organizacijami in
okoliš SO Maribor-Tezno, je in porabi, urejali vprašanje zar
- OZD mesno predelovalne kooperanti,
na seji dne 1/3-1983 postavila gotavljanja oskrbe z mesom na industrije pa so z zvišanjem
- izpolnjevanju medsebojnih
podlagi sporazumsko dogo- cen pridobile 23,10 din za kg obveznosti med zadružnimi
naslednje vprašanje:
1. Iz javnih občil smo bili vorjenih skupnih osnov v reteže mlade pitane govedi, organizacijami in kooperanti
seznanjeni, da predelovalci proceloti. Poleg tega pa je bilo žive
Nadomestila so bila v višini tako, da bodo zadružne orgamesa in mesnih izdelkov ob v omenjenem Družbenem dodin/kg, torej zvišanje nizacije zagotavljale vse pozadnjem zvišanju cen mesa govoru tudi opredeljeno, da 12,30
cen
tudi
po ukinitvi nadomestil trebne komponente za prirejo,
nimajo ob tem nobenih dodat- problem takratne oskrbe ra- pomeni še vedno 10,80 din/kg kooperant pa izvajal svoje ponih sredstev, ker so bila uki- zrešujemo kratkoročno z več, kar predstavlja »čistih godbene obveznosti prireje in
njena sredstva za kompenza- uvedbo nadomestil za junčje 15%« več. Pri mesnatih praši- oddal živino po vnaprej dogoin svinjsko meso, uveljavljeni- čih pa ta razlika po ukinitvi na- vorjenih cenah, če je po takih
cije iz zveznega proračuna.
Zaradi tega delegati spra- mi za meseca november in de- domestil,
ki so bila v višini cenah prejel tudi potrebne
šujejo, v kakšne namene so cember 1982 in januar 1983. S 16,35 din/kg žive teže, še ve- komponente za proizvodnjo.
temi
nadomestili
so
prejemali
bila ta sredstva izločena?
Vsi ti osnovni medsebojni
dno pomeni 5,65 din/kg več ali
Nadalje sprašujejo, za koli- rejci od 1. 11. 1982 dalje:
odnosi bi v bistvu predstavljali
skoraj
7%.
- za kg žive teže mlade pitako odstotkov bi morali predeNavedene zneske prejemajo tudi element cene, pri kateri pa
lovalci mesa podražiti svoje ne govedi (skupaj s premijo) prek zvišane cene mesa in me- ne gre pozabiti, da je za izdelizdelke, da bi bile mesnice 91,50 din/kg,
izdelkov za vse količine ke dnevne preskrbe in njenega
- za 1 kg žive teže mesnatih snih
dobro založene?
mesa
in mesnih izdelkov pro- vpliva na življenjsko raven deNa vprašanje je Izvršni svet prašičev 82,35 din/kg.
ne glede na vrsto po- lovnega človeka in občana, še
Višina nadomestil je bila danih
Skupščine SR Slovenije posretrošnje, torej tudi za količine, vse kaj več kot samo cena in
izračunana
na
podlagi
povečadoval pismeni odgovor:
z nadomestili niso bile zaje- način pridobivanja večjega
Informacija javnih občil, ki jo nih stroškov prireje za živino, ki
te
ter za količine, ki jih prede- prihodka.
delegati navajajo je bila po- godno za zakol do konca leta lajo,
saj so se marca letos
Založenost prodajaln ni
manjkljiva. Pred sprememba- 1982. S tem so bili rejci stimu- spremenile
tudi cene mesnih odvisna samo od uveljavljanja
mi cen mesa v februarju 1983 lirani za oddajo živine.
višjih cen, ampak predvsem od
OZD mesno predelovalne in- izdelkov.
so bile v SR Sloveniji na osnovi
Trditev, da OZD mesno-preodloka Zveznega izvršnega dustrije kot odgovorni preskr- delovalne industrije z zviša- razpoložljivih količin živine in
sveta uveljavljene naslednje bovalci s svežim mesom, bi to- njem cen ob istočasni ukinitvi mesa za domačo porabo. Pri
rej v primeru, da nadomestila nadomestil, niso ničesar pri- tem pa je potrebno poudariti,
cene živine:
da je raven porabe mesa v SR
- za 1 kg žive teže mlade ne bi bila uveljavljena, morali dobile ni točna.
Sloveniji izredno visoka, za karazliko kriti sami v breme svopitane govedi 71,50 din,
Drugi del vprašanja se nana- za 1 kg žive teže mesnatih jih poslovnih stroškov. Z uved- ša na povezavo oziroma odvi- kršno še trenutno nimamo zabo nadomestil, pa te razlike za snost ponudbe od cene izdel- gotovljenih ustreznih količin;
prašičev 66,00 din.
potrebna bodo še večja prizaRejci govedi so prejemali še količine mesa, prodanega v šidevanja, da si jih bomo zagopremijo v poprečnem znesku roki porabi za potrebe gospo- kov.
Poudariti moramo, da pri ži7,70 din/kg žive teže živine, dinjstev in za pripravo obrokov vilih in ključnih izdelkih osnov- tovili v naslednjih letih.
odvisno od kvalitete živine in oskrbovancev v OZD družbe- ne preskrbe občanov, trditev o
Prav bi bilo, da imamo vsaobmočja prireje. Tako so rejci nih dejavnosti (šolah, vzgojno medsebojni odvisnosti teh kokrat, ko razpravljamo ali
prejemali po tej osnovi skupno varstvenih zavodih, bolnišni- dveh kategorij lahko le delno ocenjujemo založenost proda79,20 din/kg žive teže mlade cah itd.) ni nosila klavno-pre- drži, oziroma je lahko le teore- jaln z mesom in mesnimi izdeldelovalna industrija,. Sredstva tična podlaga, ki pa mora biti ki pred seboj celovitost te propitane govedi.
V jesenskih mesecih se je za tovrstna nadomestila niso izvedena le tako in na takšen blematike in v tem kontekstu
ponovno poslabšala oskrba z bila namensko predvidena niti način, da bo zagotavljala večjo iščemo rešitve za boljšo zalomesom. Preskrbovalci so med v proračunih občin niti v pro- proizvodnjo.
ženost, ki prav gotovo ni in ne
vzroki navajali predvsem neus- računu republike. Oblikovana
Slabša založenost prodajaln more biti samo rezultat zvišaklajenost med uveljavljenimi so bila potem, ko je bil dovo- S svežim mesom in mesnimi nja cene.
cenami živine in mesa, zaradi ljen obseg splošne porabe v
česar rejci ob višjih proizvod- letu 1982 zmanjšan za 0,8% in
nih stroških od priznanih v so bila namensko porabljena
Pomanjkanje veterinarskih zdravil
proizvajalčevih prodajnih ce- za razrešitev oskrbe z mesom.
Posebej je potrebno tudi
nah, niso oddajali živine v poZaradi pomanjkanja zdravil
Skupina delegatov zbora
poudariti, da sredstva za nadotrebnih količinah.
mestila nikdar niso bila zago- združenega dela 39. okoliš je od meseca oktobra 1982 je
V SR Slovenjji je bil sklenjen tovljena
zveznem proračunu. na seji dne 2. marca 1983 izo- nastala pri proizvodnji mesa
Družbeni dogovor o organizi- Ker torejv niso
bila načrtovana blikovala, na pobudo samou- in mleka izredno velika materanem odkupu živine in pro- in zagotovljena
na nobeni pravnih in drugih dejavnikov rialna škoda za celotno družmetu svežega mesa za zagoto- izmed možnih ravni
veterinarskega zavoda Mari- beno skupnost na področju
vitev preskrbe s svežim mesom porabe, tudi ob ukinitvisplošne
mariborske občine.
bor, delegatsko vprašanje:
nadov SR Sloveniji, s katerim so se

prireditve, vključno s stališči
družbenopolitičnih dejavnikov
okolja ter predložiti finančno
konstrukcijo z navedbo virov
in subjektov, ki bodo zagotavljali finančna sredstva. Sredstva za izvedbo prireditve morajo praviloma zagotoviti organizatorji oziroma neposredno
zainteresirani dejavniki okolja,
medtem ko se sredstva drugih
republik in pokrajin za sofinanciranje lahko zagotavljajo

poročevalec

le za največje prireditve, ki se
ocenijo kot prireditve skupnega pomena. V takem primeru
pa se v skladu z dogovorom
sprejme poseben sporazum
med republikami in pokrajinama.
Zveza za telesno kulturo SR
Hrvatske oziroma mesto Zagreb predsedstvu ZTKJ doslej
nista predložila zahtevane dokumentacije niti informacije o
kandidaturi.
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1. Od 10.000 molznih krav,
jih je v tem času najmanj
7.000 dajalo 2 I mleka dnevno
manj, to znaša približno
14.000 I mleka dnevno in to
zaradi pomanjkanja NILZANA
(preparat se uporablja za
zdravljenje metiljavosti)
2. Od približno 6.000 telet
jih je 5% zahiralo zaradi pomanjkanja NILVERMA in vitaminov (NILVERM je preparat
za odpravljanje parazitov).
Škoda, ki je nastala, pomeni pri 300 komadih telet, ki niso bila primerna za pitanje v
končni teži 200 kg po komadu,
to se pravi v skupni teži
60.000 kg mesa.
Pri ostalih se zaradi pomanjkanja vitanimov in parazitarnih obolenj podaljša pitanje od minimalnih 12 do 14
mesecev na 16 do 18 mesecev.
Razumljivo je iz navedenih
podatkov razbrati, da se poraba krme nesmoterno po nepotrebnem poveča.
3. Od približno 20.000 prašičev jih prav tako zaradi pomanjkanja navedenih preparatov zahira 5%, kar znaša
1000 x poprečno 80 kg, ki
smo jih izgubili, ker prašiči niso bili terapirani. Pri ostalih
prašičih pa se pitanje zaradi
slabega prirasta podaljša najmanj za 50 dni. Pri minimalni
dnevni porabi dveh kg krmila
po enem prašiču, znaša to pri
19.000 komadih prašičev
1,900.000 kg krmila. To pomeni veliko količino po nepotrebnem pokrmljenega krmila.
Navedeni podatki kažejo
nujnost hitrega ukrepanja pri
zagotovitvi izredno potrebnih
preparatav za zagotavljanje
večje proizvodnje mesa in
mleka v skladu z določili resolucije.
Prosimo za čimprejšnji odgovor s sprejetimi ukrepi.

Na vprašanje je Izvršni svet zdravljenje teh bolezni?
predsednika Republiškega koSkupščine SR Slovenije posreKer je podobno vprašanje miteja za kmetijstvo, gozdardoval pisni odgovor:
zastavila tudi skupina delega- stvo in prehrano posredoval
Poslovna skupnost za veteri- tov 39. okoliša Maribor-Rotovž enak odgovor kot je bil dan na
narstvo Slovenije, odgovorna za Zbor združenega dela Zboru združenega dela in je
za oskrbo z veterinarskimi Skupščine SR Slovenije je Loj- objavljen v tej številki Poročezdravili, pripravlja skupaj z Re- ze Senegačnik, namestnik valca.
publiško veterinarsko upravo
vsakoletni plan potreb po najnujnejših veterinarskih zdravi- - Delegatsko vprašanje ima pravico
lih.
postaviti delegat v zboru
Kot je znano, je potrebna devizna sredstva za uvoz veteriJože Težak delegat delegaNa vprašanje je odgovoril,
narskih zdravil v letu 1981 in v cije Zbora krajevne skupnosti Mitja
Horvat, predsednik zboletu 1982 združevalo celotno SO Slovenska Bistrica za de- ra občin
skupščine SR Slovezdruženo delo SR Slovenije. legiranje delegatov v Zbor ob- nije:
Od skupno planiranih potreb v čin skupščine SR Slovenije je
»Po določbi 41. člena poletu 1982 v višini 24 mio deviz- postavil naslednje delegatslovnika Skupščine SR Slovenih dinarjev smo do konca leta sko vprašanje:
nije ima pravico postaviti dele1982 uvozili za 16 mio deviznih
gatsko vprašanje delegat v
dinarjev veterinarskih zdravil.
Oglašam se v zvezi z dele- zboru. Za delegata v zboru pa
Vzrok za slabšo oskrbo z gatskim vprašanjem, ki sta ga se po poslovniku šteje delegat,
zdravili v zadnjem četrtletju postavila naša delegata na ki
ga je skupina delegatov ali
1982. leta je nedoseženi plan Zboru občin in Zboru združe- občinska
skupščina oziroma
izvoza za leto 1982 in s tem nega dela skupščine SR Slo- njen ustrezni
zbor, delegirala
premajhen priliv deviznih venije, dne 9. 2. 1983. Odgo- na sejo posameznega
zbora
sredstev za potrebno oskrbo z vor je bil objavljen v PORO- Skupščine SR Slovenije.
V
veterinarskimi zdravili.
ČEVALCU št. 5 z dne 15. 2. funkciji delegata v zboru pa je
Slaba oskrba veterinarskih 1983. Bil sem namreč pobu- delegat od trenutka, ko je bil
zavodov z veterinarskimi zdra- dnik navedenega delegatske- delegiran, do takrat, ko je za
vili v letu 1982 pa je tudi posle- ga vprašanja, vendar ne v ta- naslednjo sejo delegiran drug
dica slabe in predvsem nere- kem smislu, kot je bilo po- delegat.
dne preskrbe z zdravili doma- stavljeno. To kar je bilo naveGlede na navedeno lahko
deno v odgovoru, jasno izhaja delegat v zboru postavi delečih proizvajalcev.
iz
poslovnika
skupščine.
V
gatsko vprašanje neposredno,
V letu 1983 znašajo potrebe
pa nisem zasledil člani delegacij in skupina depo veterinarskih zdravilih v vi- poslovniku
ali lahko delegat skupine de- legatov pa lahko postavljajo
šini 34 mio deviznih dinarjev, legatov
za določen zbor pozagotavljanje potrebnih deviz- stavi delegatsko vprašanje delegatska vprašanja prek
nih sredstev pa je urejeno z tudi takrat, ko ni delegiran na svoje skupine delegatov oziroDružbenim dogovorom o za- sejo zbora, oz. ko nima imuni- ma občinske skupščine oziroma zborov, ki delegirajo delegotavljanju in uporabi deviz za tete delegata.
gata.«
plačilo prednostnega uvoza
določenih proizvodov oziroma
surovin za njihovo proizvodnjo
v letu 1983 na enotnem jugo- - Gradnja HE Mavčiče se odvija s
slovanskem trgu.
prekinitvami
Ker bomo v kratkem uvozili
Skupina delegatov za dele- usoda gradnje HE Mavčiče in
veterinarska zdravila, ki bi jih
morali že v letu 1982, poleg giranje delegatov v zbor ob- kdo je odgovoren za tako statega pa je za uvoz veterinar- čin Skupščine SRS iz Radov- nje; zanima nas tudi končna
skih zdravil dodatno zagotov- ljice je na svoji seji dne 24. 3. cena objekta zaradi takega
ljenih še 7 mio deviznih dinar- 1983 razpravljala o perečem zavlačevanja.
jev, v aprilu pričakujemo nor- energetskem problemu in v
Na vprašanje je odgovoril
zvezi s tem tudi o zavlačeva- Cveto Majdič, pomočnik predmalno oskrbo.
nju izgradnje elektroenerget- sednika Republiškega komiteskih investicij, konkretno HE ja za energetiko:
Mavčiče.
HE Mavčiče gradimo po
ZBOR OBČIN - 30. 3. 1983
Po podatkih iz javnih občil sprejetem
»Samoupravnem
ugotavljamo, da je gradnja HE sporazumu o temeljih plana
- Pomanjkanje veterinarskih zdravil
Mavčiče formalno ustavljena. Samoupravne interesne skuppostavljamo sledeča nosti elektrogospodarstva SloSkupina delegatov skupšči- vedi, niti ne govorimo. Zdravi- Delegati
venije za obdobje 1981-1985
ne občine Šmarje pri Jelšah la za odpravo te bolezni ni v vprašanja:
1. Zakaj se deklarirano in kontinuiteti do leta 1990« ter
za Zbor občin Skupščine SR prodaji. Prav tako ni mogoče prednostni
ob- Aneksu k samoupravnemu
Slovenije je ob ražpravi o gra- dobiti zdravil za zdravljenje jekti, kot je toinvesticijski
HE Mavčiče, ne sporazumu (UR. I. SRS št.
divu s področja kmetijske de- drugih prazitoznih bolezni pri gradijo normalno
in s tem tudi 1/1982). Pričetek gradnje je bil
javnosti naletela tudi na vpra- živalih.
ekonomično?
že v minulem srednjeročnem
šanje zatiranja oz. zdravljenja
2. Kdo bo opravičeval pred
nekaterih bolezni goveje žiV prizadevanjih za večjo javnostjo zamudo izgradnje obdobju. Razmeroma počasno
gradnje je predvsem
vine.
pridelavo hrane povzroča po- objekta, ki bi moral biti dokon- odvijanje
posledica nezadostnega priliPoseben problem predstav- manjkanje teh zdravil nepo- čan
leta
1983,
ne
ve
pa
se
še,
va sredstev po navedenem salja metiljavost, ki samo v naši pravljivo škodo in bistveno
to leta 1985?
moupravnem sporazumu. Že v
občini zmanjšuje dnevni pri- znižuje pridelavo mleka in če3.boKdo
bo opravičeval in letu 1980 je intenzivnost graddelek mleka za približno 5.000 mesa. Vprašujemo, kaj bodo kdo bo odgovoren
za končno nje zastala, ker je bilo zbiranje
litrov, da o ostali škodi, ki se storili ustrezni republiški or- ceno objekta, saj so
sredstev v minulem srednjepredvsem pozna pri mnogo gani, da zagotovijo proizvod- indeksi podražitve žepriznani
danes ročnem obdobju zagotovljeno
manjšem dnevnem prirastu in njo ali nakup manjkajočih 250.
samo do konca leta 1980. Zav neužitnosti jeter bolane go- zdravil, ki so potrebna za
Delegate zanima nadaljnja kon o poroštvu SR Slovenije
6
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da se prične upoštevati tudi cija podatkov po tem načelu je
stroške, ki jih pri tem imajo bila že narejena za potrebe
Gospodarske zbornice Sloveporočevalske enote.
Glede na te zahteve in zaradi nije.
Izvršni svet pričakuje, da bofinančnega položaja je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije do izgradnjo ter širšo uporabo
izločil iz prvotnega predloga take baze podprli tudi drugi
uporabniki - organizirani subnaloge:
- Energetska kartica porab- jekti DSI.
- Raziskovanje,
ki
bo
nikov,
- Baza podatkov o samou- spremljajo stroške statističnih
pravnih organizacijah in skup- raziskovanj je zahtevala Skupščina SR Slovenije v juniju
nostih.
Ob tem je zaradi proračun- 1982; naloga je v teku in bo po
skih možnosti omejen, del na- predvidevanjih v veliki meri
črtov statističnih raziskovanj vplivala tudi na posodabljanje
financira celo iz sredstev, ki jih in pridobivanje podatkov za
bo ustvaril Zavod SRS za stati- nekatera normativna opravila v
občinah, kasneje pa pri drugih
stiko z lastnimi dejavnostmi.
Zavod SR Slovenije za stati- dajalcih podatkov - poročevalstiko v sodelovanju z drugimi skih enotah.
informacijskimi službami v leRaziskovanja s področja tetu 1983 nadaljuje svoj del nalo- lesne kulture, so glede na znege pri metodoloških pripravah sek in stroške minimalna, njiza obe nalogi, prednost daje hovo opravičenost za leto 1984
Bazi podatkov o samouprav- bo Zavod SR Slovenije za statinih organizacijah in skupno- stiko ponovno proučil.
stih. Najbolj važna je v tem obIzvršni svet Skupščine SR
dobju skupna definicija vsebi- Zakaj v raziskovanja ni vključena
ne in način organizacije take Slovenije se s stališči, sklepi
energetska kartica porabnikov?
večnamenske baze podatkov, ter priporočili odborov v celoti
ki jo bodo v bodoče polnili iz strinja, sprejema tudi redakcijSkupina delegatov Skup- Zavod SRS za statistiko, SDK, tekočih raziskovanj Zavoda SR ske in druge pripombe, ki so
ščine mesta Ljubljane za de- NB, ZDP in drugi. Za navede- Slovenije za statistiko SDK in jih predlagali odbori in komisilegiranje delegata v zbor ob- no raziskavo je bila v prvot- nekaterih drugih informacij- je obeh zborov Skupščine SR
čin Skupščine SR Slovenije je nem predlogu predvidena skih služb. Določena integra- Slovenije.
na 15. seji dne 28/3-1983 75% zagotovitev namenskih
obravnavala »predlog odloka sredstev proračuna, četrtino
o načrtu statističnih raziskav pa bi financirali naročniki sa- - Zakon naj zagotovi varstvo najboljših
SR Slovenije v letu 1983« ter mi. Zaradi aktualnosti nave- kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
postavila naslednje delegat- denih dveh raziskav katerih
podatkov ni na voljo v drugih
sko vprašanje:
Skupina delegatov Skup- pravnomočno do uveljavitve
»Zakaj predlagatelj v pred- raziskovanjih ni jasno, zakaj ščine občine Trebnje za dele- tega zakona ter za objekte
log odloka o načrtu stati- se je predlagatelj odločil za giranje delegatov v Zbor ob- skupnega družbenega pomestičnh raziskovanj SR Slove- črtanje navedene raziskave. čin Skupščine SR Slovenije je na, če bo lokacijsko dovoljenije v letu 1983 ni vključil Menimo, da navedeni razi- postavila naslednje vpraša- nje postalo pravnomočno do
energetske kartice porabni- skavi v sedanji gospodarski nje:
31/12-1983. Ti objekti morajo
situaciji po pomenu presegakov?«
Dne 15.12.1982 je Skupšči- biti že sedaj opredeljeni v dota
nekatere
raziskave,
ki
so
v
Obrazložitev:
ne SR Slovenije sprejela Za- govoru o temeljih družbenega
Predlog odloka o načrtu primerjavi s prvotnim predlo- kon o varstvu kmetijskih zem- plana SR Slovenije.
statističnih raziskovanj So- gom dodane (Raziskava št. 44 ljišč pred spreminjanjem nacialistične republike Sloveni- a Telesna vzgoja v osnovnih membnosti (Uradni list SRS,
Za vse ostale objekte pa
namembnosti
je v letu 1983 je v primerjavi s in srednjih šolah, Raziskava št. 44/82), ki je začel veljati sprememba
prvotnim predlogom Zavoda 14 Spremljanje vrhunskih re- dne 2/1 - 1983. Sprejet je bil z zemljišča ni dopustna. Zaradi
SR Slovenije za statistiko zultatov, Raziskava 46 b Mno- namenom, da se zagotovi tega ni možno izdajati lokacijspremenjen v nekaterih razi- žična športna rekreativna de- varstvo najboljših kmetijskih ska dovoljenja za gradnjo obskovanjih, ki so zelo po- javnost, Raziskava št. 50 De- zemljišč pred spreminjanjem. jektov v vseh zazidalnih kommembna za potrebe planira- javnosti posredovanja kultur- Zakon je Interventnega zna- pleksih, za gradn|o nadonih vrednot In Raziskava št.
nja v občinah in mestu.
čaja, ki bistveno posega v po- mestnih in novih stanovanjIz prvotnega predloga ni 53 Stroški statističnih razisko- dročje urejanja prostora, oz. skih hiš ter gospodarskih povključena raziskava št. 50. vanj pri dajalcih podatkov).
slopij, za gradnjo zidanic, poNa vprašanje je odgovoril izdajo lokacijskih in gradbe- čitniških hišic in pomožnih
Energetska kartica porabninih dovoljenj.
Cene
Bavec,
namestnik
direkkov za katero obstaja velika
Zaradi varovanja kmetijskih objektov. Lokacijsko dovoljepotreba po podatkih na ravni torja Zavoda SR Slovenije za zemljišč ni dovoljeno spremi- nje je možno izdati le v primestatistiko:
občin. Vzpostavitev energetru, da je objekt v celoti lociran
Izvršni svet Skupščine SR njati namembnosti zemljišč, na stavbni parceli. Teh primeske kartice je še posebej zadokler
občina
družbeni
plan
nimiva ne le kot osnova za Slovenije je ob določanju be- vključno s prostorskim pla- rov pa je zelo malo, ker se pri
distribucijo energetskih virov sedila »Načrt statističnih razi- nom ne uskladi z dogovorom nadomestni gradnji, objekt
temveč tudi za celovito druž- skovanj« upošteval stališča o temeljih družbenega plana katerega se nadomešča zelo
beno planiranje in strokovno Skupščine SR Slovenije spre- SR Slovenije za obdobje redko poruši pred pričetkom
pripravo varčevalnih ukrepov jeta ob sprejemanju podobne- 1981-1985 in z določbami na- gradnje. Po posredovanju pov zaostrenih energetskih raz- ga Načrta za leto 1982. Tako so vedenega zakona. Spremem- jasnila Republiškega komitemerah v svetu, SFRJ in SR bile med drugim poudarjene ba namembnosti kmetijskih ja za kmetijstvo, gozdarstvo
Sloveniji. Prav tako zelo po- zahteve po racionalizacijah ter zemljišč in s tem izdaja grad- in prehrano Ljubljana, so domembna, je baza podatkov, ki posebej poudarjene zahteve benih dovolfenj je z oziroma voljene še rekonstrukcije,
bi kompleksno pokrila aktiv- po večjem deležu svobodne na določbe zakona možna le adaptacije in dozidave obstonost enot iz registra organiza- menjave dela in prispevkov za tiste objekte, za katere je ječih objektov ter gradnje incij in skupnosti s podatki iz uporabnikov. Zlasti je bila lokacijsko dovoljenje postalo frastruktumih objektov, če so
raziskovanj, katerih nosilci so poudarjena skrb ter zahteva,

za obveznosti iz vlaganj v
energetske objekte, ki naj bi
premostil vmesno obdobje, v
praksi ni zaživel, saj ni bilo poroka za izdajanje garancij.
Tudi v tekočem srednjeročnem obdobju je priliv sredstev
za normalno gradnjo dogovorjenih prioritetnih objektov,
med katere sodi tudi HE Mavčiče, nezadosten. Med vzroki
za zmanjšani priliv sredstev je
manjša gospodarska rast od
pričakovane, kar zmanjšuje
pritok prispevkov za povečanje priključne moči uporabnikov, kot tudi izostanek pričakovanega priliva iz cene električne energije za razširjeno
reprodukcijo, ki je ni bilo mogoče ustrezno povečati. Rezultat tega je, daje bila finančna realizacija investicijske
gradnje
elektroenergetskih
objektov v letu 1981 le 54%, v
letu 1982 pa le še 45% po teko-

poročevalec

čih cenah.
Zaradi nezagotovljenih sredstev je bilo v predlogu začasnega plana gradnje elektroenergetskih objektov za leto
1983 predvideno, da se gradnja HE Mavčiče zaustavi. Vendar skupščina Samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije ni sprejela takega plana in je zahtevala
od elektrogospodarstva, da v
rebalansiranem planu predvidi
nadaljevanje gradnje. Novi
predlog, ki je upoštevaj vse
pobude in dejanske možnosti
je, da se gradnja HE Mavčiče
nadaljuje.
Iz navedenih vzrokov se je
torej financiranje gradnje HE
Mavčiče odvijalo s prekinitvami, kar je imelo za neizbežno
posledico zamudo pri gradnji.
Nastale podražitve so delno
posledica splošne rasti cen in
upočasnjene gradnje.

ti že sedaj opredeljeni v pro- možno doseči pred uveljavi- bila plačana sprememba nanamembnosti. 5. člen tega zastorskem planu.
tvijo zakona. Zakon ne dopu- membnosti zemljišča.
kona določa, da se izjemoma
Iz opisanega sledi, da je šča nikakršnih izjem, zato so
Na vprašanje je odgovoril
za nekmetijsko rabo
gradnja novih objektov skoraj vsi ti postopki v fazi mirova- Lojze Senegačnik, namestnik namenijo
kmetijska zemljišča, ki so po 3.
povsem ustavljena. To nare- nja.
predsednika Republiškega koistega zakona trajno nakuje, da občina čimprej priKer bo uskladitev prostor- miteja za kmetijstvo, gozdar- členu
menjena za kmetijsko rabo, če
stopi k novelaciji oz. uskladi- skega dela družbenega plana stvo in prehrano.
gre za gradnjo na že začetih
tvi družbenega plana vključno občine Trebnje s potrebno ve1. Predlog skupine delegain industrijskih
s prostorskim delom.
rifikacijo trajala najmanj 7-8 tov, da naj se omogoči gradnja stanovanjskih
ki pomenijo zaZakon nalaga, da se pred mesecev, ves ta čas pa bo na v primerih, kjer zemljišča kljub kompleksih,
s sprejetim zazidalnovelacijo opravi opredelitev področju urbanizma vladalo novelaciji ne bo možno usmer- ključitev
načrtom načrtovane zazivseh kmetijskih zemljišč na mrtvilo, kar velja tudi za veči- jati v kmetijsko proizvodnjo in nim
dave (3. alinea 5. člena zapreglednem katastrskem na- no občin v SR Sloveniji. To pa kjer bi se gradnjo lahko dovoli- kona).
črtu v merilu 1 : 5 000, po me- ni v skladu s sprejetim sred- lo v sklopu obstoječih funkcioza uveljavitev izjem iz
todologiji, ki jo je pripravil Re- njeročnim planom razvoja nalnih zemljišč je razrešljiv v 5. Pogoj
člena tega zakona je, da obpubliški komite za kmetijstvo, predvsem
stanovanjskega okviru zakona. Ta namreč do- činska skupščina izdela ozirogozdarstvo in prehrano. Za gospodarstva, zato je nujno loča, da do sprejetja družbenih ma uskladi družbeni plan z doobčino Trebnje predstavlja ta potrebno, da Skupščina SR planov občin vključno s pro- govorom o temeljih družbeneopredelitev obsežno delo, ker Slovenije oceni takšno stanje storskim delom, usklajenih z ga plana SR Slovenije in s tem
kategorizacija zemljišč ni iz- in zakon po hitrem postopku dogovorom o temeljih družbe- zakonom in obvesti o tem
delana na kartah v merilu 1 : spremeni ali z obvezno razla- nega plana SR Slovenije za Izvršni svet Skupščine SR Slo5000, temveč na kartah v me- go tega zakona omogoči obdobje 1981-1985 in s tem venije
(7. člen).
rilu 1 : 25000, na katerih pa gradnjo v primerih, kjer zem- zakonom ni dovoljeno spremizaradi premajhnega merila ni ljišča kljub novelaciji ne bo njati namembnosti zemljišč. 3. Iz tega sledi, da je najprej
mogoča označba kategorij od možno usmeriti v kmetijsko To pomeni, da se ta zakon ne potrebno uskladiti družbeni
I. do VIII. stopnje. Na podlagi proizvodnjo in kjer bi se grad- nanaša na rekonstrukcije, plan občine z dogovorom o teizdelane kategorizacije kme- nja lahko dovolila v sklopu adaptacije ali dozidave obsto- meljih družbenega plana SR
za
obdobje
tijskih zemljišč bo možna obstoječih
funkcionalnih ječih objektov na funkcional- Slovenije
1981-1985 in zakonom o varizvedba novelacije prostor- zemljišč kot na primer:
nih zemljiščih in na gradnjo stvu
kmetijskih zemljišč pred
skega plana po zahtevah za1. gradnja v že komunalno objektov nad oziroma pod pokona. Pričakovati je, da bo za- opremljenih
stanovanjskih vršino zemljišč, s katerimi se spreminjanjem namembnosti
radi varovanja najboljših kompleksih, ki so realizirani začasno ali delno omeji na- in tako ugotoviti za predlagan
kmetijskih zemljišč potrebno nad 50% in kjer neobdane lo- menska raba zemljišč (npr. vo- primer, ali se lahko gradnja
iskati nove poselitvene povr- kacije ne predstavljajo zaklju- dna zajetja in rezervarji, črpali- nadaljuje oziroma dokonča ali
šine in površine za industrij- čene površine, ki bi jo lahko šča, nosilna ogrodja za prenos ne.
V dosedanjem izvajanju zaske rezervate. Ta sprememba namenili za kmetijsko proiz- energetskih virov in surovin
kona o varstvu kmetijskih zembo narekovala uskladitev vodnjo;
ipd.). Glede na vprašanje lahko ljišč
pred spreminjanjem navseh ostalih urbanističnih do2. gradnja nadomestnih ugotovimo, da je gradnja, v
kumentov. Postopek za spre- stanovanjskih hiš in gospo- vprašanju citiranih, nadomest- membnosti, so.bila na republimembo teh dokumentov je darskih poslopij na kmetijskih nih stanovanjskih hiš, gospo- ške upravne organe zastavljeenak, kot za sprejem novih ur- zemljiščih, vendar še v okviru darskih poslopij in pomožnih na številna vprašanja iz občin,
banističnih dokumentov.
funkcionalnih zemljišč objek- objektov na funkcionalnih organizacij združenega dela in
od posameznih investitorjev
tov,
ki jih nadomeščajo;
zemljiščih obstoječih objektov tako glede obsega razmerij, ki
Usklajeni družbeni plan s
mogoča
oziroma
se
lahko
naprostorskim delom bo potreb3. dozidava obstoječih objih ureja zakon, kot tudi glede
no pred sprejemom posredo- jektov, za katere je bilo pri- daljujejo postopki za izvedbo izjem. Na podlagi proučitve
vati še v presojo IS Skupščine merno gradbeno dovoljenje teh gradenj tudi v času do us- teh vprašanj je Republiški koSR Slovenije.
izdano še pred uveljavitvijo kladitve družbenega plana ob- mite za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pripravil pojasnilo
Delo na referatu je sedaj Zakona o kmetijskih zemlji- čine.
2. Predlog skupine delegazelo otežkočeno, ker ni mož- ščih (Uradni list SRS, št. 1/73) tov, da naj bi se omogočile v obliki skupnega odgovora na
no nadaljevati postopkov, zla- in bi se izvajala na kmetij- gradnje v že komunalno zastavljena vprašanja. To pojasnilo je bilo poslano vsem obsti za gradnjo nadomestnih skem zemljišču ob plačilu pri- opremljenih
stanovanjskih
stanovanjskih hiš in gospo- spevka za spremembo na- kompleksih, ki so realizirani činam dne 24. 3. 1983.
darskih poslopij na funkcio- membnosti kmetijskega zem- nad 50% in kjer navedene loPoleg tega pa je v izdelavi
nalnem zemljišču obstoječih ljišča;
kacije ne predstavljajo zaklju- ocena dosedanjega izvajanja
objektov ali kmetij. Prevladu- 4. gradnja pomožnih objektov, čene površine, ki bi jih name- zakona.
Na tej podlagi bo
jejo primeri, ko so stranke ki se gradijo v okviru funkcio- nili za kmetijsko proizvodnjo, Izvršni svet
po potrebi sprejel
predložile k vlogi ustrezno do- nalnega zemljišča obstoječe- je po vsebini že zajet v samem oziroma predlagal
kumentacijo, pravnomočnosti ga objekta, na kmetijskem zakonu o varstvu kmetijskih ukrepe in aktivnosti zaustrezne
nadaljlokacijskih dovoljenj pa ni bilo' zemljišču, za katerega še ni zemljišč pred spreminjanjem nje izvajanje.
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Stališče do pobude skupine delegatov za gospodarsko področje 5. okoliša Ljubljana Vič-Rudnik je Zboru združenega
dela Skupščine SP, Slovenije za sprejem predpisa, po katerem
se bo mleko vrednotilo po tolščobnih enotah in po beljakovinah v mleku.
Pobuda skupine delegatov za gospodarsko področje o.
okoliša Ljubljana Vič-Rudnik za Zbor združenega dela je
ustrezna, saj bi bilo vrednotenje mleka tudi po beljakovinah
ob vrednotenju po mlečni maščobi stvarnejše in s tem primernejše merilo za plačevanje mleka.
Mlečna maščoba je bila desetletja edino merilo za vrednotenje mleka. Ker je vse več možnosti za pridobivanje maščobe
za prehrano iz drugih virov, predvsem pa zaradi pomanjkanja
biološko visoko vrednih proteinov, postaja mleko v novejšem
času vse bolj pomemben in relativno cenen vir živalskih
beljakovin. Da bi spodbudili prizadevanja za pridobivanje več
mlečnih beljakovin, bi bilo prav gotovo ustrezno, da bi plačevali mleko tudi po beljakovinah
V mnogih državah imajo že izdelane sisteme vrednotenja
mleka ne le po količini maščob, temveč tudi po drugih sestavinah, predvsem po beljakovinah. Tako so se po dolgotrajnih
pripravah odločili za vrednotenje mleka po beljakovinah in
maščobi na Nizozemskem, v Zvezni republiki Nemčiji, Danski,
Finski, Kanadi in Novi Zelandiji. Na podoben ukrep se pripravljajo tudi na Norveškem, v Združenih državah Amerike, Švici,
Poljski in Madžarski. Odločitev je utemeljena z živilskega,
tehnološkega, vzrejnega in analitskega stališča.

POBUDE

DELEGATOV

~

Plačevanje mleka po maščobi in beljakovinah s strokovnega stališča že dolgo časa ni več vprašanje, zahteva pa
temeljite priprave. Inštitut za mlekarstvo že vrsto let proučuje
vrednosti beljakovin v mleku s povprečnih vzorcev mleka
odkupnih območij posameznih mlekarn. Delo še ni končano,
ker je mlečna proizvodnja v SR Sloveniji preveč razdrobljena.
Potrebno je vedeti, koliko beljakovin je v mleku na celotnem
odkupnem območju Slovenije. To pomeni, da je potrebno
analizirati tudi posamične vzorce večjih posameznih proizva
jalcev, ki jih je v Sloveniji 50.000 Z analiziranjem mleka naj bi
se ugotovilo, kakšno je nihanje vsebnosti beljakovin med
letom in kakšne so razlike vsebnosti beljakovin v mleku med
različnimi odkupnimi območji. Že doslej je bilo ugotovljeno,
da se na različnih območjih pridobiva mleko s precej različno
vsebnostjo beljakovin. To je odvisno od raznoličnosti krmljenja živali in deloma tudi od posameznega sestava črede krav.
Za oblikovanje objektivne in bolj spodbudne sheme plačevanja mleka po maščobah in beljakovinah bo potrebnih še več
analiz pri posameznih proizvajalcih mleka ter nato rezultate
analiz ustrezno prilagoditi vsej Sloveniji. Ocenjuje se, da bo
potrebno še eno leto za dodatno analiziranje mleka, v naslednjem letu bi novo metodo plačevanja mleka preizkusili na
ožjem odkupnem območju, nakar bi se odločili za izdelavo
novega pravilnika o vrednotenju mleka po maščobi in beljakovinah.
Novi način plačevanja mleka bo zahteval dodatne stroške
Potrebno bo kupiti ustrezno opremo za analiziranje mleka po
beljakovinah. Z obstoječo opremo se lahko letno analizira le
mleko 17.000 proizvajalcev.
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ANALIZE

Skupščine

IN OCENE

Breme stabilizacije je treba čim
enakomerno

razdeliti

bolj

na vse dele družbe

# V zadnjih treh letih so se realni osebni dohodki zmanjšali za okrog 15
odstotkov, delež stroškov za prehrano v skupnih izdatkih pa se je precej povečal
m S selektivno delitvijo sredstev skupne porabe izboljšati materialni položai
delavcev z nizkimi osebnimi dohodki
® Delavcem v materialni proizvodnji še naprej zagotavljati uporabo toplega
obroka, regresa za letni dopust in brezplačni prevoz na delo
'• V vseh organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih voditi evidenco
o materialnem in socialnem položaju delovnih ljudi in občanov
® Zveza sindikatov meni, da bi uvajanje participacije pri plačilu zdravstvenih
storitev v sedanjih okoliščinah morali odložiti
Zapleten in težak gospodarski položaj je v zadnjih nekaj
letih ogrozil materialni in socialni položaj delavcev, ki živijo izključno od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja
in imajo nizke prihodke na
družinskega člana. Ker moramo tudi v prihodnje pričakovati objektivne težave pri gospodarjenju, je nujno treba zagotoviti pogoje za ohranitev in
tudi postopno povečevanje
življenjskega standarda, predvsem delavcev iz materialne
proizvodnje, saj tudi od njih
pričakujemo, da bodo s svojim
delom in prizadevanjem kar
največ prispevali k ekonomski
stabilizaciji.
Taki pogoji pa nalagajo še
več obveznosti in odgovornosti vsem družbenim dejavnikom, predvsem Zvezi komunistov in Zvezi sindikatov, da se
aktivneje ukvarjajo s vprašanji
socialne politike in varstva življenjskega standarda, kakor
tudi da zagotovijo, da bo breme ekonomske stabilizacije
čimbolj enakomerno razpore^
jeno na vse dele družbe.
To poudarja gradivo z naslovom Naloge Zveze sindikatov
glede nekaterih vprašanj uresničevanja socialne politike in
varstva življenjskega standarda delavcev, ki ga je Svet Zve10

ze sindikatov Jugoslavije poVse to je povzročalo, poNesporno je na tak položaj
slal tudi delegatom Skupščine udarja gradivo, da socialna vplivalo
tudi dejstvo, da se deSFRJ.
politika ob gospodarski ni mo- litev po delu in rezultatih dela v
gla postati enakopravni del ra- svoji vsebini ne uresničuje in
zvojne politike. Hkrati so bila da se razblinja temeljna opreZMANJŠEVANJE
okrnjena njena temeljna nače- delitev - stimulativnost. Prav
ŽIVLJENJSKEGA
la, da delo in rezultati dela tako pa se razblinja povezava
STANDARDA
opredeljujejo celoten položaj med produktivnostjo dela in
delavcev, kakor tudi da se stal- osebnimi dohodki, tako da priDELAVCEV
no krepi in razvija vzajemnost
na področju osebnih doV minulem obdobju je ra- in solidarnost in ne nazadnje, haja
do uravnilovke.
zvojna politika slonela v glav- da mora biti zadovoljevanje hodkov
V nadaljevanju gradivo tudi
nem na prevelikem investira- vseh potreb v skladu z ustvar- opozarja,
da je osebni dohonju s pomočjo vse večjega za- jenim dohodkom, delavci pa
prek njega pa tudi celoten
dolževanja. Splošna in skupna morajo odločati o pogojih in dek,
položaj delavca vse bolj odviporaba sta se stalno povečeva- rezultatih svojega dela.
sen od tega, kje je delavec zali, tako da je bilo njeno naraV zadnjih treh letih je tako poslen, namesto da bi bilo pri
ščanje večje od materialnih prišlo do realnega zmanjševa- tem
koliko in kako
možnosti in potreb gospodar- nja skupnih sredstev za živ- dela. odločilno,
pa je resno opozorilo
stva kot družbo Prihajalo je do ljenjski standard in do upada- vsem To
družbenim dejavnikom,
prerazporejanja
narodnega nja deleža čistih osebnih do- še posebej Zvezi srridikatov, da
dohodka v prid porabe, kar je hodkov v skupnih prejemkih se mora bojevati za dosledno
pripeljalo do upadanja akumu- prebivalstva. Zaradi tega zapo- delitev osebnih dohodkov po
lacijske in reprodukcijske spo- sleni vse bolj iščejo možnosti delu in rezultatih dela, saj so
sobnosti gospodarstva.
za zaslužke mimo dela, kar
povsem neupravičeNadalje je slabila povezava povzroča nerazpoloženje med družbeno
ne velike razlike med panogamed delom in dohodkom, večji delavci, ki s svojim delom v mi
in grupacijami za enako
dohodek pa se je vse pogoste- rednem delovnem času zago- vrsto del in približno enak deje dosegal s povečevanjem tavljajo eksistenco zase in za lovni prispevek.
cen, namesto da bi se s pove- svoje družine.
Visok je tudi delež delavcev
čevanjem produktivnosti. Še
naprej so se tudi poglabljale ^eoeceecoossecosooooooeoooscooosceoscoD
razlike v pogojih gospodarjeNALOGE ZVEZE SINDIKATOV V ZVEZI Z NEKATERIMI
nja, kar je omogočalo vse večAKTUALNIMI VPRAŠANJI URESNIČEVANJA
je odrinjanje družbenega znaSOCIALNE POLITIKE IN VARSTVA ŽIVLJENJSKEGA
čaja dohodka, povzročalo pa
je tudi zapiranje in zasebno 6 STANDARDA DELAVCEV
lastniško ravnanje.
i oaoooaoseoooeooosc
ooceoosooooeosooeS
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stroškov za stanovavečje vrednotenje proizvod- lavcev in občanov, posebej ti- skupnih
nje tem družinam, saj njihovo
nega dela, dela v težkih pogo- stih z nizkimi družinskimi pri- visoko
naraščanje zelo obrejih in ustvarjalnosti, predvsem hodki.
Prednost v omejenih mož- menjuje družinski proračun
za tiste delavce, ki so odločilni,
gospodinjstva
da s svojim prizadevanjem in nostih preskrbe mora imeti delavskega
Ker
je
veliko
število delovnih
preskrba
s
hrano,
energijo
in
delom zagotovijo doseganje
in občanov podnajemninačrtovane proizvodnje in najnujnejšimi izdelki množič- ljudi
kov, ki za stanovanje plačujejo
oživljanje celotne gospodar- ne porabe. Občinski sveti in visoke
in nenadzorovane najedrugi organi Zveze sindikatov
ske dejavnosti.
mnine, naj bi organizacije in
Ker pa življenjski stroški hi- pa si bodo prizadevali za vse organi
sindikatov v tetro naraščajo, Svet priporoča, akcije, s katerimi bi zagotovili meljnih Zveze
organizacijah združeda bi preučili tudi višino naj- redno in enakomerno preskr- nega dela
in družbenopolitičnižjega osebnega dohodka za bo s temi izdelki.
nih skupnostih preučili tudi
redni delovni čas in normalno
Narediti je treba tudi pro- možnost
plačevanja dela teh
delo in v okvirih materialnih gram organiziranega preskr- stroškov za
z nizkimi
možnosti izpeljali nujno korek- bovanja delavcev s kurivom in prihodki in družine
hkrati poiskati
cijo, tako da bi se izboljšala ozimnico ter poiskati ustrezne sredstva za ta namen.
socialna varnost delavcev, ki pogoje za preskrbo s temi doZveza sindikatov v republiprejemajo take osebne do- brinami za delavce z nizkimi kah
in pokrajinah mora nadahodke.
dohodki na družinskega člana lje nujno
preučiti tudi, če ne bi
Podrobneje je treba preučiti Tako naj bi na primer razmislili
pobude za povečanje višitudi socialnomaterialni polo- o možnostih odplačevanja kre- dala
ne otroškega dodatka, občinžaj zaposlenih v nekaterih dita v več obrokih, o ugodnej- ski
sveti pa naj bi analizirali, če
družbenih dejavnostih, na pri- ših cenah in podobno.
mogoče, da se v sedanji simer v šolstvu in zdravstvu. V
Pri uresničevanju zaposlo- je
ne povečajo cene storiorganizacijah združenega de- valne politike in blažitvi pro- tuaciji
v otroških vrtcih in stroški
la, ki poslujejo z izgubo, pa je blemov nezaposlenosti, se bo tev
prehrano v šolskih kuhitreba sprejeti ukrepe, s kateri- Zveza sindikatov zavzemala, za
njah.
mi bi čimpreje odpravili vzroke da bi prednostno zaposlili mlaOsnovne organizacije in obizgub, kakor tudi ukrepe, da de strokovne kadre v material- činski
Zveze sindikatov
bo izplačevanje zajamčenih ni proizvodnji in ljudi iz družin, naj bi sesveti
tudi zavzemali, da doosebnih dohodkov pravilno in kjer nihče ni zaposlen ali pa bijo otroci
iz družin z nizkimi
redno potekalo.
ima družina nizke prihodke. prihodki brezplačne učbenike
Nujno
je
treba
dosledno
deZaradi
tega
bo
zahtevano
SMERI AKTIVNOSTI ZA
šolske potrebščine, kakor
liti sredstva za skupno porabo ustreznejše izvajanje vseh in
tudi
da bi z ustreznimi ukrepi
ZAVAROVANJE
na selektivni način, da bi tako ukrepov, ki spodbujajo večje zavarovali
učencev in
ŽIVLJENJSKEGA
izboljšali materialni položaj produktivno zaposlovanje, ve- študentbv standard
iz
takih
družin.
To je
delavcev z nizkimi dohodki na čizmensko delo, hitrejši razvoj mogoče narediti z usklajevaSTANDARDA
družinskega člana. Pri tem pa drobnega gospodarstva, kme- njem štipendij, dodelitvijo kreOb upoštovanju vsega ome- je razumljivo treba upoštevati, tijstva, večje delovno angažiranjenega, je dal Svet Zveze sin- da taka delitev ne sme ogroziti nje v domači obrti, kmečkem ditov, ohranjanjem standarda
namestitve in prehrane ter podikatov Jugoslavije nekatere načela delitve po delu in rezul- turizmu in podobno.
dobnim.
predloge in pobude za varstvo tatih dela.
Zveza
sindikatov
bo
sprožila
Zveza sindikatov se bo prav
življenjskega standarda vseh
Vsa ta vprašanja zahtevajo konkretne akcije za upokojitev
delavcev, še posebej tistih z angažiranje vseh subjektivnih vseh tistih ljudi, ki izpolnjujejo tako zavzemala, da bi s politinižjimi prihodki na družinske- sil družbe, od temeljne organi- pogoje, zazvemala pa se bo tu- ko usklajevanja pokojnin nega člana. Določil pa je tudi zacije združenega dela, delov- di za zmanjševanje nadurnega koliko izboljšali položaj upokojencev. Zaradi tega Svet prismeri dejavnosti.
ne in sestavljene organizacije in dopolnilnega dela na najda bi preučili, če je
Temeljna, opredelitev izhaja pa do občine in širših družbe- manjši možen obseg. Predla- poroča,
mogoče povečati premoženjnopolitičnih
skupnosti.
gati
pa
je
treba
tudi
praktične
iz spoznanj, da akcije na tem
cenzus pri uveljavljanju
rešitve, da se bo vsak delavec ski
področju ne smejo biti linearpravice do varstvenega dodatobvezal dosledno izpolnjevati ka upokojencih delavcev in zane. Uresničevanje pa bo odvi- URESNIČEVANJE
svoje delovne obveznosti in da gotoviti ohranitev njegove
sno predvsem od potreb in DOGOVORJENE
materialnih možnosti okolja,
bo to v praksi temeljno merilo realne vrednosti.
za ohranitev delovnega mesta
kjer se izvajajo, kakor tudi, da POLITIKE CEN
Vse osnovne organizacije
delovnega razmerja.
jih je treba izpeljati selektivno.
Svet Zveze sindikatov Jugo- in Organom
sindikatov v Zveze sindikatov pa morajo še
Svet Zveze sindikatov sodi, slavije
nadalje sodi, da se mo- občinah pa Zveze
je Svet priporočil, naprej spodbujati in razvijati
da morajo ukrepi pri uresniče- rajo vsi odgovorni subjekti bolj
vanju socialne politike in zava- zavzeto in dosledneje zavze- naj dajo pobudo za preučitev pozitivno prakso organizacij
rovanja življenjskega standar- mati za uresničevanje dogo- možnosti spremembe pogojev združenega dela in delovnih
da izhajati in ostati v funkciji vorjene politike cen, še pose- za pravico do materialnega na- skupnosti pri gojenju trajnih
povečevanja proizvodnje, pro- bej tistih, ki bistveno vplivajo domestila v času začasne ne- stikov z upokojenimi delavci,
duktivnosti dela in na tej pod- na življenjski standard. Ob zaposlenosti, kakor tudi za po- tako da jim omogočajo uporalagi tudi dohodka in osebnega upoštevanju dosedanjih gibanj večanje zneskov teh nadome- bo objektov družbenega standarda in sredstev skupne podohodka. To pa pomeni, da je cen in življenjskih stroškov, je stil.
rabe, skrbijo za njihovo zdravtreba v vseh tistih organizaci- treba z organizirano, konkretstveno stanje, življenjske pojah združenega dela, kjer pro- no in odločno akcijo zagotoviti VARSTVO DELAVCEV
goje itd.
duktivnost narašča, zagotoviti počasnejšo rast cen in zmanjZ NIZKIMI PRIHODKI
Poleg tega se bo Zveza sinzaposlenim tudi ustrezno rast šanje inflacije.
dikatov zavzemala, da bodo
življenjskega standarda.
Organi
Zveze
sindikatov
v
Organi Zveze sindikatov moPri tem je treba zagotoviti rajo na vseh ravneh zahtevati, občinah se bodo prav tako delavci v materialni proizvodnji, posebej tisti, ki delajo v
tudi dosledno izvajanje dogo- da
vsak predlog za spremem- zavzemali, da se pri izvajanju težkih in zdravju škodljivih devorjene politike na področju bo cen
politike postopnega povečevaživljenjsko
pomembnih
delitve po delu in rezultatih de- izdelkov in storitev obvezno nja stanarin, subvencionirajo lovnih pogojih še naprej imeli
topli obrok med delom, da bola in doseči, da bodo gibanja
tudi ukrepi socialne stanarine družinam z nizkimi do dobili regres za letni dopust
osebnih dohodkov neposre- spremljajo
prejemki
na
družinskega
člapolitike, s katerimi bi ublažili
dno odvisna od delovnih učin- neugodne učinke povečanih na. Ugotoviti pa je tudi treba, in da bodo imeli zagotovljen
kov in delovnega prispevka. cen na življenjski standard de- če bi bilo mogoče plačevati del prevoz na delo in z dela. Pri
Prav tako je treba zagotoviti
11
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med zaposlenimi, ki prejemajo
manjše čiste osebne dohodke
od povprečnih Res je, da se je
v zadnjih letih njihovo število
zmanjšalo, ker je višje vrednoteno proizvodno delo in delo v
težkih pogojih, določen pa je
tudi najnižji osebni dohodek.
Toda, kljub temu je še vedno
več kot polovica skupaj zaposlenih, ki prejemajo manj od
povprečja. Ta podatek je še toliko bolj pomemben, ker je
med temi delavci veliko število
nosilcev proizvodnje, torej
kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev.
Ta vprašanja se zaostrujejo
tudi zaradi tega, ker so se v
zadnjih treh letih zmanjšali
realni osebni dohodki za okoli
15 odstotkov, pri čemer se je
stalno povečeval delež sredstev za prehrano, v strukturi
celotnih odhodkov za osebno
porabo. Ker je tudi za letos
predvidena restriktivna politika ,na področju osebnih dohodkov, bo to vsekakor vplivalo na nadaljnje upadanje življenjskega standarda vseh zaposlenih.

i

tem bo treba upoštevati, da bo
večji del sredstev za te namene
rezerviran za delavce, ki delajo
v težjih pogojih ali pa živijo v
težjem materialnem položaju.
. V organizacijah združenega
dela pa je treba del sredstev,
namenjenih počitku in rekreaciji, usmeriti za participacijo v
ceni storitev počitniških domov, tako da bi bili stroški za
letovanje za delavce z nižjimi
dohodki čim manjši.
NEPOSREDNO
SOCIALNO VARSTVO
Organi Zveze sindikatov v
občini, republiki in pokrajini se
morajo zavzemati, da zaenkrat
po možnosti ne bi razpisovali
novih samoprispevkov ali pa
dajali drggih predlogov, ki pomenijo dodatne obremenitve
za osebne dohodke delavcev
in prejemke občanov. Če pa v
posameznih okoljih ugotovijo,
da je zbiranje takih sredstev

nujno, obveznosti plačevanja
ne smejo uvesti za delavce in
občane z nizkimi družinskimi
prejemki.
Zveza sindikatov tudi poudarja, da bi morali v sedanjih
okoliščinah odložiti uvajanje
participacije pri plačevanju
zdravstvenih storitev. Če v nekaterih okoljih tega ni mogoče
storiti, je treba od obveznosti
plačila participacije za uporabo zdravil in ortopedskih pripomočkov oprostiti delavce in
občane z najnižjimi družinskimi prejemki.
Posebej pa se bo Zveza sindikatov zavzemala za izvajanje
ustrezne politike neposrednega socialnega varstva. Ker je
varstvena funkcija in organizirana skrb za posebej določene
kategorije delovnih ljudi in občanov v dosedanjih oteženih
razmerah posebnega pomena,
je nujno treba poskrbeti za kar
najbolj konkretno pomoč in
zagotoviti izboljšanje materialnega položaja uporabnikom

Poglabljajo se
področjih

stalnih in občasnih materialnih
in socialnih pomoči v skladu z
materialnimi možnostmi in
družbenimi opredelitvami.
Uresničevanje obveznosti na
področju razvijanja in izpopolnjevanja preventivnih oblik socialnega varstva, ohranjanja
življenjskega standarda ljudi,
ki živijo v objektih socialnega
varstva, skrb za položaj starejših in njihova večja socialna
varnost, skrb za položaj delovnih invalidov in drugih socialnih ogroženih kategorij delavcev, so prav tako pomembne
naloge te politike.
Osnovne organizacije in občinski sveti Zveze sindikatov
bodo med drugim tudi zahtevali, da je treba v vseh organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih voditi
evidence o materialnem in socialnem položaju delovnih ljudi in občanov (socialno karto).
Pri tem je treba opredeliti mi-

problemi

družbene

nimum sestavin, ki jih mora taka evidenca vsebovati in obenem upoštevati, da bo mogoče
iz zbranih podatkov izluščiti
specifičnosti, materialni položaj, kakor tudi možnosti okolja, kjer bo ta socialna karta
uporabljena.
Ob upoštevanju zelo zoženih_ in omejenih materialnih
možnosti, Svet Zveze sindikatov sodi, da je nujna čimširša
mobilizacija vseh za združevanje sredstev skupne porabe na
ravni sestavljenih organizacij
združenega dela in v občinah.
Na ta način bi s povečano solidarnostjo pomagali organizacijam združenega dela. ki iz
objektivnih razlogov nimajo na
voljo dovolj sredstev za varstvo življenjskega standarda
ogroženih kategorij delavcev.
K istemu cilju pa naj prispeva
tudi ustreznejša politika cen in
življenjskih stroškov, davčna
politika in druge sestavine
ekonomske in socialne politike.

na posameznih

reprodukcije

• V letu 1982 je prišlo zaradi nagle rasti poslovnih stroškov in težav pri preskrbi
z reprodukcijskim materialom do zmanjšanja ekonomičnosti gospodarjenja
• Obseg industrijske proizvodnje je bil v prvih dveh mesecih letos manjši za 0,3
odstotka v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta
• Uravnovešanje menjave s konvertibilnim področjem je mogoče doseči le z
zmanjšanjem uvoza blaga, kar pa lahko vpliva negativno na proizvodnjo v
prihodnjih mesecih
• Največji problem je trenutno uresničevanje učinkovitega deviznega priliva, ki
precej zaostaja za načrtovanim
Zvezni izvršni svet je poslal v
obravnavo delegatom v Skupščini SFRJ dopolnilno informacijo h gradivu »Gospodarska gibanja v začetku leta
1983«. V informaciji so nakateri novi kazalci, ki jih še ni bilo v
času, ko so delegati dobili gradivo o gospodarskih gibanjih,
ki se nanašajo na finančne rezultate poslovanja gospodarstva po zaključnih računih za
leto 1982, na gibanja na področju industrijske proizvodnje v posameznih panogah,
kot tudi na zunanjetrgovinsko
menjavo do 17. marca letos.
ZMANJŠANJE
EKONOMIČNOSTI
GOSPODARJENJA
V informaciji je poudarjeno,
da novejši podatki o gospo12

darskih gibanjih, predvsem fiNa koncu leta 1982 so zna- imelo možnosti, da s kakovostnančni rezultati poslovanja šale izgube 66 milijard dinar- nejšim
poslovanjem nevtralizigospodarstva po zaključnih jev, od tega je bilo nepokritih ra pritiske
katerih je prišlo
računih za preteklo leto kaže- 43 milijard dinarjev. Največje na podlagi do
povečanih obrestjo, da se poglabljajo problemi izgube je imelo naftno gospo- nih mer, politike
realnega tena posameznih področjih darstvo - okrog 9,8 milijarde, čaja dinarja, kot tudi
povečadružbene reprodukcije, kar proizvodnja živilskih proizvod- nih izločanj za amortizacijo
in
slabo vpliva na uresničevanje ov 7,8 milijarde in elektrogo- drugih stroškov (v letu 1982 so
sprejete ekonomske politike v spodarstvo 5,9 milijarde dinar- se sredstva amortizacije poveletošnjem letu.
jev. Nato sledi kemična indu71 odstotkov v primerS tem v zvezi je poudarjeno, strija, proizvodnja električnih čala zzaletom
1981). Zaradi tega
da je v preteklem letu prišlo do strojev in druge gospodarske javi
treba rešiti vprašanje načina
nagle rasti stroškov poslova- panoge. Visoke izgube so bile je
nja (za 33 odstotkov) in težav zabeležene tudi v gradbeniš- kritja izgub
pri preskrbi s surovinami in re- tvu - prek 3 milijarde dinarjev. POSLABŠANI ODNOSI
proudkcijskim
materialom,
Takšno naraščanje izgub ka- PRI DELITVI DOHODKA
prišlo je do zmanjšanja ekono- že, da v zaostrenih pogojih goje poudarjeno,.
mičnosti gospodarjenja in di- spodarjenja gospodarstvo ni daVsoinformaciji
se poslabšali odnosi pri
namike gospodarske aktivnosti. Skupni prihodek se je po- {SO
ooooecoooccccooocccccoeoossosoa
večal za 32, dohodek pa za
DOPOLNILNA
INFORMACIJA H GRADIVU
k
i
D,
28,4, obenem pa je bila rast ^ »GOSPODARSKA
GIBANJA V ZAČETKU LETA 1983«
jj
inflacije večja kot 30 odstotkov.
poročevalec
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delitvi ustvarjenega dohodka.
Del dohodka, ki ostaja na razpolago delovni organizaciji se
je s 63,3 odstotka, kolikor je
znašal v letu 1981, zmanjšal na
61,2 odstotka v letu 1982. To
pa zaradi tega, ker se delež
sredstev za splošne in skupne
potrebe v razporejenem dohodku ni dovolj zmanjšal (v
primerjavi z letom 1981 je
manjši za eno indeksno točko). Da bi zagotovili pogoje za
krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva je treba delež teh
oblik porabe zmanjšati za
okrog 5 odstotkov. Poleg tega
je treba nujno povečati produktivnost dela in doseči večjo
usmeritev gospodarstva za
uporabo lastnih zmogljivosti,
da bi se zmanjšala odvisnost
od kreditov. S tem v zvezi je
poudarjeno, da so v letu 1982
znašale obresti 204 milijarde
dinarjev, kar je za okrog 59 odstotkov več kot leta 1981. Pri
tem je treba upoštevati, da je
gospodarstvo v letu 1982 za
akumulacijo oziroma za razširitev materialne osnove dela
izločilo 280 milijard dinarjev.
V letu 1982 se je pokazalo
tudi slabšanje finančne discipline, kot tudi naraščanje dolžniško-upniških
obveznosti
(neplačana realizacija je v letu
1982 znašala 159 milijard dinarjev oziroma za 53 odstotkov več kot leta 1981).
Takšna praksa vsiljuje potrebo za preizkus uporabe predpisa o medsebojnem plačevanju med uporabniki družbenih
sredstev, prav tako pa o določanju in razporejanju skupnega prihdoka in dohodka.

nuarju (ko gre za industrijske
panoge, ki so pomembnejši
proizvajalci reprodukcijskega
materiala) nadaljeval tudi februarja in to v proizvodnji naftnih derivatov 30 odstotkov,
črni metalurgiji 3 odstotke in
proizvodnji kemičnih proizvodov 7,3 odstotka. V največjem številu panog primarne
proizvodnje so se po februarskih podatkih proizvodni rezultati poslabšali v primerjavi s
tistimi, ki so bili ustvarjeni januarja. V primerjavi s februarjem leta 1982 se je februarja
letos proizvodnja nafte in plina
zmanjšala za 3,9 odstotka,
proizvodnja železne rude pa za
26,5 odsottka. Od panog primarne proizvodnje so v tem
mesecu zabeležile pozitivne
stopnje rasti v elektrogospodarstvu - 8,1 odstotka in proizvodnji premoga 1,9 odstotka.
Slabi proizvodni rezultati v
večjem številu panog, ki proizvajajo surovine in energijo
postavljajo pcjd vprašaj uresničevanje procesa zamenjave
uvoza z domačo proizvodnjo.
Proizvodnja premoga je v
prvih dveh mesecih letos znašala 9,5 milijona ton, kar je za
11,4 odstotka več kot v istem
obdobju leta 1982. Struktura te
proizvodnje pa je nezadovoljiva, saj predstavlja njen največji
del proizvodnjo lignita, premoga nizke kalorične vrednosti,
medtem ko se je proizvodnja
črnega in kamenega premoga
zmanjšala in predstavlja samo
petino skupne proizvodnje
premoga.

ZMANJŠAN OBSEG
INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE
Ko je govor o industrijski
proizvodnji je v informaciji
poudarjeno, da je bil njen obseg v januarju 1983 le za 0,4
odstotka večji kot v istem obdobju leta 1982, medtem ko je
bil februarja za en odstotek
manjši. Tako je obseg industrijske porizvodnje v -prvih
dveh mesecih letos manjši za
0,3 odstotka v primerjavi z
istim obdobjem preteklega
leta.
Največje zmanjšanje te proizvodnje je bilo zabeleženo v
SR Črni gori - 9,4 odstotka,
nato v SR Hrvatski 2,9 kot tudi
v SR Srbiji brez pokrajin 1,8 in
SR Makedoniji 1,1 odstotka.
Povečanje pa je bilo doseženo
v SAP Kosovo - 5 odstotkov,
SR Sloveniji 3,1, SR Bosni in
Hercegovini 2,9 in SAP Vojvodini 0,4 odstotka. Sicer pa se je
trend, ki je bil zabeležen v ja-

Pri tem so proizvodni rezultati
februarja slabši kot januarja.
V informaciji je poudarjeno,
da je po zbranih podatkih temeljna značilnost industrijske
proizvodnje v prvih mesecih
letos - zmanjšanje proizvodne
aktivnosti, kot tudi poslabšanje preskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim materialom (posebej v elektroindustriji, črni in barvasti metalurgiji in
kemični industriji), pri čemer
so zaloge izrabljene. Zaradi tega je raven izkoriščanja industrijskih zmogljivosti slabša
kot v istem obdobju leta 1982.
Obseg industrijske proizvodnje je nezadovoljiv, kar prispeva k slabi preskrbljenosti
trga z blagom za široko porabo. Obenem se je upočasnilo
izvrševanje povečanega števila
naročil, povečalo pa se je število industrijskih panog, ki nimajo na razpolago dovolj velikih zalog gotovih izdelkov. To
bo vplivalo na poslabšane
odnose ponudbe in povpraševanja.
V naslednjih mesecih je pričakovati nadaljevanje slabitve
povpraševanja zaradi zmanjševanja realne kupne moči
prebivalstva in manjšega števila izvoznih in domačih naročil.
V informaciji je poudarjeno,
da bi bila raven industrijske
proizvodnje, zaradi nadaljevanja tendence zmanjševanja
proizvodne aktivnosti v prvem
polletju, lahko manjša kot v
istem obdobju leta 1982, zaradi česar je težko pričakovati
precejšnje izboljšanje izvoznih
rezultatov.

dročja je manjši za 27 odstotkov, s klirinškega pa se je povečal za 60 odstotkov). Uravnovešenje menjave s konvertibilnim področjem se doseže le
z zmanjševanjem uvoza blaga,
kar pa lahko negativno vpliva
na proizvodnjo v prihodnjih
mesecih, s tem pa na povečanje izvoza v letošnjem letu. Poleg tega je struktura uvoza s
konvertibilnim področjem še
naprej neugodna. V sedemnajstih dneh marca je bilo namreč
uvožene opreme za 64 milijona
dolarjev od 1. januarja do 17.
marca pa za 302 milijona dolarjev kar predstavlja 60 odstotkov skupnega obsega uvoza, ki je bil predviden v letošnjem letu.
V prvih dveh mesecih letos
je bilo uvožene 1,49 milijona
ton surove nafte, od tega s
konvertibilnega
področja
582.000 ton (kar je za okrog 50
odstotkov manj od načrtovanega), s klirinškega pa 908.000
ton (ali skoraj polovico načrtovanih letnih količin vključujoč
tudi marec). Temeljni razlog za
premajhen uvoz nafte je pomanjkanje deviznih sredstev. V
prvih dveh mesecih je bilo namreč izločenih na podlagi
odredbe ZIS le okrog 48 milijonov dolarjev. Da pa bi uresničili predviden uvoz s konvertibilnega področja je treba mesečno izločati okrog 140 milijonov
dolarjev. Zaradi tega je treba
nujno čim prej preiskusiti
učinke ukrepov za zagotavljanje sredstev za plačevanje
uvoza nafte, ker bo sicer ta
problem v prihodnjih mesecih
precej bolj zaostren.

PROIZVODNJA
POTROŠNEGA BLAGA EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO - NAJBOLJ
- MANJŠA OD
KRITIČNO PODROČJE
LANSKE
V informaciji je ocena, da je Najbolj kritično področje goletošnja dvomesečna proiz- spodarjenja v letošnjem letu
vodnja potrošnega blaga v ve- so ekonomski odnosi s tujino.
čini panog manjša od lanske Od 1. januarja do 17. marca se
Tako je obseg usnjene obutve je skupni izvoz blaga povečal
in galanterije manjši za 1,3 od- za 3,3 odstotka, od tega na
stotka, prediva in tkanin za 2,4, konvertibilno področje za 18
gotovih tekstilnih izdelkov za odstotkov. Obenem se je izvoz
0,6 (za toliko se je zmanjšala na klirinško področje zmanjšal
tudi predelava kemičnih proiz- za 14,4 odstotka. V istem obvodov), proizvodnja pijač pa je dobju je bil skupni uvoz za
manjša za 7,7 odstotka. Pose- 13,7 odstotka manjši, pri čebej pa zaskrbljuje padec proiz- mer se je uvoz s konvertibilnevodnje živilskih proizvodov, ki ga področja zmanjšal za 23,8,
je po prvih dveh mesecih s klirinškega področja pa pomanjša za 8,5 odstotka kot v večal za 19 odstotkov.
V prvih sedemnajstih dneh
istem obdobju leta 1982.
Fizični obseg proizvodnje marca so bili na področju blatrajnih potrošnih dobrin je v govne menjave doseženi neprvih dveh mesecih 1983 ostal koliko slabši rezultati. Tako je
v glavnem na lanskoletni ravni bil skupni izvoz blaga manjši
(proizvodnja električnih stro- za 2,6 odstotka (od tega na
konvertibilno področje za 2,5
jev in aparatov, kot tudi konč- odstotka,
na klirinško pa za 2,8
nih izdelkov iz lesa), medtem
ko je padec zabeležen samo . odstotka). Uvoz blaga se je pri
pri proizvodnji prometnih tem zmanjšal za okrog 9 odsredstev in to za 3,7 odstotka. stotkov (s konvertibilnega po-

NAJVEČJI PROBLEM URESNIČEVANJE
EFEKTIVNEGA
DEVIZNEGA PRILIVA
Največji problem v tem trenutku je uresničevanje efektivnega deviznega priliva, ki precej zaostaja za planiranim. To
pa zaradi tega ker se poleg
zmanjševanja priliva deviz iz
izvoza zmanjšuje tudi neblagovni devizni prihodek. V prvih
dveh mesecih je bilo izvoženega blaga v vrednosti 857 milijonov dolarjev, med tem ko je
bilo od izvoza vplačanih 636
milijonov dolarjev, kar je posledica zaostajanja deviznega
priliva in pritiska na odobravanje kompenzacijskih del, ki
imajo nevtralen plačilno-bilančni učinek.
Nadaljuje se težnja zmanjševanja sredstev na podlagi deviznih nakazil (v februarju so
se ta sredstva zmanjšala za 43
odstotkov). Skupni devizni priliv na podlagi nakazil v prvih
dveh mesecih letos je znašal
13
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417 milijonov dolarjev, odliv pa
210 milijonov dolarjev (v istem
obdobju leta 1982 je priliv znašal 710, odliv pa 414 milijonov
dolarjev)
V januarju in februarju se je
zmanjšal tudi obseg izkoriščanja tujih posojil in kreditov (izkoriščenih je bilo 190 milijonov dolarjev, med tem ko je
bilo v istem obdobju leta 1982
izkoriščenih 270 milijonov dolarjev). Finančni krediti so se
zmanjšali za 61 milijogov dolarjev, krediti za opremo za 80
milijonov dolarjev, med tem ko
so se krediti za reprodukcijski
material povečali za 60 milijonov dolarjev.
Prav tako so se zmanjšala
odplačila glavnic po tujih kreditih (za 123 milijonov dolarjev), nadaljuje pa še tendenca
za nadaljhje zmanjšanje krat-

Ob

koncu

letošnjega

koročnih zadolžitev.
Zaradi spremenjenih skupnih gibanj v tekoči plačilni bilanci in kreditnih odnosih s tujino je prišlo do nadaljnjega
zmanjšanja deviznih rezerv za
200 milijonov dolarjev, medtem ko so se terjatve na klirinških računih povečale za 163
milijonov dolarjev.
V informaciji so podatki o
prometu in trgovini na drobno
in je poudarjeno, da je bil promet v januarju letos na ravni
januarja 1982, medtem ko je
bil v februarju zabeležen padec. Tako je realen obseg prometa na drobno v prvih dveh
mesecih 1983 manjši za 1,8
odstotka v primerjavi z istim
obdobjem leta 1982, kar je posledica počasnejše nominalne
rasti prometa na drobno, rasti
cen, kot tudi nadaljnjega pad-

lanskega

in

ca kupne moči osebnih dohodkov (pri nominalni rasti 28
odstotkov v letošnjem januarju
je bil realni osebni dohodek
nižji za 4 do 5 bctstotke v primerjavi z januarjem 1982).
SMERI AKTIVNOSTI
Glede na negativne tendence v gospodarskih gibanjih in
pomembna odstopanja od temeljnih smeri sprejete politike
je nujno čim prej rešiti vprašanja, ki so pomembna za nemoteno delovanje gospodarskih
tokov. To se posebej nanaša
na pogoje gospodarjenja delovnih organizacij, kot tudi na
usklajevanje sistema spodbujanja s politiko realnega tečaja
dinarja, pri čemer je treba zagotoviti potrebna sredstva za
izplačilo dinarskih stimulacij
izvoznemu gospodarstvu.

Prav tako je treba hitreje
oceniti skupno situacijo na področju izvajanja politike cen in
izhajajoč iz potreb za njihove
popravke samo v funkciji odpravljanja obstoječih neskladij, povečanja izvoza in zmanjšanja domače porabe, pripraviti projekcijo rasti cen v letošnjem letu.
Nujno je treba pravočasno
sprejeti ustrezne ukrepe za povečanje deviznega priliva, tako
iz izvoza blaga in storitev, kot
na neblagovni podlagi. To pa
zaradi tega, ker v prihodnjih
mesecih zaradi nezadovljivih
tendenc, lahko postane problem z uvozom reprodukcijskega materiala in surovin. Zato je treba preučiti tudi način
zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz nafte s konvertibilnega področja.

v začetku

leta počasnejša

rast osebnih

dohodkov
„• K °b„d°biu ianuar-november leta 1982 so znašali povprečni osebni dohodki
. 5 dinarjev, kar je za 28 odstotkov več v primerjavi z istim obdobjem leta 1981
lh pan
ah so se osebni
iPt«
.???'
.
dohodkiod
v prvih
devetih dohodka
mesecih
eta iq«9
1982 povečali
hitreje,
v °§
56 panogah pa počasneje
rasti čistega
• Izplačani osebni dohodki v januarju 1983 so v masi večji za 28 odstotkov v
r
,st,m
«*I«sL
iwVin
ir,Z povečane
°bdob
iem lanskega
leta, nižji
vendar
so odstotka
zaradi povečanja življenjskih
stroškov
zaposlenosti
realno
za 4,6
• V vseh republikah in pokrajinah so sprejeti ukrepi za dosledno izvajanje
sprejete politike osebnih dohodkov za leto 1983

Osebni dohodki delavcev v
gospodarstvu so bili v obdobju
januar-september 1982 za
31,9 odstotka večji kot v enakem obdobju leta 1981. V
družbenih dejavnostih so se v
enakem obdobju povečali za
31,6 odstotka. Pri tem pa je bii
ustvarjeni dohodek za 28,3 odstotka večji, medtem ko se je
čisti dohodek povečal za 26,3
odstotka. To pomeni, da so se
v tem času osebni dohodki povečali za 3,6 odstotka hitreje
od rasti ustvarjenega dohodka, za 5,6 odstotkov pa so bili
večji od rasti čistega dohodka.
Te podatke prinaša Informacija o uresničevanju politike
osebnih dohodkov v letu 1982
in januarju 1983, ki jo je Zvezni
izvršni svet poslal v obravnavo
delegatom Skupščine SFRJ.
Informacijo je pripravil Zvezni
komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo.
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spodarskih organizacijah po- poslovanja, v proizvodnih in
OSEBNI DOHODKI V
večali za 35, v družbenih de- storitvenih dejavnostih gospoLETU 1982
javnostih pa za 34 odstotkov. darstva pa morajo naraščati
V 13 gospodarskih panogah so Gledano po republikah in po- počasneje od rasti čistega doizplačani osebni dohodki v krajinah pa so se osebni do- hodka Prav tako je predvideprvih devetih mesecih lani na- hodki največ povečali v Bosni no, da smejo osebni dohodki v
raščali hitreje, v'56 panogah in Hercegovini in v SR Make- negospodarskih dejavnostih
pa počasneje od rasti čistega doniji (za 40 odstotkov), naj- naraščati počasnje od njihove
dohodka. Po sprejetih ukrepih manj pa v SR Sloveniji (za 28 rasti v gospodarstvu, zahtevarepublik in pokrajin, je v drugi odstotkov). Rast osebnih do- no pa je tudi, da v prvih treh
polovici leta prišlo do upočas- hodkov je bila v drugem pollet- mesecih leta 1983 izplačana
njevanja rasti osebnih dohod- ju počasnejša kot v prvem.
sredstva za osebne dohodke
kov.
ne morejo biti večja od sredInformacija
pravi,
da
ResoPovprečni osebni dohodek lucija o politiki uresničevanja stev, ki so bila izplačana v četrdelavca je v obdobju od ja- Družbenega plana Jugoslavije tem trimesečju leta 1982.
nuarja do novembra 1982 zna- v letu 1983 predvideva, da se Osebni dohodki v organizacišal 12.375 dinarjev (v gospo- sredstva
ki poslujejo z izgubo, pa
za osebne dohodke in jah,
darstvu 12,815, v negospodar- skupno porabo
se
smejo
izplačevati le d.o ravni
lahko poveča- zajamčenih
skih dejavnostih pa 13.415 di- jo samo na podlagi
osebnih dohodrezultatov
narjev), kar je za 28 odstotkov
kov.
več od povprečnega osebnega s so
« =<>=«y:x>oo=eoe<»s<>B<5Co=oooooBooooeoooei'
dohodka > v enakem obdobju X
Q
0
leta 1981. Skupaj izplačani S INFORMACIJA O URESNIČEVANJU POLITIKE
S
osebni dohodki so bili leta | OSEBNIH DOHODKOV V LETU 1982 IN JANUARJA 1983 |
1982 za 33 odstotkov večji kot
leta 1981. Pri tem so se v goporočevalec

V SAP Kosovo je v javni razsolucij. V SR Bosni in Herce- višini 7.600 dinarjev, kar znaša
RAST OSEBNIH
govini je izdelan Predlog do- 55 odstotkov povprečnoga pravi Družbeni dogovor o
DOHODKOV V
govora o družbenem usmerja- osebnega dohodka delavca na skupnih osnovah in merilih za
razporejanje dohodka in osebnju razporejanja čistega do- Hrvatskem v letu 1982.
JANUARJU LETA 1983
nih dohodkov. Po določbah tehodka in delitve sredstev za
Izplačani čisti osebni do- osebne dohodke in skupno POVEČANJE OSEBNIH ga akta je rast osebnih dohodhodki so bili v masi januarja za porabo delavcev v letu 1983. DOHODKOV LE NA
kov delavcev opredeljena z
28 odstotkov večji kot januarja Dokument predvideva, da se
rastjo čistega dohodka zapoPODLAGI
POVEČANE
leta 1982. Povečanje mase izplačujejo akontacije osebnih
slenih, v neproizvodnih orgaosebnih dohodkov je bilo po dohodkov v prvem trimesečju PROIZVODNJE
nizacijah pa jo omejuje rast
republikah in pokrajinah ra- v skladu z ustvarjenimi rezultapovprečnega osebnega doV
SR
Makedoniji
je
bil
sprezlično. Gibalo se je od 23 od- ti dela, pri čemer osebni dohodka v gospodarstvu. V pristotkov v SR Sloveniji do 50 hodki ne morejo biti večji od jet sklep o izplačilih osebnih pravi je tudi Zakon o prepovedi
odstotkov v SR Črni gori. Gle- izplačanih v zadnjem trime- dohodkov v prvih treh mesecih razpolaganja z delom družbeletos. Določeno je, da osebni nih sredstev za osebne dohodde na rast življenjskih stro- sečju leta 1982. Poleg tega je dohodki
ne srnejo biti višji kot
škov, ki je dosegla 31,6 odstot- sprejet tudi program ukrepov
nad okviri, določenimi v dotri mesece lani. Priprav- ke
ka, in zaposlenosti za okoli 2 in dejavnosti na področju so- zadnje
govorjeni politiki za leto 1983.
ljen
pa
je
tudi
predlog
kvantifiodstotka, je mogoče izračuna- cialnega varstva, ki vsebuje
Zakon predvideva, da moo gibanjih osebnih do- Ta
ti, da so osebni dohodki bili konkretne ukrepe, med dru- kacij
rajo temeljne organizacije
hodkov,
in
sicer
tako
za
gojanuarja letos za okoli 4,6 od- gim tudi za varstvo življenjske- spodarstvo kot za družbene in združenega dela in delovne;
stotka nižji v primerjavi z ena- ga standarda delavcev z nizki- druge dejavnosti. Poleg tega je skupnosti v obdobju januar
kim mesecem lani.
mi prejemki na družinskega določen Predlog za izdajo Za- marec 1983 izplačevati osebne
V gospodarskih organizaci- člana.
kona o zajamčenem osebnem dohodke največ dO zneska
jah, pravi Informacija, so se izV SR Črni gori so sprejeli dohodku delavcev v organiza- povprečnega osebnega doplačani osebni dohodki pove- Zakon o mejah, do katerih lah- cijah, ki poslujejo z izgubo.
hodka v zadnjem četrtletju leta
čali za 31 odstotkov. Najbolj v ko temeljne organizacije zdru' 1982.
V
SR
Sloveniji
je
sprejet
DoSR Črni gori (za 53 odstotkov), ženega dela in drugi uporabni- govor o uresničevanju družbeSAP Vojvodina ne napovenajmanj pa v Sloveniji (za 24 ki družbenih sredstev izplačune usmeritve razporejanja do- duje sprememb in dopolnitev
odstotkov).
jejo osebne dohodke v letu
dogovora o pridoOsebni dohodki v družbenih 1983. Po določbah tega Zako- hodka v letu 1983. Ta akt obve- Družbenega
bivanju
in
razporejanju
dohodzuje
delavce
v
temeljnih'orgadejavnostih so bili januarja le- na lahko uporabniki družbenih
združenega dela, da ka in delitvi sredstev za osebne
tos v primerjavi z januarjem sredstev v prvem četrtletju iz- vnizacijah
letnih planskih aktih predvi- dohodke. V postopku pa je
1982 za 28 odstotkov večji, ta- plačujejo osebne dohodke le
povečanje sredstev za sprejetje novega Zakona o poko da so se povečali za 3 od- do višine izplačanih osebnih dijo
in načinu izplačevanja
stotke manj kot v gospodar- dohodkov v zadnjem četrtletju osebne dohodke le na podlagi gojih
proizvodnje, produktiv- akontacij osebnih dohodkov v
stvu. V vseh republikah in SAP leta 1982. Po tem obdobju pa večje
organizacijah zdruVojvodini je bila njihova rast v mora biti izplačilo za vse leto v nosti, zmanjševanja proizvod- temeljnih
dela, ki poslujejo z izdružbenih dejavnostih poča- skladu z Družbenim dogovo- nih stroškov, večjega izvoza in ženega
snejša od rasti v gospodarstvu. rom o temeljih za samouprav- podobno. Dogovor vsebuje tu- gubo.
di kvantifikacije za osnove poSprejeti ukrepi za izvajanje
Izjema sta le SR Hrvatska in SR no urejanje razmerij pri razpo- večanja
Srbija brez pokrajin, kjer so ti rejanju dohodka in delitvi dohodke. sredstev za osebne politike osebnih dohodkov v
letu 1982, pravi Informacija na
osebni dohodki naraščali za 3 sredstev za osebne dohodke in
Letos Slovenija ne napove- koncu, so v drugi polovici tega
odstotke hitreje od rasti oseb- skupno porabo. Poleg tega pa
duje
spremembe
Zakona
o
zaleta upočasnili njihovo rast.
nih dohodkov gospodarstva. V je v fazi sprejemanja tudi zavseh republikah in pokrajinah kon, ki bo urejal področje jamčenem osebnem dohodku Iste težnje so se nadaljevale
izplačevanju osebnih do- januarja 1983, vendar je priharazen v SR Sloveniji pripravlja- akontacij osebnih dohodkov in
hodkov v organizacijah zdru- jalo do precejšnjih razlik v pojo spremembe in dopolnitve ali organizacij, ki poslujejo z iz- ženega
dela, ki poslujejo z iz- sameznih republikah in pokrapa uvedbo novih zakonov, s gubo, sprejemajo pa se tudi gubo, saj
ocenjuje, da je ve- jinah. Potekajo priprave ali pa
katerimi bi urejali izplačilo ukrepi za uporabo sredstev
osebnih dohodkov v organiza- skupne porabe v skladu s so- ljavni Zakon usklajen z določ- so že sprejeti ukrepi za doslebami Resolucije. Po njem je dno izvajanje dogovorjene pocijah, ki poslujejo z izgubo. cialno kartico delavcev.
delavcem zagotovljena mate- litike za leto 1983. Vendar pa,
Problemi np tem področju so
SR Hrvatska je poleg usklazelo zapleteni zaradi velikega jevanja stališč z Resolucijo rialna in socialna varnost. Naj- opozarja Informacija, lahko vištevila nepokritih izgub, nizke SFRJ tudi predvidela, da pod- večji zajamčeni osebni doho- soka rast cen, še posebej cen
ravni zajamčenih osebnih do- pisniki Družbenega dogovora dok se določa na podlagi ko- osnovnih izdelkov, ogrozi že
hodkov delavcev, težav pri za- o dohodku do konca prvega šarice življenjskih stroškov, ki dosežene rezultate na področgotavljanju sredstev in drugih trimesečja sprejmejo operativ- se, v skladu s tekočim prilaga- ju zaviranja rasti osebnih doproblemov. Zato letos moramo ni program, s katerim bi na se- janjem življenjskim stroškom, hodkov in privede do povečanja osebnih dohodkov mimo
računati s prekoračitvami pri lektiven način opredelili dogo- določa dvakrat letno.
SR Srbija brez pokrajin, je ustvarjenega dohodka in čisteizplačevanju osebnih dohod- vorjeno politiko razporejanja
Program ukrepov za ga dohodka. Po drugi strani to
kov v teh organizacijah. To pa dohodka in čistega dohodka. sprejela
politike razpo- lahko negativno vpliva na že
bo vsekakor vplivalo na uskla- V tej republiki pripravljajo tudi uresničevanje
jevanje rasti osebnih dohod- program, ki bo opredelil okvire rejanja čistega dohodka v letu precej poudarjeno uravnilovko
kov z rastjo čistega dohodka. in konkretna merila za nara- 1983. Kot priloga k Resoluciji pri osebnih dohodkih in pripeza leto 1983 pa je bilo dodano
ščanje osebnih dohodkov in posebno poročilo o uresniče- lje do hujše kršitve načel delisredstev za skupno porabo v vanju socialne politike po letu tve po rezultatih dela.
UKREPI ZA
vsem letu 1983, s tem pa tudi v 1982 z izhodišči te politike za
Upadanje realnih osebnih
USKLAJEVANJE
prvem trimesečju leta.
leto 1983. Poročilo posebno dohodkov in visoka rast cen in
OSEBNIH DOHODKOV
Glede izplačevanja osebnih pozornost namenja ohranjanju življenjskih stroškov, omenja
dohodkov v organizacijah, ki realnega standarda delavcev, na koncu Informacija, pa tudi
V REPUBLIKAH IN
poslujejo z izgubo, pa je pri- predvsem tstih z nizkimi oseb- vse bolj zaostrujejo določene
POKRAJINAH
pravljen Osnutek predloga za nimi prejemki. Poleg tega po- socialne probleme, posebej
Informacija spominja, da po- izdajo Zakona o izplačilih tekajo priprave za spreminja- delavcev z nizkimi dohodki na
teka sprejemanje družbenih osebnih dohodkov v temeljnih nje in dopolnjevanje predpi- družinskega člana. Zaradi tega
dogovorov, programov in sa- organizacijah združenega de- sov, ki urejajo izplačevanje so v nekaterih republikah že
moupravnih sporazumov, ki la, ki poslujejo z izgubo. Prav akontacj osebnih dohodkov v sprejeli, v drugih pa še pripravbodo podrobneje razčlenili tako je določen tudi Osnutek organizacijah, ki poslujejo z iz- ljajo posebne programe ukrestališča o osebnih dohodkih iz odloka, ki določa zajamčeni gubo.
pov socialne politike.
republiških in pokrajinskih re- osebni dohodek za leto 1983 v
15
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• Od 1460 zdravil, katerih promet je odobren v državi, jih je v decembru 1982
primanjkovalo 648, od tega 265 s seznama nujnih zdravil
• Razlogi za nespoštovanje samoupravnega sporazuma o preskrbljenosti
jugoslovanskega trga z zdravili v letih 1981-1982 so v razkoraku cen za
posamezna zdravila, pomanjkanje deviznih sredstev za uvoz surovin in v
usmerjanju surovin za proizvodnjo zdravil za izvoz

°ri®j!tev iztY°z? zdravil z dovoljenji ni vplivala na izboljšanje skupne
preskrbljenosti države z zdravili
Delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je bilo poslano poročilo o uresničevanju
sklepov zbora za izboljšanje
stanja na področju zdravil. V
njem so prikazane aktivnosti in
ukrepi Zveznega izvršnega
sveta ter pristojnih zveznih organov in drugih organizacij za
dolgoročno urejanje proizvodnje in preskrbljenosti države z
zdravili, kot tudi za odpravo
vzrokov pomanjkanja zdravil
ter ureditev stanja na trgu. Podan je kratek pregled na stanje
v domači proizvodnji zdravil,
kot tudi na rezultate, ki-so bili
doseženi pri uresničevanju
sklepov Zveznega zbora. Gre
za sklepe iz leta 1980, kot tudi
za tiste, ki so bili v zvezi s to
problematiko sprejeti 5. februarja in 30 decembra 1981
ter 15 julija 1982.
URESNIČEVANJE
SKLEPOV ZVEZNEGA
ZBORA
V poročilu je poudarjeno, da
sodi med najpomembnejše
ukrepe in aktivnosti v tem obdobju sprejetje Dogovora o temeljih Družbenega plana Jugoslavije od leta 1981 do 1985
v katerem so zdravila in medicinski materiali uvrščeni v proizvode posebnega družbenega
pomena. Prav tako je pomembno, da je dana prednost
uvozu surovin in polproizvodov za proizvodnjo zdravil gotovih zdravil in medicinskih
sredstev, ki se ne proizvajajo v
državi, kot tudi odloku o skupni devizni politiki za leto 1982.
Prednost je bila dana tudi
zagotavljanju deviznih sred16

stev za uvoz farmacevtskih su- kretariat za trg in splošne gorovin, gotovih zdravil, ki se ne spodarske zadeve. Med dru- zvoj farmacevtske industrije,
razširitev farmacevtskih suroproizvajajo v državi in medi- gim je skupaj z Zveznim komi- vin
domačih surocinskega materiala, ki je dolo- tejem za delo, zdravstvo in so- vin. inKeruporabo
razvojni programi počen z družbenim dogovorom o cialno varstvo sodeloval s
ukrepih za preskrbo enotnega proizvajalci zdravil, njihovimi sameznih organizacij farmacevtske industrije niso bili prajugoslovanskega trga s proiz- asociacijami, veledrogerijami vočasno
usklajeni z razvojnimi
vodi, ki so posebnega pomena in večjimi lekarniškimi organi- plani republik
in pokrajin in z
za neposredno porabo delov- zacijami, kot tudi z zvezami
ukrepi, gospodarske stabilizanih ljudi in občanov.
skupnosti zdravstvenega zava- cije ter zaradi počasnega doRazen tega je Zvezni izvršni rovanja in zdravstvenih orga- govarjanja
je ta dogovor še vesvet poslal republikam in po- nizacij Jugoslavije. V okviru te- dno v fazi osnutka.
krajinam zahtevo, da sprejme- ga sodelovanja so obravnavali
jo ustrezne ukrepe za pre- probleme proizvodnje zdravil
dnostno zagotavljanje deviz- in sanitetnega materiala, vpranih sredstev, ki so potrebna za šanja v zvezi z njihovim izvo- REŽIM DOVOLJENJ ZA
uvoz, kot tudi dva odloka (ok- zom, zagotavljanja nujnih de- IZVOZ ZDRAVIL
tobra 1980 in 1982), da se or- viznih sredstev za uvoz surovin
je poudarjeno, da
ganizacijam združenega dela in reprodukcijskega materiala je Vnaporočilu
podlagi sklepa Skupščifarmacevtske industrije iz stal- in drugo. Razen tega je ta se- ne SFRJ in odloka ZIS o izvozu
nih deviznih rezerv Narodne kretariat iz zveznih blagovnih
zdravil samo z dovobanke Jugoslavije odobri od- rezerv odobril znatne količine gotovih
ljenjem, Zvezni sekretariat za
kup deviz za intervencijski bombaža, kar je zmanjšalo te- zunanjo
trgovino izdajal douvoz farmacevtskih surovin, ki žave pri preskrbi domačega
za izvoz. Od izdaje odjih primanjkuje, gotovih zdravil trga s sanitetnim materialom. voljenja
loka (januar 1982) do 30. noin medicinskega materiala, v
Zvezna direkcija za rezerve vembra 1982 so bila izdana doskupni vrednosti 35 milijonov industrijskih proizvodov in voljenja v skupni vrednosti
dolarjev.
Zvezni sekretariat za trg ■ in 138,4 milijona dolarjev, od teV začetku januarja je bil splošne gospodarske zadeve ga
102,5 milijona za izvoz na
sprejet odlok o postavitvi izvo- sta določila »program za konvertibilno
področje in 9 miza gotovih zdravil in sanitetne- ustvarjanje obveznih rezerv lijonov
za izvoz na kliga materiala pod režim dovo- prioritetnih zdravil, serumov, rinško dolarjev
Realizacija
ljenj kot začasni ukrep, ki še cepiv in sanitatnih materialnih izvoza v področje.
obdobju je znašavedno velja, ker nam še vedno sredstev v obdobju od 1981 do la 158,7 tem
milijona dolarjev (47,5
primanjkuje zdravil. Odlok o 1985«, ki pa se je začel uresni- na konvertibilno in 111,2 milioblikovanju najvišjih cen zdra- čevati z zamudo. Prav tako je jona
dolarjev na klirinško 'povil, ki velja za 592 zdravil v 955 Zvezni komite za energetiko in dročje).
oblikah je ZIS sprejel julija industrijo pripravil osnutek Omenjeni odlok ni vplival na
1980, da bi odpravil razkorak družbenega dogovora o razvoizboljšanje celotne preskrbljecen med posameznimi zdravili. ju proizvodnje farmacevtskih nosti
naše države z zdravili,
surovin v istem obdobju, ki naj marveč je pozitivno vplival sabi omogočil bolj usklajen ra- mo na preskrbljenost s tistimi
UKREPI ZA BOLJŠO
PRESKRBO Z
ZDRAVILI
8 POROČILO O URESNIČEVANJU UKREPOV ZVEZNEGA 1
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA IZBOLJŠANJE STANJA
0
Poleg ukrepov Zveznega
^
izvršnega sveta je posebne S NA PODROČJU ZDRAVIL
ukrepe sprejel tudi Zvezni se- s
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zdravili, ki so bila izvožena,
takšnih pa je bilo le okrog 200.
V dosedanjih delovanjih za
ureditev stanja na trgu zdravil
je Zvezni komite za delo,
zdravstvo in socialno varstvo
julija 1980 določil seznam nujnih zdravil, ki je bil podlaga za
izdelavo programa obveznih
rezerv, zlasti pomembnejših
vrst zdravil, za uspešnejše
usmerjanje proizvodnje na
podlagi domačih surovin in za
pravočasno zagotovitev surovin, reprodukcijskega materiala in gotovih zdravil iz uvoza.
Na njegovo pobudo je bil pripravljen in objavljen Farmakoterapevtski priročnik, ki je zelo
pomemben za zdravstvene delavce, kot tudi osnutek družbenega dogovora o proizvodnji
in preskrbi domačega trga s
serumi, cepivi in drugimi imunološkimi preparati, njegovo
podpisovanje pa je predvideno
do konca meseca junija letos.
SPREMEMBE ZVEZNIH
PREDPISOV O
PROMETU ZDRAVIL
Praksa je pokazala, je poudarjeno v poročilu, na potrebo
po popolnejši ureditvi pogojev
za promet zdravil, v zvezi s tem
pa tudi na spremembe in dopolnitve zveznih predpisov s
tega področja. S spremembami in dopolnitvami zakona o
dajanju zdravil v promet je razširjen učinek zakona na pomožna zdravilna sredstva, katerih promet je vse večji, njihov
nekontroliran režim proizvodnje in ponudbe pa utegne škodovati zdravju ljudi. Prav tako
je ustvarjena možnost, da pristojni organi v republikah in
pokrajinah pravočasno sprejemajo ukrepe za odpravljanje
težav v proizvodnji in preskrbi
trga z zdravili. Pristojnost za
nadzorstvo nad prometom
zdravil na debelo je prenesena
z zveznega organa na ustrezne
organe v republikah in pokrajinah.
Pripravljajo se natančnejši
predpisi o proizvodnji, ki se
štejejo za pomožna zdravilna
sredstva, o postopku za preiskavo zdravil zaradi njihovega
dajanja v promet in drugi. Posebna pozornost je posvečena
spremljanju neželenega učinka zdravil, ki so v prometu in
reviziji asortimentov zdravil, ki
so v prometu.
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva
Jugoslavije ter Zveza skupnosti zdravstvenih organizacij
Jugoslavije sta, kot udeleženki
pri določanju cen za zdravila,
usmerili svoje delovanje v ponovno preučevanje posameznih cen zdravil in odpravljanje
poročevalec

sedanjih disparitet. Sprememba zadržanih cen je bila opravljena leta 1980 z intervencijskim odlokom ZIS in julija
1982 s sporazumom, doseženim med tema zvezama in drugimi udeleženci sporazumevanja. Zvezi sta dali tudi pobudo
za sklenitev samoupravnega
sporazuma o trajnejši ureditvi
tržnih odnosov in cen na področju proizvodnje in prometa
zdravil, usklajevanje katerega
je v teku.
V sodelovanju z Zvezno
skupnostjo za cene sta zvezi
začeli ponovno preučevati cene zdravil na zadržani ravni,
zlasti pa zdravil, katerih cena
neugodno vpliva na preskrbo
trga. V teku je postopek za
spremembo cen za 400 zdravil,
vendar so odločitve odložene
zaradi predpisa o zadržanih
cenah. Poleg tega obravnavajo
tudi možnost participacije občanov v ceni zdravil tako, da bi
bila poraba zdravil smotrnejša.
In končno je Gospodarska
zveza Jugoslavije in njena grupacija proizvajalcev farmacevtsko-kemijskih proizvodov
izdelala elaborat o razvoju
bazne farmacevtske industrije
in analizo ekonomskega položaja ter problemov v tej industriji. Poleg tega je bil znotraj ^
grupacije proizvajalcev podpisan samoupravni sporazum o
preskrbi jugoslovanskega trga
z zdravili v letih 1981 in 1982.
Vendar pa se je zaradi disparitete cen posameznih zdravil,
premalo deviznih sredstev za
uvoz surovin ter usmerjanja
uporabe surovin za proizvodnjo zdravil, ta sporazum ne
izvaja.
PROBLEM V DOMAČI
PROIZVODNJI
ZDRAVIL
V posebnem delu poročila je
prikazano stanje v domači proizvodnji zdravil. S proizvodnjo
zdravil se ukvarja 14 organizacij združenega dela, od tega
pa se samo 5 organizacij ukvarja s proizvodnjo surovin za
izdelavo zdravil. Razen tega
imamo v državi še tri organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo serumov,
cepiv in drugih zdravil imunobiološkega izvora.
Za sedanje stanje farmacevtske industrije je značilna visoka stopnja odvisnosti od tujine, predimenzionirane predelovalne zmogljivosti in zaostalost v razvoju bazne proizvodnje. Razen tega je dohodkovna
zainteresiranost za proizvodnjo paramedicinskih izdelkov
zmanjšuje zanimanje organizacij za proizvodnjo zdravil,
zlasti tistih, katerih poraba je

majhna ali cena nizka. Poleg
tega ni niti kako drugače
ustrezno določena obveznost
organizacij, ki proizvajajo
zdravila za dajanje v promet na
domačem trgu, da ta zdravila
proizvajajo v potrebni količini,
kar precej prispeva k neurejenosti trga.
V tej industrijski panogi še
vedno ni dolgoročnih programov razvoja in sodelovanja, tako na področju raziskovalne
dejavnosti, delitve dela, kooperacije, kot na področju investicijske politike. Razvoj bazne
proizvodnje zaostaja za dejanskimi potrebami in možnostmi,
zaradi česar je predelovalna
industrija, s katero se ukvarja
ta panoga, stalno odvisna od
tuji proizvajalcev, tako da se
približno 40 odstotkov zdravil
na domačem trgu proizvaja na
podlagi licenčnih aranžmajev,
pogosto pod zelo neugodnimi
pogoji.
Proizvodnja farmacevtskih
surovin pri nas še vedno stagnira. Nizka akumulativnost,
nezadostna razvitost bazne
kemične industrije, visoke cene domačih surovin kmetijskega izvora in nizke cene farmacevtskih surovin na domačem
trgu so glavni vzroki za zastoj v
razvoju farmacevtske proizvodnje.
PROIZVODNJA
ZDRAVIL V VOJNI
V poročilu je dan tudi pregled na sposobnost in možnost proizvodnje farmacevtske
proizvodnje v vojni. S tem v
zvezi je poudarjeno, da sedanja lokacija te proizvodnje ne
ustrezna vojnim razmeram. Sicer pa so zmogljivosti farmacevtske industrije za predelavo
surovin precej razvite in če bi v
vojni nadaljevali s proizvodnjo
bi zadovoljili vse potrebe
zdravstva. Vendar pa je zelo
neugodno dejstvo, da ima predelovalna industrija slabo razvito bazno proizvodnjo surovin
in bi se morala v vojnih razmerah, kot tudi danes v miru,
nasloniti na uvoz surovin in reprodukcijskega materiala.
Zaradi premostitve takšnega
stanja in za zagotovitev varnosti države in zadovoljitev potreb splošne ljudske obrambe
je nujno treba zagotoviti potrebne količine rezervnih surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo v vojni,
urediti objekte in določiti lokacije za premestitev opreme in
sredstev za varno nadaljevanje
«proizvodnje v vojni ter opraviti
druge priprave v zvezi s tehniško-tehnološkim
procesom
proizvodnje v vojnih razmerah.
Ko je govora o rezultatih, ki

so bili doseženi pri uresničevanju sklepov Zveznega zbora
je poudarjeno, da le-ti niso v
skladu z vloženimi prizadevanji. Z uporabo posameznih
ukrepov je samo začasno odpravljeno pomanjkanje določenih zdravil, največkrat na račun preskrbe drugih zdravil,
zaradi česar so bili celotni
učinki manjši.
PRESKRBA
Z ZDRAVILI
Preskrba države z zdravili je
še naprej nezadovoljiva. Od
1460 gotovih zdravil, katerih
promet v državi je dovoljen, je
v maju leta 1982 primanjkovalo
320 zdravil, med katerimi 160
zdravil s seznama nujnih zdravil. V decembru leta 1982 je
primanjkovalo 643 zdravil, od
tega 265 zdravil s seznama
nujnih zdravil. Preskrba z
zdravili je po posameznih republikah in pokrajinah še vedno neenakomerna.
Na takšno stanje vplivajo težave pri zagotavljanju nujnih
deviznih pravic in efektivnih
deviznih sredstev za uvoz surovin, gotovih zdravil in medicinskega materiala, neizvrševanje obveznosti iz družbenega dogovora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega trga s proizvodi posebnega pomena za neposredno
porabo delovnih ljudi in občanov v letu 1982, kot tudi obveznosti iz samoupravnega sporazuma o preskrbi države z zdravili. Razlogi so v dohodkovni
nezainteresiranosti za proizvodnjo zdravil, katerih poraba
ni velika, v dispariteti cen
prejšnjega števila zdravil in
počasnem dogovarjanju o prometu zadržanih cen, nenamenski uporabi surovin, uvoženih za proizvodnjo zdravil,
potrebnih za domači trg in podobno.
Izvoz zdravil s posebnimi
dovoljenji, kot začasnim ukrepom od katerega je bilo veliko
pričakovati, prav tako ni prinesel izboljšanja preskrbe države
z zdravili, je poudarjeno v poročilu. Doseženo je bilo v glavnem le to, da je bilo z zdravili,
ki se izvažajo prej preskrbljeno
domače tržišče. Se naprej pa
se povečuje pomanjkanje
ostalih zdravil, ki se ne izvažajo ali se izdelujejo pretežno iz
uvoženih surovin.
ZAGOTAVLJANJE
DEVIZ ZA UVOZ
SUROVIN IN ZDRAVIL
Proizvajalci zdravil so prevzeli obveznost za redno preskrbo domačega trga z zdravili
v lanskem letu pod pogojem,
da jim je zagotovljena pravica
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do uvoza in deviz v vrednosti
240 milijonov dolarjev. Od tega
so jim bile zagotovljene devizne pravice v vrednosti 119 milijonov dolarjev, ki so bile tudi
realizirane oziroma 49,5 odstotka od sprejetih potreb.
Oktobra 1982 je ZIS sprejel
odlok o odobritvi začasne prodaje deviz iz stalnih deviznih
rezerv v vrednosti prek 23 milijonov dolarjev za uvoz surovin
za proizvodnjo zdravil, gotovih
zdravil, medicinskega materiala in otroške hrane, pod pogojem, da republike in pokrajine
zagotovijo participacijo v tem
znesku. Vendar pa so proizvajalci Zdravil in poslovne banke
počasi izvajale ta odlok, ker
posamezne banke niso bile
sposobne dati devizne participacije. Sredstva so se začela
uporabljati šele v decembru leta 1982, od odobrenega zneska pa ni bilo do danes uporabljeno 1,1 milijona dolarjev.
Zato lahko pričakujemo uspehe te intervencije šele ob koncu leta 1983.
V delu poročila o aktivnostih
in ukrepih za normaliziranje
preskrbe z zdravili v prihod-

Aktivnost

njem obdobju je omenjeno, da
je bil podpisan družbeni dogovor o preskrbi in uporabi deviz
za plačilo prednostnega uvoza
določenih proizvodov oziroma
surovin za njihovo proizvodnjo
na enotnem jugoslovanskem
trgu. Po tem dogovoru delovne organizacije, ki v proizvodnji zdravil za človeške in veterinarske potrebe, medicinske
materiale in otroško hrano za
domači trg uporabljajo uvozne
surovine, lahko uporabijo 75
odstotkov od vsega zneska
konvertibilnih deviz ustvarjenih z izvozom. Grupacija farmacevtske industrije predvideva priliv deviz v letu 1983 -145
milijonov dolarjev, od česar
105 milijonov od izvoza njenih
proizvodov, 20 milijonov iz
kompenzacijskih poslov in 20
milijonov dolarjev iz kreditov
tujih upnikov.
Po tem dogovoru je predvidenih 25 milijonov dolarjev za
plačilo uvoza gotovih zdravil
za človeške in veterinarske potrebe in medicinskega materiala ter 70 milijonov dolarjev
za plačilo uvoza surovin za
proizvodnjo zdravil in otroške
hrane. Ta sredstva bo zagoto-

pri

nadaljnji

vila Narodna banka Jugoslavije, ostali del nujnih deviznih
sredstev za uvoz zdravil in medicinskega materiala pa bodo
zagotovile republike in pokrajini.
Zaradi uresničitve družbenega dogovora je bil sklenjen
samoupravni sporazum, v katerem je bila na podlagi materialne bilance določena obveznost delovnih organizacij, ki
sodelujejo pri preskrbi države
z zdravili, da iz deviznih sredstev, predvidenih v dogovoru,
zagotovijo preskrbo domačega trga s količinami in ašortimenti, ki so predvideni v bilanci. Pristojni organi pa bodo
poslali predlog za odpravo
izvoznih dovoljenj za zdravila
za vse organizacije, ki opravljajo svoje obveznosti po tem
dogovoru.
Od ostalih ukrepov*Je odlok
o začasni uporabi deviznih rezerv, ki jih ima v rokah Narodna banka Jugoslavije, zaradi
časovne premostitve neusklajenih prilivov in odlivov deviz.
S tem je za plačilo uvoza zdravil, farmacevtskih surovin in
otroške hrane zagotovljenih 10
milijonov dolarjev. V pripravi je

osnutek družbenega dogovora
o razvoju proizvodnje farmacevtskih surovin v obdobju od
leta 1981 do 1985.
Zvezna direkcija za rezerve
industrijskih proizvodov bo
ustvarila rezerve nujnih zdravil
za intervencijske potrebe federacije po" programu. Zahtevano
je bilo, naj Zveza skupnosti
zdravstvenega zavarovanja in
Zveze zdravstvenih organizacij
Jugoslavije v sodelovanju s
proizvajalci zdravil preučita do
konca junija 1983 cene vseh
zdravil za odpravo disparitete
in ustvarjanje možnosti za večjo motivacijo proizvajalcev posameznih zdravil, katerih pomanjkanje je posledica neekonomskih cen. V teku je postopek za spremembo cen 162
takšnih zdravil, katerih učinek
povečanja bo znašal približno
1,7 milijarde dinarjev.
Iz blagovnih kreditov so zagotovljene zadostne količine
surovin za proizvodnjo vate-,
gaze, zavojnega in drugega
sanitetnega materiala, s čemer
so dane možnosti za dolgoročnejšo proizvodnjo pri preskrbi
države s temi proizvodi.

krepitvi zakonitosti,

družbene odgovornosti

in socialistične

morale
• Leta 1982 je Zvezno sodišče obravnavalo 5020 zadev ali 795 več kot leta 1981
Pr®j.®'? Pa ie
vlog ali pritožb občanov, ki so v glavnem grajale neažurnost
sodisc
• Sodsšče je ugotovilo, da narašča število kazenskih in gospodarsko-kazenskih
zadev, kakor tudi civilno-gospodarskih sporov in upravnih zadev
• Zvezno sodišče ni dobilo nobenega primera zaradi kaznivih dejanj zoper
enotno jugoslovansko tržišče, čeprav je v praksi več teh primerov
• fZ®st<?'' Pri Cepitvi samoupravnega sodstva, ugotavlja Zvezno sodišče, ki hkrati
beleži, da se razširja pristojnost rednih sodišč
V skladu s svojo redno delovno obveznostjo je Zvezno
sodišče poslalo Skupščini
SFRJ Poročilo o svojem delu v
letu 1982. Obravnava tega gradiva sodi v pristojnost Zveznega zbora.
Zahtevni so bili delovni pogoji Zveznega sodišča v letu
1982 najprej pravi Poročilo.
Poseben pečat pa so dala tekoča družbenoekonomska in
politična gibanja ter poudarjene družbene zahteve, da se zagotovi polna angažiranost, od18

govornost in učinkovitost pravosodnih in drugih organov pri
krepitvi ustavnosti in zakonitosti, uresničevanju in varstvu
ustavnih pravic in svoboščin
delovnih ljudi in občanov, samoupravljanja in družbene
lastnine ter drugih vrednot naše družbe.
Zvezno sodišče se je posebej zavzemalo za nadaljnjo
krepitev zakonitosti, družbene
odgovornosti in socialistične
morale, kakor tudi za zagotavljanje pravne in enotne upora-

be zveznih zakonov. Uresničevanje sklepov 3. seje CK ZKJ je
bilo v središču njegove pozornosti.
Vse redne in druge naloge,
določene v delovnem programu sodišča, so bile v celoti
realizirane. Kljub povečanemu
številu zadev za 18,8 odstotka
v primerjavi z letom 1981, je

sodišče doseglo tudi ustrezno
raven ažurnosti.
Skupne seje, ki jih po načelu
enake in enakopravne zastopanosti sestavljajo delegati
Zveznega sodišča, Vrhovnega
vojaškega sodišča in vrhovnih
sodišč vseh republik in pokrajin, so uspešno in učinkovito
potekale. Na dveh sejah so
Eoscoosccososcoooeosoooooooeooeooce
OROČILO O DELU ZVEZNEGA SODIŠČA V LETU 1982
oooooooosooeooocoocooeccoccoooacooiac
poročevalec

sprožanje sodnega postopka. CIVILNOobravnavali tudi več pomemb- URESNIČEVANJE
Ker ni teh sporov na Zveznem GOSPODARSKO
nih in perečih vprašanj, dele- FUNKCIJE
sodišču, po informacijah pa jih PODROČJE
gati pa so dali tudi pobude za ZVEZNEGA SODIŠČA
tudi ni pri rednih sodiščih v
spremembo in dopolnitev porepublikah in pokrajinah, po- Na civilno-gospodarskem posameznih zakonov.
Lani je Zvezno sodišče dobi- udarja Poročilo, opozarja dročju
je lani dobilo sodišče
V skladu s sklepi Zveznega lo 4.456 zadev ali 717 več kot Zvezno
sodišče na zahtevnost 555 zadev ali 20 odstotkov več
zbora Skupščine SFRJ je sodi- leta 1981. Rešilo jih je 3.849.
korenine tega pro- kot leta 1981. Hkrati jih je rešišče nadalje stalno in sistemaOmenjeno sodišče je poseb- in globlje
Zaradi tega so koristne lo 14,4 odstotka več kot prej
tično spremljalo določene ne- no pozornost namenjalo kako- blema.
in upravičene pobude za preu- Bistveno je naraslo število zagativne pojave, zabeležene v vosti odločb. To se je kazalo v čitev,
če je na ustrezen način htevkov za varstvo zakonitosti,
praksi. Pripravilo je širše infor- temeljitem preučevanju spor- normirano
varstvo enotnega saj jih je zvezni javni tožilec
macije o stanju in nadaljnjemu nih vprašanj, načinu obdelave, juglovanskega
tržišča. Treba lani vložil 56, leto poprej pa 38.
gibanju kaznivih dejanj zoper sprejetih stališčih in pravnih
oblikovati način uresničeva- Gre za različna in zahtevna
temelje socialistične samou- tolmačenjih o samem izvajanju je
varstva za to po- pravna vprašanja s področja
pravne družbene ureditve in zakonov pri vsakem konkret- nja sodnega
in tudi način, kako se materialnega in procesnega
varnosti SFRJ, s posebnim ozi- nem primeru, kar je potrdilo dročje
prava. Delo Zveznega sodišča
rom na kontrarevolucionarne visoko avtoriteto v odločitvah izvaja.
pri obravnavi teh zadev pa je
dogodke na Kosovem. Pripra- sodišča.
bilo oteženo, saj so novi predvilo pa je tudi Poročilo o kršiPoleg rednih zadev, je sodipisi terjali razčiščevanje dolotvah zakonitosti v gospodar- šče dobilo tudi 354 vlog in pri- KAZENSKO IN
čenih spornih vprašanj, zavzestvu, s poudarkom na izvajanju tožb občanov. Največ jih je bi- GOSPODARSKOmanje pravnih stališč in poveukrepov ekonomske stabiliza- lo na račun dela sodišč zaradi KAZENSKO
čana prizadevanja za dogradicije.
neažurnosti, kršitve pravic po- PODROČJE
tev sodne prakse pri njihovem
stopka ali nepravilne odločitve
izvajanju.
sodišča na škodo prizadetih.
tako ugotavlja, da so
TEŽAVE PRI DELU
Na uresničevanje funkcije Analiza števila kazenskih in Poročilo
SODIŠČ
Zveznega sodišča vplivajo tudi gospodarsko-kazenskih zadev narasli zahtevki za izreden
kaže, da še nadalje naraščajo preskus odločb sodišč združePri delu sodišč, pravi Poro- spremembe o pristojnosti in zahtevnejše
in težje zadeve, ki nega dela. Ker pa Zvezno sodiorganizaciji sodišč, o čemer,
čilo, je veliko težav, saj se pre- skladno
jih
je
bilo
lani
ali za 9,4 šče nima zakonskih pooblastil,
s
svojimi
ustavnimi
cej povečuje število novih za- pooblastili, odločajo republike odstotka več kot999leto
poprej. da bi lahko odločalo v teh pridev. Leta 1980 so sodišča na
merih, so bile vse te zahteve
in
pokrajini.
Najpomembnejša
primer dobila 4,714.479 novih
zavrnjene kot nedovoljene.
Predvsem
je
naraslo
število
zasprememba
je
bila
speljana
v
zadev, leto pozneje pa jih je
Povečano število zahtev za
htevkov
za
izreden
preizkus
Sloveniji,
kjer
je
za
področje
bilo 4,899.929. Zaradi prizade- pokojninskega in invalidskega pravnomočne sodbe, pred- izreden preskus odločb, sprevanja nosilcev pravosodnih zavarovanja ustanovljeno po- vsem zaradi kaznivih dejanj jetih v upravno-računskih spofunkcij pa se skupni zaostanki
socialistično družbeno rih, bi lahko tolmačili kot pone povečujejo v sorazmerju s sebno sodišče združenega de- zoper
okrepljenega družbela. Ker pa so rešitve v posa- ureditev in varnost države, kar sledice
prilivom novih zadev
meznih republikah in pokraji- je posledica znanih dogodkov nega nadzorstva nad zakoniNenehno se povečuje tudi nah različne, se odpira vpraša- na Kosovu. Narašča tudi števi- tostjo poslovanja OZD in društevilo novih predpisov, sodi- nje enotnega izvajanja zvezne- lo zahtevnejših zadev na go- gih uporabnikov družbenih
po- sredstev. Prevladujejo spori
šča in drugi organi pa so po- ga zakona oziroma izenačeva- spodarsko-kazenskem
glede kršitev predpisov o obgosto obremenjeni tudi z ne- nja sodne prakse.
dročju.
*
davčenju izdelkov in storitev, o
pomembnimi zadevami, ki zaMimo tega posamezne repuhtevajo angažiranje sorazmer- blike in pokrajini z novo orga- Ko je Zvezno sodišče odločalo zakonitosti poslovanja upono dragega državnega apara- nizacijo sodišč na svojem ob- o zahtevah za varstvo zakoni- rabnikov družbenih sredstev, o
ta, družbeni učinki pa so na- močju, v nekaterih primerih pa tosti v kazenskih spisih, je v vprašanjih glede skupnega dosprotni od pričakovanih.
tudi v celoti, prenašajo prvo- največjem številu primerov (v 8 hodka in poslovanja, kakor tuo sredstvih zavarovalnih
pristojnosti na ob- od 10) ugodilo zahtevku zvez- di
Do zastojev prihaja tudi pri stopenjske
skupnosti in bank.
činska
oziroma
temeljna
sodinega
javnega
tožilca,
saj
je
razvijanju in krepitvi samou- šča. To pa tudi vodi do tega, da
Pozornost pa vsekakor zasluži
ugotovilo, da so sodišča nižje tudi dejstvo, da so skoraj dve
pravnega sodstva, pri čemer je
pristojnost
Zveznega
sodi-,
se v dovolj veliki meri ne zožu- šča pri reševanju v postopku stopnje kršila Zakon o kazen- tretjini
upravno-računskih
je prostor državne prisile, tem- za posamezna izredna pravna skem postopku, v enem prime- sporov pri Zveznem sodišču
več prihaja do širših pristojno- sredstva, če gre za uporabo ru pa tudi Kazenski zakon sprožile organizacije OZD iz
sti rednih sodišč, naraščanja zveznih zakonov, povsem izk- SFRJ. Zahtevki pa so pred- Srbije brez avtonomnih pokravsem zadevali kazniva dejanja jin, nadaljnjo tretjino pa orgaštevila zadev, zaostankov pri ljučena.
splošnega kriminala proti pre- nizacije iz vseh drugih repureševanju in neažurnosti pri
moženju, falsificiranje denarja, blik in pokrajin. To opozarja na
posameznih sodiščih, posebej
nedovoljeno proizvodnjo in nujnost preučitve teh pojavov,
tam, kjer se je zaradi določe- STRUKTURA ZADEV,
prodajo mamil, v dveh prime- da bi presodili, če je zagotovnih okoliščin št»vilo zadev pre- POMEMBNEJŠA
rih pa je šlo za politični krimi- ljeno enotno izvajanje teh
cej povečalo, kot na primer na STALIŠČA IN
nal.
Kosovu, kjer pa niso zagotov- OPAŽANJA
predpisov.
ljeni materialni, kadrovski in
Od
37
rešenih
zahtevkov
za
drugi delovni pogoji.
Lani je bilo 13 splošnih sej
zakonitosti v postopku UPRAVNI SPORI IN
Poročilo poudarja, da so so- sodišča. Na dveh je sodišče varstvo
gospodarskih prestop- PREKRŠKI
dišča pripravljena za še bolj razpravljalo o zahtevi za var- zaradi
kov, ki jih je vložil zvezni javni
odločno premagovanje in od- stvo zakonitosti, ki jo je javni tožilec,
Zvezno sodišče 24 Večje prizadevanje upravnih,
pravljanje določenih objektiv- tožilec vložil proti odločbi se- ugodilo, je7 zavrnilo,
6 pa jih je kontrolno-nadzorstvenih ornih, posebej pa še subjektivnih nata Zveznega sodišča. Ena bilo umaknjenih. Najpogosteje
in organov za prekrške
slabosti pri delu. To še posebej zadeva je bila umaknjena, dru- je šlo za kršitev določb zako- ganov
pri krepitvi odgovornosti in
velja za primere, čeprav so iz- ga pa zavrnjena.
nov o kazenskem postopku, o doslednem izvajanju zakonov,
jemni, ko gre za podkupovatemeljih
sistema cen in druž- se je po svoje poznalo tudi pri
Zanimivo
je,
da
ni
lani
dobilo
nje, neodgovornost ali kršitev
kontroli cen, o zagotavlja- obsegu in strukturi zadev s posodne funkcije in za potrebo, Zvezno sodišče nobene zade- beni
nju plačil med uporabniki dročja upravnega spora in v
da se odločneje zoperstavijo ve glede kaznivega dejanja zo- družbenih
o knjigo- postopku in glede prekrškov v
vsem oblikam vpliva na samo- per enotnost jugoslovanskega vodstvu insredstev,
temeljih varnosti Zveznem sodišču. Tako je lani
stojnost in neodvisnost sodišč tržišča, saj ni bilo pobud poo- cestnega prometa.
sodišče dobilo 2.906 zadev ali
blaščenih predlagateljev za
pri njihovem delu.
poročevalec
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22,8 odstotka več kot leta
1981. Naraslo pa je tudi število
nerešenih zadev, kakor tudi rešenih, kar je v glavnem posledica objektivnih razlogov in
okoliščin.
V upravnem sporu se izredna
pravna sredstva v glavnem
uporabljajo glede pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in glede pravic
vojnih invalidov. Od skupaj
1.132 obravnavanih zahtevkov
za izreden preskus, jih 414 ni
sodilo v pristojnost sodišča
683 je bilo zavrnjenih 80 pa je
bilo ugodsno, medtem ko je
skupaj 11 zahtevkov za varstvo
zakonitosti zveznega javnega
tožilstva bilo sprejetih, samo 1
pa zavrnjen.
Tožbe v upravnem sporu so
najpogosteje vložene zaradi
ocene zakonitosti aktov carinskih, deviznih in drugih organov. Od skupaj 686 obravnavanih zadev, je sodišče samo 132
ugodilo, 498 pa jih je zavrnilo.
V postopku za prekrške je
bilo skupaj rešenih 417 zahtevkov za sodno varstvo, med njimi je bilo 81 ugodenih. Odstotek ugodenih zahtevkov se je v

primerjavi z letom 1981 precej
povečal, in sicer za 19,33 odstotka, kar je posledica okrepljenih prizadevanj za zakonitost. Prav to je tudi razlog, da
je tudi zvezni javni tožilec vložil več zahtevkov za varstvo zakonitosti v postopku za prekrške, med katerimi je bilo 75
odstotkom ugodenih.
Težave pri izvajanju
carinskih predpisov
Carinski zakon in ustrezni
podzakonski akti so bili lani
deležni pomembnih sprememb. Zaradi tega so tudi pri
delu carinskih organov nastale
določene težave. Glede na česte spremembe teh predpisov,
je Zvezno sodišče predlagalo,
da bi za naše občane na začastnem delu v tujini pripravili
posebne izvlečke iz carinskih
in drugih predpisov, ki veljajo
za njih, kakor tudi, da bi zagotovili njihovo pravočasno obveščanje o vseh spremembah
in dopolnitvah, tako da v prihodnje ne bi prihajalo do nesporazumov in nezaželenih
posledic.

V postopku za prekrške so
se podobno kot leta poprej pokazale različne zlorbe in nespoštovanje carinskih predpisov. Posebej razširjen je bil
pojav uvoza dragih potniških
avtomobilov iz zahodnih
držav, pri čemer upravičenci
pravice do uvoza niso uporabili za sebe temveč za druge
osebe. Zadeve te vrste v glavnem izvirajo iz Bosne in Hercegovine, SR Hrvatske in iz SR
Slovenije. Zvezno sodišče je
posebej preučevalo to vprašanje s pristojnimi upravnimi organi in organi za prekrške in
ugotovilo, da je treba zagotoviti enotno izvajanje teh predpisov. Prav tako je opozorilo
na določene netočnosti in nepopolnosti zakonskih besedil,
ki povzročajo dvome pri njihovem tolmačenju in uporabi.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, če ni varstveni ukrep
odvzema uvoženega motornega vozila prestrog, če ga primerjamo z zagroženo denarno
kaznijo do 10.000 dinarjev.
Vprašanje pa je tudi, če je ta
sankcija v sorazmerju s sankcijami za podobne prekrške v
drugih zakonih.

V praksi so tudi pojavi neupravičenega podaljševanja rokov za vnos deviz v državo, ki
so bile ustvarjene s posli v tujini. Nadalje prihaja do hranjenja deviz na računih v tujini in
drugih pojavov, ki vplivajo na
likvidnost države pri plačilih
do tujine.
Zaradi zaostrenega nadzorstva ip prizadevanj, da bi zagotovili spoštovanje določenih
rokov, je Zvezno sodišče dobilo lani 502 zadevi proti odločbam Narodne banke Jugoslavije, s katerimi se tak zahtevek
zavrača, tako da je bilo lani teh
primerov trikrat več kot leta
1981.
V primerjavi s prejšnjimi leti
pa sodišče ni dobilo vlog glede
deviznih prekrškov fizičnih
oseb. Ker pa je v praksi veliko
primerov, s katerimi nedovoljeni »privatni kliring« dobiva
zelo široke razsežnosti, se odpira vprašanje, če imamo potrebno nadzorstvo in če izvajamo ustrezne predpise, kakor
tudi, če se ustrezno izvajajo
sankcije proti kršilcem. Sodišče smatra, da bi morali to
problematiko
vsestransko
preučiti.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE
ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE
UVODNA OBRAZLOŽITEV K PREDLOGOM
ZA SPREMEMBO SAMUPRAVNIH SPORAZUMOV
O TEMELJIH PLANOV SIS GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE

'

Zaradi spremembe nekaterih osnovnih predpostavk in pogojev
za uresničevanje družbenega plana Jugoslavije je Skupščina SFRJ
3. 2. 1982 sprejela odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
družbenega plana Jugoslavije ter dogovora o njegovih temeljih za
obdobje 1981-1985. V Sloveniji je obveznost ponovne preverbe,
morebitne spremembe in dopolnitve srednjeročnih planskih dokumentov zapisana v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SR
Slovenije v letu 1982. Na tej osnovi je že pripravljeno končno
besedilo predloga spremenjenega in dopolnjenega dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki
ga je Odbor udeležencev dogovora 4. 4 1983 predložil podpisnikom dogovora v sprejem in podpis.
Vzporedno z dopolnitvijo in spremembo republiških planskih
dokumentov se je odvijal (in je še v teku) proces dopolnjevanja in
spreminjanja planskih dokumentov v občinah ter samoupravnih
organizacijah in skupnostih. Tako so tudi v republiških samoupravnih interesnih skupnostih na področju gospodarske infrastrukture pripravili predloge sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov. Med slednjimi so zlasti
pomembni tisti, po katerih se združujejo sredstva vseh gospodarskih tozdov po enotnih osnovah, virih in merilih. To so sporazumi
za področja elektroenergetike in premogovništva, nafte in plina,
železniškega in luškega prometa ter magistralnih in avtocest. V
zvezi s temi sporazumi želimo poudariti, da se s predlaganimi
spremembami ne spreminjajo merila in prispevne stopnje za združevanje sredstev po notnih osnovah, virih in merilih za razširjeno
reprodukcijo (za razvojne programe) SIS. Zaradi nižje akumulacije
od tiste, s katero se je računalo pri pripravi družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985, pa se zmanjša obseg sredstev
združenih na osnovi nespremenjenih prispevnih stopenj, ob predpostavki, da vsi zavezanci združujejo sredstva, kot je razvidno iz
naslednje tabele:
- cene 1980
- mlrd din
Združevanje po
Združevanje po
obstoječih
spremenjenih
samoupravnih
samoupravnih
sporazumih (z sporazumih 82-85
aneksom) 82-85
Skupaj
18,4
Elektroenergetika
(s premogovništvom)
3,6
Nafta in plin
2,9
Železnice
4,0
Luka
1,6
Ceste
6,3
Sporazum za področje železniškega prometa obravnava tudi
področje enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana. S spremembami in
dopolnitvami zagotavljajo članice SIS za železniški in luški promet
Železniškemu gospodarstvu Ljubljana povračila za del stroškov
enostavne reprodukcije v enakem znesku, kot je bil predviden v
sporazumu (13,9 mlrd din po cenah leta 1980).
V tej prilogi je objavljen kot prvi predlog za spremembo in
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dopolnitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS za
železniški in luški promet SR Slovenije za področje železniškega
prometa. Pomembnejše so naslednje spremembe in dopolnitve.
Sredstva za program razvoja vseh zmogljivosti ŽG Ljubljana so
zmanjšana od 21.000 mio din na 14.000 mi din, oziroma od 18.700
mio din 13.000 mio din za program razvoja, opredeljen v dogovoru
o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Pri tem so sredstva za
program razvoja infrastrukture zmanjšana od 9.700 mio din na
6.000 mio din, integralnega transporta od 2.500 mio din na 1-150
mio dih, za program razvoja prometnih sredstev od 4.000 mio din
na 3 700 mio din in za vleko od 2.500 mio din na 2.150 mio din.
Članice SIS bodo, kot je že rečeno, po enotnih virih, osnovah in
merilih prispevale sredstva po enaki stopnji (2,13%), kot je bila
določena z aneksom k samoupravnemu sporazumu.
Prispevna stopnja za povračila za del stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana v spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma ostaja enako kot v zakonu, ki velja za čas od 1 1.
do 30. 6. 1983 (to je 1,8%). Obseg povračil, ki jih zagotavljajo
uporabniki železniških prevoznih storitev v obdobju 1981-1985 v
višini 12,5 mlrd je manjši za okoli 1,4 mlrd din od višine povračil, ki
so bila določena z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981—1985 (13,9 mlrd din), vendar je zaradi
izpada sredstev v letu 1982 za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije ŽG Ljubljana uporabljeno tudi 1,4 mlrd din iz naslova
združenih sredstev za program razvoja ŽG Ljubljana, tako da bo v
obdobju 1981-1985 porabljenih skupaj okoli 13,9 mlrd din za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana.
Pokrivanje vseh stroškov enostavne reprodukcije pa bo med drugim zagotovljeno tudi z akcijskim programom za povečanje učinkovitosti poslovanja in za zmanjšanje stroškov poslovanja z učinkom v višini 2.000 din ter s povprečno rastjo cen železniških
prevoznih storitev nad splošno rastjo cen.
V predlogih za spremembo in dopolnitev drugih samoupravnih
sporazumov o temeljih plana republiških SIS za področje gospodarske infrastrukture, ki v tej prilogi še niso objavljeni, se spremembe nanašajo na spremenjene razvojne programe ter na obseg
in vire sredstev za njihovo realizacijo, razen prispevnih stopenj za
združevanje sredstev po enotnih osnovah, virih in merilih, ki ostanejo nespremenjene. Z omenjenimi spremembami se razvojni programi in obseg sredstev za njihovo realizacijo zmanjšujejo tudi na
področjih elektroenergetike, nafte in plina, cest ter luške in letališke infrastrukture.
K spremembam in dopolnitvam samoupravnega sporazuma o
temeljih plana SIS za železniški in luški promet za področje železniškega prometa je priložena tudi pristopna izjava.
Zavezanci so dolžni po obravnavi in po opredelitvi do omenjenih
spremememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma pristopne
izjave izpolniti in podpisati ter jih do 16. junija letos poslati SIS za
železniški in luški promet SR Slovenije, istočasno pa o tem obvestiti svojo občino. Pristop do tega roka je nujen, ker so sedaj
povračila za del stroškov enostavne reprodukcije Železniškemu
gospodarstvu Ljubljana zagotovljena z zakonom le do 30. 6. 1983,
od njihove zagotovitve pa bistveno zavisi normalno tekoče poslovanje in uresničevanje programa razvoja ŽG Ljubljana.
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET ZA
PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

SAMOUPRAVNI
o spremembah

SPORAZUM
in

dopolnitvah

samoupravnega sporazuma o temeljih
plana Samoupravne
za železniški
železniškega

in

luški

interesne skupnosti
promet za področje

prometa za obdobje

1981-1985
Na podlagi 159., 160. in 161. člena zakona o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije,
določil odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
(Ur. list SRS št. 8/82) ter sklepa Skupščine Samoupravne
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije (v nadaljevanju: Skupnost) o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Skupnosti za obdobje 1981-1985 z dne 4. 3. 1982 je sprejela Skupščina
Skupnosti dne 18. 4. 1983 naslednji
SAMOUPRAVNISPORAZUM
o spremembah in dopolnitvah samoupravnega
sporazuma o temeljih plana Samoupravne
interesne skupnosti za železniški in luški
promet za področje železniškega prometa za
obdobje 1981-1985
1. 3. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako da se
glasi:
Dogovorjen je program razvoja zmogljivosti ŽG Ljubljana,
ki naj glede na razpoložljiva sredstva zagotovi najnujnejši
razvojni program z naložbami, ki zagotavljajo varnost prometa, odpravo ozkih grl ter najnujnejšo modernizacijo tistih
zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega
priliva: zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev vključno z
remonti zgornjega in spodnjega ustroja prog, nadaljevanje
modernizacije prog, vozlišč ranžirnih postaj vključno z usposobitvijo proge Jesenice— NovaGorica—Sežana—Koper za večji
obseg prometa, nujne naložbe v integralni transport, nabavo
potniških in tovornih voz ter lokomotiv. Okoli polovica naložb
v tem programu predstavlja nadaljevanje del iz srednjeročnega obdobja 1976-1980. Planirana je naslednja vrednost
naložb v obdobju 1981-1985 po cenah iz leta 1980:
Naložbe, ki so zajete v Dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985:
v mio din
A.
Infrastruktura
6.000
a)
Investicijske naložbe
5.700
1.
Nove proge
200
1.1. Ormož-Murska Sobota-Srebrni breg
20
1.2. Ljubljana-Ješenice-Dobova
130
1.3. Obvozne proge ljubljanskega vozlišča
50
2.
Modernizacija prog
1.430
2.1
Dobova-Ljubljana
170
2.2
Zidani most-Sentilj
220
2.3.1. Jesenice-Sežana
235
2.3.2. Ljubljana-Trebnje-Sevnica
230
2.4
Ljubljana-Pivka-Rijeka (Sežana)
405
22

2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4.
4.5
5.
5.1
5.2.
6.
6.1
6.2
7.
8.
b)
1.
2.
B.
a)
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.
6.
b)
1.
2.
3.
C.
a)
1.

Divača-Koper
Pragersko-Središče
Modernizacija vozlišč in ranžirnih postaj

20
150
1.850

Maribor
150
Tezno
225
Celje
170
Sežana
200
Ljubljana
300
Divača
70
Koper
200
Zalog
60
Remonti
1.350
Zgornji ustroj na glavnih progah
750
Zgornji ustroj na stranskih progah
200
Spodnji ustroj
200
Postajni tiri
70
Kretnice
130
SV in TK na stranskih progah
470
SV naprave
310
TK naprave
160
Vozna mreža in ENP
150
Delavnice za vzdrževanje
50
ENP
100
Oprema za redno vzdrževanje infrastruktur120
ah objektov
Izdelava študijske in projektne dokumentac.
130
Sovlaganja
300
Proge z dostavnim prometom
230
Objekti izven ŽG Ljubljana
70
Integralni transport
1.150
Investicijske naložbe
661
Blagovno-transportni centri
75
Kontejnerska terminala
193
Kontejnerski terminal Ljubljana Moste
103
Kontejnerski terminal Maribor
90
v mio din
Dostavni promet
76
Prekladalna mehanizacija
187
Potniški promet
20
Informacijski sistem
110
Deleži sovlaganja
489
Industrijski tiri
419
Ostali objekti in oprema IT
50
Informacijski sistem
20
PROMET
3.700
Investicijske naložbe
3.700
Potniški vozovi
65 / 1.025
poročevalec

2.

1960

Tovorni vozovi

3.
D.
a)
1.
2.
3.
4.
5.

Ostalo
VLEKA
Investicijske naložbe
Elektrolokomotive
Dizellokomotive
Elektromotorniki
Dizelmotorniki
Ostalo
SKUPAJ A-D:
Ostale naložbe
E.
VZDRŽEVALNE DEJAVNOSTI
Investicijske naložbe
a)
Vzdrževanje infrastrukture
1.
Pregled in nega vozil
2.
Deleži sovlaganja
b)
Vzdrževanje infrastrukture
1.
Vzdrževanje vozil
2.
OSTALE DEJAVNOSTI
F.
Deleži sovlaganja
b)
SKUPAJ E-F:
SKUPAJ PROGRAM RAZVOJA 1981-1985

Sredstva
članic SIS

1. Naložbe, ki so zajete
v Dogovoru o temeljih
družbenega plana SRS
za obdobje 1981-1985
A. Infrastruktura
B. Integralni transport
C. Promet
D. Vleka
Skupaj A-D:
2. Ostale naložbe
E. Vzdrževalne dejavnosti
F. Ostale dejavnosti
Skupaj E in F:
Skupaj plan razvoja
1981-1985

2-.430

2.430

/
2.595
80
2.150
2.150
- / 120
20 / 870
- / 190
25 / 900
70
13.000
900
165
85
80
735
205
530
100
100
1.000

3. 5. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako, da
se glasi:
. .
. .
Za financiranje programa razvoja zmogljivosti ZG Ljubljana
je planirana naslednja finančna konstrukcija (y mio din).
14.000
v mio din
cene iz leta 1980.
Skupaj
EIB Ostali tuji
Domači Eurofima
Lastna Neposred. Domače banke
krediti
po za vozila in blagovni
sredstva interesno
krediti
na bazi
združ.in dogovoru
poslovnih
drugi viri
odnosov

1.210
570
730
870
,3.380

640
410
210

630

1.260

630

600
100
400
2.430

4.080

1.260

Združena sredstva članic SIS za železniški in luški promet
SR Slovenije po enotnih virih, osnovah in merilih so planirana
v skladu z določili Dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985.
Združena sredstva gospodarstva SR Slovenije za prioritetne
investicije so planirana kot vir za sofinanciranje modernizacije proge Jesenice—Nova Gorica—Koper kot izvozno usmerjene investicije republiškega pomena.
Lastna sredstva so planirana v višini amortizacije TOZD
ŽTO ŽG Ljubljana, ki preostane po odplačilu obveznosti za
najete kredite Oblikovanje amortizacije je omogočeno s pokritjem dogovorjenega obsega enostavne reprodukcije s prispevki za povračila, s prihodki transportnih storitev in po
posebnem dogovoru z uporabo sredstev, ki jih člani SIS za
železniški in luški promet SR Slovenije združujejo za razvoj
zmogljivosti ŽG Ljubljana.
Z neposrednim interesnim združevanjem bodo zagotovili
sredstva neposredno zainteresirani uporabniki železniških
prevoznih storitfv ter ostali udeleženci v transportni verigi
(špediterji in drugi).
Sredstva domačih bank bodo zagotovljena v skladu z Dogovorom o temeljih Družbenega plan SR Slovenije za obdobje
1981-1985.
Domači blagovni krediti so planirani za nabavo domače
opreme glede na pogoje kreditiranja te opreme.
Krediti Eurofime za nabavo voz domače proizvodnje v višini
poroče valeč

2. Za 4. členom samoupravnega sporazuma se doda nov
člen, ki glasi:
.
Pri organiziranju in urejanju in izvajanju ljudske obrambe in
družbene samozaščite na področju razvoja železniških zmogljivosti udeleženci tega samoupravnega sporazuma izvajajo
predvsem naslednje naloge:
- usklajujejo načrte in programe razvoja železniških zmogljivosti s kriteriji in potrebami obrambe in zaščite z družbenopolitičnimi skupnostmi in oboroženimi silami;
- koordinirajo in usklajujejo razvojne programe s stalisca
obrambe in zaščite s temeljnimi skupnostmi za železniški in
luški promet;
.
- upoštevajo in določajo prioritete pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju železniških zmogljivosti tudi
glede zahtev in potreb obrambe in zaščite;
- pri novogradnjah in rekonstrukcijah se morajo zagotoviti
tudi zahteve obrambe in zaščite;
- v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti se
izvajanje naloge po tem sporazumu uskladi s smernicami in
sklepi Skupščine SR Slovenije ter njenih izvršnih organov.
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deleža, ki bo pritekal ŽG Ljubljana kot članu te mednarodne
finančne asociacije.
Sredstva Evropske investicijske banke (EIB) so planirana v
višini, kot je določena s samoupravnim sporazumom ŽTO/ŽG
o razdelitvi sredstev EIB-Luksemburg.
Ostali tuji krediti predstavljajo že realizirana sredstva v letu
1981 in ustrezen delež VII. posojila Mednarodne banke za
razvoj predviden za jugoslovanske železnice v letih 1984,
1985.
4. 4. člen aneksa k samoupravnemu sporazumu (ki spreminja 8. člen samoupravnega sporazuma) se dopolni z naslednjim tekstom:
»Glede na zaostrene splošne razmere za gospodarjenje se
združena sredstva za razvoj železniških zmogljivosti uporabijo tudi za pokrivanje dela obvezne amortizacije TOZD 2TO
ŽG Ljubljana v letu 1982. TOZD članice Skupnosti se odpovedujejo pravici do povračila dela združenih sredstev za razvoj
železniških zmogljivosti v korist pokrivanja dela obvezne
amortizacije TOZD ŽTO ŽG Ljubljana v letu 1982«.
Če bo prišlo do sprememb dogovorjenih planskih predpostavk v letih 1983-1985, se lahko sprejmejo odločitve o uporabi dela sredstev za razvoj za kritje obvezne amortizacije
TOZD ŽTO ŽG Ljubljana.
5.12. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako, da
se glasi:
Glede na dogovorjeni program razvoja so planirane po23

prečne letne stopnje rasti obsega dela železniških prevoznih
storitev, ki zahtevajo izkoriščanje še preostalih rezerv v obstoječih zmogljivostih ŽG Ljubljana s skupnimi napori delavcev
na železnici in uporabniki njihovih storitev:
Potniški promet
1g
- notranji
29
-ni mednarodni
min
m 2i ,o6
Blagovni prevoz
- notranji
25
- mednarodni
27
Na osnovi teh stopenj in izvršenega obsega dela v letu 1980
je planirani obseg dela naslednji:
Leto
Potniški promet Blagovni prevoz Skupaj prevozv
vmiopkm
vmiontkm-'
mio rtkm
1980
1436
3851
5287
1981
1458
3861
5319
1982
1487
3927
5414
1983
1516
4030
5546
1984
1546
4195
5741
1985
1576
4383
5959
Planirana stopnja rasti v notranjem blagovnem prevozu je
nekoliko višja od planirane gospodarske rasti zaradi pričakovanega povečevanja obsega prevozov po železnici s stališča
tudi širšega družbenega interesa. Za uresničitev tega cilja bo
potrebno tudi z ukrepi družbenopolitičnih skupnosti uresni.e.yfl'zeleznic
dogovorjeno
prometno
politiko,
na mreži
jugoslovanskih
pa zagotoviti
usklajen
in tekoč
tehnološki
proces prevozov po železnici.
6. 15. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako da
se glasi:
Celotni prihodek TOZD ŽTO ŽG Ljubljana je za obdobje
1981-1985 planiran takole:
v mio din
cene 1980
Skupaj celotni prihodek, ki zagotavlja enostavno
reprodukcijo:
45.500
- prihodki od transportnih storitev
29.600
- prispevki za povračila za del sredstev enostavne
reprodukcije
13.900
- učinki ukrepov za povečanje učinkovitosti poslovanja (dodatno povečanje prihodkov in zmanjšanje
stroškov poslovanja)
2.000

Prihodki od transportnih storitev so planirani ob predpostavki, da se bodo cene za železniške prevozne storitve tako v
notranjem kot v mednarodnem potniškem in blagovnem prevozu gibale nad ravnijo splošne rasti cen.
Prispevki za povračila za del sredstev enostavne reprodukcije so planirani v skladu z Dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Sredstva prispevkov se bodo uporabija za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije TOZD ŽTO ZG Ljubljana in sicer za normalno
sprotno in redno vzdrževanje prog in k njim pripadajočih
objektov in opreme železniške infrastrukture ter za organizacijo izvajanja in za kontrolo varnosti železniškega prometa.
Razliko do potrebnega celotnega prihodka, ki zagotavlja
normalno enostavno reprodukcijo TOZD ŽTO ŽG Ljubljana bo
potrebno zagotoviti z učinki ukrepov za dodatno povečanje
prihodkov nad planiranimi ter z zmanjševanjem stroškov poslovanja.
7. 17. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako da
se glasi:
Zavezanci iz 16. člena tega sporazuma plačujejo v obdobju
Od 1. 1. 1983 do 31. 12. 1985 prispevek v višini 1,80% od
osnove za plačilo davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti brez davčnih olajšav,
povečane za odbitne postavke iz 4. člena zakona, ugotovljene
za leto, ki predhodi letu za katerega se plačuje prispevek
8. Za 23. členom samoupravnega sporazuma se doda nov
člen, ki se glasi:
TOZ
° ŽG Ljubljana, kot izvajalci železniških storitev bodo
zagotavljali temeljnim organizacijam združenega dela aospodarstva, uporabnikom svojih storitev, ki so pristopile k Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana SIS za železniški
m luski Promet SR Slovenije za področje železniškega prometa za obdobje 1981-1985 s spremembami in dopolnitvami
ter izpolnjujejo sprejete obveznosti, prednostno pokrivanje
potr b
f P?, železn
iških prevoznih
integralne železniške
transportne
storitve. storitvah oziroma
• i®' ki se glasi:
členom samoupravnega sporazuma se-doda nov
člen,
Za nadzor o izvajanju materialnih obveznosti, ki izhajajo iz
tega samoupravnega sporazuma, se pooblašča Služba družbenega knjigovodstva v skladu s svojimi pristojnostmi.
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