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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKUPNO POROČILO
ob obravnavi poročila o uresničevanju splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite v obdobju 1979-1982 na skupni seji odborov Zbora združenega dela
in Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem in odbora za
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin ter na njihovih ločenih sejah
dne 25. maja 1983
Poročilo o uresničevanju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v
obdobju 1979-1982 je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Poročilo je povzetek širšega poročila, s katerim sta bila
seznanjena Komite za splošno Ijirdsko
obrambo in družbeno samozaščito SR
Slovenije in Predsedstvo SR Slovenije,
obravnaval in sprejel pa ga je tudi Svet
Predsedstva SR Slovenije za ljudsko
obrambo in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Skupščina SR Slovenije je že v letu
1979 obravnavala poročilo o uresničevanju splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite v SR Sloveniji v obdobju
1976-1979, na podlagi te obravnave pa je
v začetku leta 1980 sprejela priporočila in
sklepe za uresničevanje zasnove splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. V obdobju 1979-1982
so bili sprejeti tudi nekateri politični, normativni in doktrinami dokumenti; v
Skupiščini SR Slovenije je bil v letu 1982
sprejet zakon o splošni ljudski obrambi
in družbeni samozaščiti. Vsi ti akti oziroma dokumenti pomenijo dopolnitev zasnove in sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Namen poročila je zato bil predvsem oceniti koliko
so bile te dopolnitve v obdobju
1979-1982 v praksi že uveljavljene.
Zaradi pomembnosti poročila, zaradi
potrebe po vse večjem podružbljanju tega poročila in zaradi nujnosti usklajevanja delovanja vrste subjektov, so bili na
sejo povabljeni predstavniki organov in
organizacij, ki imajo naloge na tem področju, kot tudi predstavniki znanosti
oziroma stroke. Na seji so sodelovati:
predsednik Skupščine SR Slovenije ter
nekateri drugi člani Predsedstva Skupščine SR Slovenije, predstavniki Sveta za
ljudsko obrambo in družbeno samozaščitvo pri Republiški konferenci SZDL
Slovenije, Republiškega odbora ZZB
NOV Slovenije, Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Javnega tožilstva SR
Slovenije, Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter Inštituta za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Po skupni seji odborov vseh treb
zborov za družbenopolitični sistem se je
nadaljevala delegatska obravnava na ločenih sejah odborov.
V uvodni besedi in obravnavi na skupni
seji je bilo poudarjeno uveljavljanje vloge
in delovanja vseh organiziranih socialističnih sil na področju splošne ljudske
obrambe In družbene samozaščite ter
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njihovo spodbujanje in usmerjanje
obrambnih in samozaščitnih aktivnosti
delovnih ljudi in občanov. Posebej je bila
omenjena okrepljena odgovornost družbenopolitičnih organizacij, večji obseg
vključevanja samoupravnih organov ter
skupščin, izvršilnih in drugih organov v
spremljanje, ocenjevanje, usmerjanje in
izvrševanje nalog splošne ljudske
obrambe. Kot družbenopolitični operativni organi so se uveljavili komiteji za
splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito, novelirani oziroma sprejeti
so bili obrambni načrti ter na podlagi
smernic izdelani tudi varnostni načrti z
ukrepi in za delovanje pri odpravljanju
izrednih razmer, rešena so bila nekatera
odprta vprašanja materialne narave,.teritorialna obramba se je v obravnavanem
obdobju prilagajala novim razmeram, narodna zaščita se je uveljavila v večini
krajevnih skupnosti ter samoupravnih organizacijah, doseženi so pomembni rezultati pri obrambnem in samozaščitnem
usposabljanju delovnih ijudi in občanov,
nadaljevat se je proces krepitve uresničevanja nalog in aktivnosti družbene samozaščite. Prav tako je dosežen viden napredek pri uresničevanju nekaterih drugih nalog oziroma koncepcije splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite. Vse to potrjuje pravilnost sprejetega
sistema splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite, ki bo ob ustrezni
materialni osnovi, nadaljnjih aktivnosti
odgovornih družbenih subjektov ter z že
izpričano pripravljenostjo delovnih ljudi
in občanov, kot množično gibanje, povezano v enoten in učinkovit obrambni in
samozaščitni sistem, sposoben zagotoviti uspešno obrambo in učinkovito varstvo
družbenega razvoja in pridobitev ter vrednot revolucije in socialističnega samoupravljanja.
Kljub doseženemu napredku in ugodni
oceni stanja pa bo treba prizadevanja
usmeriti na reševanje tistih vprašanj, ki
še niso ustrezno rešena, bodisi da gre za
nadaljnje aktivnosti na podlagi sprejetih
zakonskih in drugih usmeritev oziroma
smernic, za pomanjkljivosti v izvrševanju
nalog oziroma vprašanja materialne narave. Delegati so bili na seji seznanjeni,
da so na podlagi ugotovitev v predloženem poročilu že sedaj sprejete nekatere
najpomembnejše usmeritve za krepitev
obrambne in samozaščitne pripravljenosti, med katerimi je tudi sprejetje nekaterih podzakonskih predpisov na zvezni in
republiški ravni. Ta problematika je v poročilu natančneje prikazana.
Kot je pokazala nadaljnja obravnava pa

je bil predloženi povzetek že omenjenega
širšega poročila vendar preozek okvir za
poglobljeno in celovito delegatsko razpravo o uresničevanju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite v navedenem obdobju. Predvsem s tega vidika je bila v razpravi na skupni seji izražena ugotovitev, da naslov poročila ne
ustreza povsem njegovi vsebini, ker zajema poročilo v bistvu le tiste obrambne
oziroma varnostne dejavnosti v SR Sloveniji, ki so v pristojnosti republiških organov, kar je bistvena omejitev poročila.
S tem v zvezi so bili omenjeni nekateri
sklopi vprašanj kot je odsotnost ocene
stanja na naših državnih mejah, ki so
hkrati meje SR Slovenije, vloge in mesta
jugoslovanske ljudske obrambe na
ozemlju SR Slovenije, vprašanje sodelovanja naše republike z drugimi republikami, vprašanje celovitejše tudi teoretične opredelitve družbene samozaščite ter
poglobljene (tudi znanstvene) ocene razmer in nekatera druga vprašanja, ki bi
bolj osvetlita celotno stanje oziroma problematiko na tem področju. Po drugi
strani pa zaradi takšnega koncepta poročilo ne vsebuje nekaterih pozitivnih premikov in tudi sicer ne zastavlja sistematično vprašanj in problemov, ki se nanašajo na našo obrambno in varnostno politiko.
Hkrati z nekaterimi vzpodbudnimi razmišljanji pa je bilo v razpravi danih tudi
nekaj posamičnih pavšalnih ocen glede
našega obrambnega koncepta oziroma
obrambne pripravljenosti, ki so bile v nadaljnji obravnavi zavrnjene. Ob tem je
bilo ponovno poudarjeno, da je v obravnavo predloženo skrčeno poročilo, ki pomeni le informacijo za odbore, ki so zadolženi za družbenopolitični sistem pri
posameznih skupščinskih zborih in da je
to nekakšna vmesna faza pred načrtovano in bolj poglobljeno delegatsko razpravo v Skupščini SR Slovenije o poročilu
Izvršnega sveta o tem, kako se uresničuje
zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti.
Marsikatera vzpodbudna ali kritična
misel, izražena v tej obravnavi, bo zato
dobrodošla pobuda za poglobljeno razmišljanje o ustreznih rešitvah in za oceno v predvidenem poročilu.
V obravnavi na ločenih sejah odborov
je bilo ob tem posebej opozorjeno, da je
glede na to, da v predloženem gradivu
vsa vprašanja niso mogla biti tako vsestransko obdelana, kot bi bilo potrebno
za celovito informiranje delegatov, potrebno razpravo o predloženem poročilu
razumeti predvsem kot napotilo, v kateri
poročevalec

s meri naj predlagatelj pripravi takšno celovitejše poročilo oziroma katerim vprašanjem naj nameni .največ pozornosti.
Delegati odbora za družbenopolitični in
komunalni sistem Zbora občin so menili,
da o nekaterih zadevah še vedno premalo razpravljamo, čeprav bi lahko tudi to
mnogo prispevalo k bolj učinkoviti in racionalni organiziranosti ter boljši pripravljenosti na tem področju. Delegati
odbora Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem pa so menili, da
naj bo poročilo problemsko in naj zlasti
odgovori kako se uresničujejo sprejeta
doktrinama vprašanja. Izraženo je bilo
mnenje, da je treba k pripravi poročila
pristopiti temejito in interdiscplinarno in
že pri pripravi osnovnega gradiva vključevati znanstvene in strokovne institucije
oziroma posamezne raziskovalce.
Uresničevanje koncepta splošne ljudske obrambe je v tesni zvezi s pripravljenostjo ljudi za sodelovanje v splošnem
ljudskem odporu. Ta je odvisna od celega spleta razlogov, med katerimi imata
pomembno mesto položaj delovnega
človeka in občana v družbi in obstoječe
družbenoekonomske razmere. Zato je
treba tem vprašanjem dati v poročilu posebno pozornost. Eno takih pomembnih
vprašanj je po oceni delegatov odbora
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem tudi podružbljanje področja ljudske obrambe, kjer so rezultati
sicer že vidni, vendar so nianse v stopnji
podružbijanja, in bi bilo treba zlasti na
temeljni ravni storiti precej več. Bati se je
zlasti, da se ne bi to področje preveč
zbirokratiziralo oziroma profesionaliziralo, s čimer bi zožili prostor za iniciativo in
akcijo delovnih ljudi in občanov.
V odboru Družbenopolitičnega zbora
za družbenopolitični sistem je bilo načeto vprašanje vzajemnosti med občinami
pri financiranju teritorialne obrambe; delegati so menili, da je bila glede tega tudi
politična akcija družbenopolitičnih organizacij prešibka. Temeljna ugotovitev ob
tej je bila, da za splošno ljudsko obrambo
in družbeno samozaščito ne morejo biti
odgovorni samoupravni in drugi organi,
ki imajo naloge na tem področju, temveč
tudi in predvsem družbenopolitične organizacije.
Kot že večkrat doslej je bilo tudi tokrat
opozorjeno, da je še premalo družbenih
vzpodbud, večkrat žal tudi gospodarskih
možnosti za večjo izkoriščenost danih
naravnih pogojev,ki bi hkrati služili tudi
potrebam splošnega ljudskega odpora
(npr. neizkoriščena vodna sila, hrana itd.)
oziroma vzpodbud za delovne ljudi in
občane na podlagi manjših investicij, ki
bi izboljšale življenjske in hkrati tudi
obrambne razmere v nekaterih območjih
Slovenije (kot na primer na partizanskem
Cerklanskem, kjer še sedaj ni telefonskih
povezav).
V odboru za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela je v bogati obravnavi bilo opozorjeno na vrsto vprašanj, ki
jih je treba rešiti.
Delegati so opozorili na vprašanje
usposabljanja kadrov, sistem financiranja teritorialne obrambe v občini ter uveljavljanje solidarnosti in vzajemnosti na
tem področju; prav tako so opozorili na
problem vzdrževanja zaklonišč v stanoporočevalec

vanjskih naseljih ter na posebno pereč
problem v stanovanjskih naseljih s solidarnostnimi stanovanji, kjer zaklonišča
propadajo, ker se nihče ne čuti dolžnega
skrbeti zanje ter še na druga vprašanja.
V zvezi z usposabljanjem kadrov so
delegati poudarili, da je treba zlasti kadrom v krajevnih skupnostih in temeljnih
organizacijah združenega dela posvetiti
večjo skrb ter le-to organizirati po enotnem programu za vso Slovenijo. Tako bo
razrešeno tudi sedaj večkrat pereče vprašanje, kdo je tisti v krajevni skupnosti, ki
bo spremljal varnostno-politične razmere ter jih bo tudi sposoben ocenjevati.
Uveljavljanje vzajemnosti med občinami pri uresničevanju razvoja teritorialne
obrambe in financiranje nalog splošne
ljudske obrambe se po mnenju odbora
prepočasi uresničuje. V praksi je vse prevečkrat odvisno od možnosti oziroma kako bogata oziroma »nerazvita«je občina.
Zato bi bilo treba ta sredstva hitreje združevati v sklade, prelivati pa po načelu
vzajemnosti na osnovi enotne osnove tja,
kjer je to potrebno. Na ta način bi bil
zagotovljen bolj usklajen razvoj vseh
obrambnih priprav v vseh okoljih, ne glede ali gre za razvita ali manj razvita območja.
Delegati so opozorili na problem, ki je
prišel do izraza zlasti v sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah. Ponekod se
je namreč pokazalo, da blagovne rezerve
zdravstva niso povezane z rednim zdravstvom in je na ta način uničenih mnogo
nujno potrebnih zdravil, ki bi se v primeru omenjene povezave dala uporabiti ter
ustrezno nadomestiti.
Delegati so se v nadaljnji razpravi dotaknili vprašanj proizvodnje ter rezerv hrane in ob tem opozorili na problem hribovskih kmetij, ki jim je tudi iz obrambnega vidika treba posvetiti večjo skrb ter
omogočiti boljše pogoje dela ter gospodarjenja.
Člani odbora so ob zaključku razprave
poudarili, da je na tem področju storjen
korak naprej. Za nadaljnje hitrejše uresničevanje koncepta splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite pa bi
kazalo spodbuditi skupščine občin, da
tematiko obrambnih priprav obravnavajo
v svojih sredinah ter na osnovi konkretnih ocen stanja ukrepajo ter ustvarjajo
pogoje za čimhitrejše uveljavljanje zakona. Pri tem so pomembne usmeritve za
ustvarjanje pogojev za deprofesionalizacijo kadrov na tem področju, zlasti v temeljnih organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih. Prav tako so pomembne usmeritve za enakomernejše financiranje nalog ljudske obrambe in samozaščite ter uveljavljanje vzajemnosti
med občinami pri uresničevanju razvoja
teritorialne obrambe.
Mnoge zadeve, na katere so v razpravi
opozorili delegati, zlasti v zvezi z opravljanjem nalog s področju ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevnih
skupnostih pa bodo po mnenju delegatov na osnovi omenjenih ocen lahko razreševale občine same s tem, da bodo v
krajevne skupnosti prenašale le tiste naloge, ki v krajevno skupnost tudi v resnici
sodijo
Na seji odbora za družbenopolitični in
komunalni sistem Zbora občin je bilo

opozorjeno na preveliko normativizacijo,
ki se vse bolj razrašča tudi na tem področju. Pred temeljne samoupravne organizacije in skupnosti so postavljene
velike zahteve po normativni ureditvi
mnogih vprašanj na področju ljudske
obrambe in družbene samozaščite, pri
tem pa ni jasnih usmeritev, katere stvari
naj se povzemajo iz zakona, podzakonskih aktov in drugih dokumentov oziroma, katere stvari je sploh mogoče urejati
avtonomno in na kakšen način. V ta namen bi bili koristni napotki republiškega
sekretariata, ki naj bi podal usmeritve po
predhodni analizi nekaterih aktov temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, predvsem krajevnih skupnosti.
Mnenje odbora je bilo, da bi bilo potrebno v poročilu več pozornosti posvetiti tudi dosežkom pri podružbljanju ljudske obrambe in družbene samozaščite
ter negativnim pojavom, ki so pri tem
prisotni. Veliko je še nepotrebnega zapiranja informacij s tega področja; nekateri
referenti v temeljnih skupnostih pa si, v
povezavi s tem, prevzemajo večje pristojnosti in pooblastila, kot bi jim šli v skladu
z našim konceptom podružbijanja. Na
drugi strani pa je potrebno opozoriti, da
se velike in odgovorne naloge, ki bi jih
morale opravljati ustrezne strokovne
službe v občinskih upravnih organih,
prenašajo na aktiviste v krajevnih skupnostih.
V poročilu bi bilo potrebno temeljito
obdelati tudi vprašanje uveljavljanja komitejev za splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito, predvsem z vidika njihove specifične vloge glede na druge organe na tem področju.
Vsi trije odbori so bili mnenja, da bi
bilo treba veliko pozornosti posvetiti problematiki financiranja oziroma strukture
in višine sredstev, ki se vlagajo v posamezne sestavine splošne ljudske obrambe. Vedno glasnejše so namreč zahteve,
da je treba ta sredstva še bolj racionalno
uporabljati. Veliko denarja, npr. porabimo za vzdrževanje številnega profesionalnega aparata, predvsem na področju
teritorialne obrambe. V nekaterih občinah in pokrajinah imajo tudi velike načrte
za financiranje posameznih nalog, ki pa
niso dovolj usklajeni z materialnimi možnostmi ter glede na najbolj pereče potrebe v širšem prostoru. V zvezi z zagotavljanjem sredstev na tem področju bi bilo
treba poročati predvsem o tem, kako se
uresničuje XIV. poglavje zakona, predvsem 288. in 290. člen, ki opredeljujeta
solidarnost in vzajemnost med krajevnimi skupnostmi in med občinami v republiki, Ponekod obstaja namreč velik razkorak med razpoložljivimi sredstvi in nalogami, ki pa so pogojene s strateškim
položajem določenega območja in skupnimi interesi za obrambno pripravljenost
republike. Nismo še, npr. izdelali kriterijev za uveljavljanje vzajemnosti med občinami.
Predlagatelj naj bi bolj vsebinske obdelal tudi vprašanje uveljavljanja pokrajin, saj je glede tega v praksi, predvsem v
odnosu do občin, še precej nejasnosti.
Poročilo naj bi vsebovalo ne le absolutne in strukturne podatke o stanju na
tem področju, pač pa tudi podatke o gibanjih in trendih, ki & o mnogo bolj zgo3

vorni in ilustrativni ter primernejši za delegatsko razpravo.
★ -k ★
Odbori predlagajo zborom, da v še tem

mandatnem obdobju uvrstijo v program
dela celovito poročilo o uveljavljanju zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Pri pripravi poročila pa
naj predlagatelj upošteva tudi predloge,
stališča in mnenja, ki so jih odbori spre-

jeli v obravnavi predloženega poročila.
Odbor Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem tudi predlaga,
da naj se v okviru delovnih teles Skupščine, skupaj s predlagateljem, pripravijo
teze za poročilo Izvršnega sveta.

POROČILO
Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije k Poročilu o delu Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za leto 1982
Odbor Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem je na 13. seji
dne 25. 5. 1983 obravnaval Poročilo o
delu Republiškega sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu za leto 1982,
ki gaje Svet poslal Skupščini SR Slovenije v obravnavo v skladu s svojim poslovnikom.
Odbor je predloženo Poročilo obravnaval skupaj s predloženimi ugotovitvami in priporočili za nadaljnje delo ter
ocenil, da je delovanje Republiškega sveta v prometno preventivni in vzgojni dejavnosti zelo obsežno in koristno. Kljub
širšim prizadevanjem družbe in še zlasti
Republiškega sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu pa varnost v
cestnem prometu še vedno ni zadovoljiva; nasprotno, podatki v poročilu kažejo,
da se je stanje na tem področju v primerjavi s prejšnjim letom celo poslabšalo, za
kar so poleg subjektivnih, vzrok tudi nekatere objektivne okoliščine, na katere
Svet opozarja.
V dejavnost na področju družbene samozaščite v prometu se je v letu 1982
vključil Svet za splošni ljudski odpor in
družbeno samozaščito pri Republiški
konferenci SZDL zlasti skozi aktivnost
NNNP. V okviri te dejavnosti je tudi Predsedstvo Republiške konference SZDL v
februarju letos ugotovilo uspešnost delovanja tega Svefa na področju vzgojne in
preventivne dejavnosti v cestnem prometu v SR Slovenji.
V razpravi so člani odbora opozorili na
nekatere vidike, ki bi jih bilo treba vključiti v zaključke. O oceni iz ugotovitev, da
se je stanje o varnosti prometa v SR Sloveniji izboljšalo za približno 50 procentov
na podlagi 10-letnih podatkov je bilo po-

stavljeno vprašanje, ali je metodologija,
ki jo pri oceni uporabljamo, res zadostna,
ko poročilo primerja bolj ali manj nespremenjeno prometno varnost s 100 procentnim povečanim številom motornih
vozil in lastnikov vozniških dovoljenj in iz
tega ocenjuje 50 procentno izboljšanje
razmer.
Pri ceni dela republiškega in Občinskih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu je v poročilu navedeno, da je
aktivnost republiškega sveta večja, prisotne pa so še pomanjkljivosti pri nekaterih članicah, ki se premalo zavedajo
svoje vloge. Glede na to je odbor menil,
da bi bilo koristno, de bi bile nekatere
članice konkretno navedene v poročilu
kot tudi to, kakšna je njihova odgovornost. Enako je odbor menil glede občinskih svetov, ki bi jih bilo treba bolj konkretizirati.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je
treba v prizadevanjih za izboljšanje varnosti cestnega prometa še bolj vključiti
strokovne in znanstvene organizacije ter
v prakso hitreje vnašati rezultate njihovih
raziskav oziroma spoznanj.
Še večjo skrb bi bilo treba posvetiti
vzgojni dejavnosti udeležencev v prometu, kar je skrb vseh odgovornih dejavnikov, še posebno ob ugotovitvi, da je eden
glavnih vzrokov za nezgode subjektivno
obnašanje vozpikov. Ob tem je treba
opozoriti na potrebo po večji aktivnosti
nekaterih občinskih svetov s tem, da bolj
angažirajo krajevne skupnosti in organizacije združnega dela v naporih za večjo
varnost v cestnem prometu.
Posebno zaskrbljuje še vedno zelo veliko število prometnih nesreč, ki jih nepo-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 6. 1983
- Kakšna so navodila glede sestave
izpitnih komisij, nagrajevanja
pripravnikov in dolžine pripravniške
dobe?
Dopolnilno vprašanje: JorKakšna so točna navodila
dana Blaževiča, delegata glede sestave izpitnih komiskupine delegatov za gospo- sij, nagrajevanja pripravnikov
darsko področje 14. okoliša - in dolžine pripravniške dobe.
Radovljica:
Republiški komite za delo je

sredno pogojuje vožnja pod vplivom alkohola. Izraženo je bilo mnenje, da bi
med drugim kazalo proučiti, da se z
ustreznejšo davčno politiko spodbuja
uživanje brezalkoholnih pijač, ker sedanje cene v večji meri spodbujajo uživanje
alkoholnih pijač.
Zaskrbljujoč je podatek o številu tehnično nepopolnih vozil, ki pomenijo
stalno grožnjo varnosti cestnega prometa, kot tudi podatek o stanju naših cest.
Kljub objektivnim vzrokom, ki v dobršni
meri taka stanja pogojujejo, pa je treba s
še večjo zavzetostjo in odgovornostjo tako udeležencev v prometu kot vseh odgovornih družbenih in drugih subjektov
storiti večje napore, da se stanje na tem
področju vsaj ublaži, če že ne odpravi.
O tem je bilo ugotovljeno, da ni vedno
vse odvisno od večjih materialnih sredstev, kot je na primer strokovnejše in
odgovornejše projektiranje cest ter
ustreznejša prometna signalizacija, na
kar je bilo posebej opozorjeno.
Ker vrsta podzakonskih aktov s tega
področja še ni sprejetih, na kar opozarja
poročilo, čeprav je rok že potekel, odbor
meni, da je treba proučiti vzroke, zakaj to
še ni bilo storjeno. Ob obravnavi varnostne ocene v Skupščini SR Slovenije naj
zato Izvršni svet oziroma ustrezni upravni
oorgani o tem poročajo skupščinskim
zborom.
Ob koncu je odbor predlagal, da zbori
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah v SR Sloveniji, obravnavajo tudi ugotovitve in priporočila, ki jih je v svojem poročilu predlagal Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

IN DELEGATOV

posredoval pismeni odgovor:
1. Zakon o delovnih razmerjih zavezuje Gospodarsko
zbornico Slovenije in druga
splošna združenja, organe oziroma organizacije za posamezne družbene dejavnosti
oziroma državne organe, da
podrobneje določijo potek in
vsebino pripravništva ter vsebino in postopek za opravljanje strokovnih izpitov pripravnikov za posamezne poklice
oziroma stroke. S pravilnikom

o pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev v gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 6/79
in 19/82), ki ga je sprejel pristojni organ Gospodarske
zbornice Slovenije, je med
drugim določena tudi sestava
komisije, pred katero pripravnik opravlja strokovni izpit. Izpitno komisijo imenuje ustrezni organ upravljanja v organizaciji združenega dela, enega
pa z liste strokovnjakov - članov izpitnih komisij, ki jo spreporočevalec

jemajo organi splošnih združenj posameznih strok oziroma medobčinskih zbornic.
Člani izpitne komisije morajo
imeti enako ali višjo stopnjo
strokovne izobrazbe kot jo ima
pripravnik. V obstoječih listah
strokovnjakov - članov izpitnih komisij, kiso jih sprejela
splošna združenja oziroma
medobčinske
gospodarske
zbornice res prevladujejo delavci z visoko izobrazbo. To je
razumljivo, saj so do sedaj
sklepali delovno razmerje kot
pripravniki le delavci s končano V.. VI. in VII. stopnjo šolske
izobrazbe; teče pa tudi že postopek za dopolnitev list članov izpitnih komisij, v katerih
bodo tudi delavci z izobrazbo
II., III. in IV. stopnje zahtevnosti.
Vsakršna sprememba sestave izpitne komisije je torej vezana na spremembo navedenega pravilnika, ne zahteva pa
sprememb ali dopolnitev zakona o delovnih razmerjih.
2. Zakon o delovnih razmerjih določa trajanje pripravniške dobe, pri čemer določa
najkrajše in najdaljše trajanje
pripravniške dobe, ne določa
pa trajanja pripravniške dobe
glede na stopnjo strokovne
izobrazbe, ki jo je pripravnik
dosegel v času izobraževanja.
Prav tako pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu ne določa trajanja pripravniške dobe glede na stopnjo strokovne
izobrazbe pripravnika, ampak
le povzema določila zakona o

delovnih razmerjih. V prvem
odgovoru na delegatsko vprašanje v zvezi s trajanjem pripravniške dobe pa so navedeni
razlogi, zakaj ni potrebno
spreminjati zakona o delovnih
razmerjih glede trajanja pripravnške dobe. Gospodarska
zbornica Slovenije pa ocenjuje, da je potrebno delno spremeniti oziroma dopolniti pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu zlasti zato, da se
ustrezneje določi odnos med
pripravništvom in usposabljanjem v času pripravništva.
3. V zvezi z urejanjem osebnih dohodkov pripravnikov
pripravlja sindikat stališča, kako to področje na skupnih
osnovah in merilih urediti v samoupravnih aktih. Družbeni
dogovor o skupnih osnovah za
oblikovanje in delitev sredstev
za osebne dohodke in skupno
porabo namreč ne opredeljuje
skupnih osnov in meril za delitev osebnih dohodkov pripravnikov.
4. Niti zakon niti pravilnik ne
moreta opredeliti vseh specifičnosti, ki se pojavljajo pri
izvajanju pripravništva v posameznih organizacijah združenega dela. Zato delavci urejejo
pripravništvo v samoupravnih
splošnih aktih v skladu z zakoni ter drugimi predpisi. Le
ustrezna samoupravna ureditev pripravništva v samoupravnih splošnih aktih in njeno dosledno izvajanje lahko zagotovi uspešnost instituta pripravništva.

- Omejitev porabe goriva onemogoča
normalno poslovanje
Skupina delegatov za go- nih sredstev za materialne
spodarsko področje 1. okoliš stroške, ki jih uporabljajo deLjubljana - Bežigrad je posta- lavci pri opravljanju svojih del
vila naslednje delegatsko in nalog, in zakona o omejitvi
vprašanje:
porabe goriva onemogočata
V naši delovni organizaciji normalno poslovanje v naši
INSTALACIJA, Ljubljana, Ka- delovni organizaciji. To se
mniška 48-a ugotavljamo, da odraža predvsem zaradi tega,
nam začasna zakona o zača- ker so naša gradbišča - delosni omejitvi uporabe družbe- višča v letošnjem letu precej

poročevalec

bolj oddaljena kot do sedaj in
ker je tudi naša komercialna
tehnična angažiranost pri pridobivanju novih del tako doma kot v tujini precej večja
kot do sedaj zaradi vsesplošnega pomanjkanja investicijskih del.
Kljub temu ugotavljamo, da
nam je ob dobro organiziranem delu uspelo za tekoče
poslovno leto 1983 pridobiti
dovolj dela in se sedaj sprašujemo kako realizirati zadane naloge v okviru plana za
leto 1983 in intenzivno nadaljevati s tehnično komercialno
akcijo za pridobivanje novih
del v letu 1984, ko smo glede
na že omenjena začasna zakona v bistvu onemogočeni
izvrševati naloge in bi morali
ob striktnem - togem izvrševanju omenjenih zakonskih
določil kaj kmalu prenehati z
delom (predvidevamo, da bi
to morali storiti v mesecu oktobru).
Zaradi tega postavljamo
prek našega delegata v Zboru
združenega dela SO Ljubljana-Bežigrad sledeče delegatsko vprašanje:
Ker menimo, da nismo edina delovna organizacija, ki se
ukvarja z omenjenimi problemi prosimo, da Zbor združenega dela SO Ljubljana-Bežigrad zavzame ustrezno stališče in omenjeno problematiko posreduje na ustrezne organe v republiko oziroma federaciji.
Na vprašanje je odgovorila
Metka Oderlap, namestnica
predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
Omenjena problematika se
nanaša na težave pri poslovanju v zvezi z izvajanjem predpisov o začasnem omejevanju
družbenih sredstev za materialne stroške in omejevanju
porabe goriva:
1. V zvezi z omejitvijo materialnih stroškov ugotavljamo
naslednje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je že ob sprejemanju
zakona o začasni prepovedi

razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje
določenih izdatkov v letu 1983
ocenil, da bo le-ta povzročil
vrsto omejitev v poslovanju
uporabnikov družbenih sredstev. Zato je s posebnim pismom obvestil Zvezni izvršni
svet o pričakovanih negativnih
posledicah in predlagal, da se
določilo 13. člena ter izvedbeni predpisi spremenijo tako. da
bo možno v SR Sloveniji še
naprej uporabljati Družbeni
dogovor o skupnih osnovah za
urejanje določenih stroškov.
Zvezni izvršni svet je na podlagi številnih pripomb predlagal spremembe in dopolnitve
omenjenega zakona, s spremembami tudi 13. člena in
izvedbenih predpisov.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje določenih izdatkov
v letu 1983 je bil na zasedanju
Skupščine SFRJ 29. junija že
sprejet.
SR Slovenija ima tako možnost, da višino teh stroškov še
naprej ureja z družbenim dogovorim; s tem pa bo aneks k
družbenemu dogovoru za
1983. leto razveljavljen.
Odgovornost za uresničevanje ciljev politike ekonomske
stabilizacije bodo glede obsega in rasti določenih stroškov,
prevzele organizacije združenega dela tako, kot je to sprejeto v usmeritvah družbenega
dogovora.
2. V zvezi z omejitvijo porabe
dieselskega goriva in motornega bencina pripominjamo,
da bo Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev za nakup
dieselskega goriva in motornega bencina ponovno obravnavan oktobra letos. Spremembe tega zakona kakor tudi
vseh predpisov, ki so z izvajanjem zakona v medsebojni povezanosti, bodo odvisne od
razpoložljive višine bilančnih
količin dieselskega goriva in
motornega bencina.
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
MNENJE
do pobude Konference delegacij SOZD Petrol
v zvezi s pravilnikom o posebni delovni obleki
in obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljanju
svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v
neposredni dotik z živili.
Konferenca delegacij SOZD Petrol je predlagala, da se
predpiše oprostitev plačila prometnega davka za posebno
delovno obleko in obutev oseb, ki prihajajo pri opravljanju
svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v neposreden
dotik z živili. V zvezi s tem predlagajo dopolnitev 48. člena
pravilnika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu evidence,
obračunavanju in plačevanju davka od prometa proizvodov in
storitev (Uradni list SFRJ, št. 21/80... 20/83).
Po predpisih o prometnem davku se pod določenimi pogoji
ne obračunava in plačuje prometni davek le od sredstev za
osebno varstvo pri delu in od osebne varstvene opreme.
Tako je v drugem odstavku 7. člena zakona o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št.
33/72 15/83) določeno, da se za opremo, ki je oproščena
plačila prometnega davka, kadar se proda organizacijam
združenega dela in drugim družbenim pravnim osebam ob
pogojih in na način iz 6. člena navedenega zakona, med
drugim štejejo tudi sredstva za osebno varstvo pri delu in
osebna varstvena oprema.

POBUDE
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-

S sredstvi za osebno varstvo pri delu in osebno varstveno
opremo pa so po prvem odstavku 48. člena navedenega
pravilnika mišljena sredstva, ki imajo po veljavnih predpisih o
varstvu pri delu namen varovati življenje in zdravje delavcev
pri delu oziroma preprečevati okvare njihovega organizma
zaradi škodljivih vplivov kemičnega, mehanskega, toplotnega, biološkega, ionizirajočega in drugega izvora, in so kot
takšna določena tudi v splošnem aktu organizacije združenega dela oziroma drugega uporabnika družbenih sredstev. V
pismeni izjavi, ki jo da z naročilnico prodajalcu, se mora
kupec sklicevati na določbe svojega splošnega akta, po katerih se izdelki, ki jih kupuje, štejejo za opremo iz tega člena, ki
je oproščena davka od prometa proizvodov, in na določbo
drugega odstavka 7. člena navedenega zakona.
Predlagamo, da se navedena pobuda za spremembo pravilnika ne sprejme glede na to, da se od tekstilnih izdelkov in
obutve obračunava temeljni prometni davek po stopnji 3%
(tar. št. 12 rarife temeljnega prometnega davka, ki je sestavni
del navedenega zakona), kar ne predstavlja takšne obremenitve, ki bi posebej vplivala na stroške uporabnika družbenih
sredstev. Od proizvodov, ki jih uporabnik družbenih sredstev
proda, razen za gotovino, s skladišča ali tranzitno drugemu
uporabniku družbenih sredstev na podlagi njegove pismene
naročilnice za porabo pri opravljanju njegovih dejavnosti (5.
točka 37. člena navedenega zakona), se namreč ne obračunava posebni davek od prometa proizvodov.
Sprejem pobude za spremembo pravilnika bi razen tega
terjal tudi spremembo oziroma dopolnitev 7. člena zakona o
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu.
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Skupščine
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Izpolnjevanje obveznosti

na podlagi

združevanja sredstev je precej
predvideva plan

manjše

kot
___

• Skupna stalna sredstva Sklada (posojilo in sredstva za združevanje) so lani
znašala 47 milijard 491 milijonov dinarjev ali 23,2 odstotka manj od predvidenih v
finančnem planu
• Veliko manj je bilo sredstev, namenjenih združevanju, saj je bilo vplačanih le 6,5
milijarde dinarjev oziroma 29,3 odstotka planiranih sredstev
• Na gospodarsko manj razvitih območjih so sredstva Sklada namenjena predvsem
graditvi industrijskih objektov in sicer v glavnem za razvoj bazičnih panog
• Več kot dve tretjini sredstev, zbranih na podlagi obveznega posojila, je bilo lani
namenjeno za razvoj dejavnosti, ki so posebnega pomena za razvoj države
• V zadnjih dveh letih je bilo na podlagi programov o združevanju na manj razvitih
območjih sklenjenih 255 samoupravnih sporazumov, ki jih je podpisalo 730 organizacij in sicer za 125 milijard dinarjev investicij
Sklad federacije za kreditira- njene organizacije. Zaključni benega proizvoda gospodar- 29,3 odstotka predvidene ravni
nje hitrejšega razvoja gospo- račun je predložen v potrditev stva Jugoslavije, zraven pa se ali 6,5 milijarde, namesto načrdarsko manj razvitih republik delegatom Zbora republik in izloča še dodatnih 0,03 odstot- tovanih 22,3 milijarde dinarjev.
ka za spodbujanje najhitrejšeLeta 1982, omenja gradivo, v
in SAP Kosovo je leta 1982 na- pokrajin Skupščine SFRJ.
Obrazložitev tega dokumen- ga razvoja SAP Kosovo. Od te- celoti niso bile izpolnjene obmenjal osrednjo pozornost
spremljanju in analiziranju vlo- ta vsebuje kvantitativne in kva- ga se najmanj 50 odstotkov veznosti za letne akontacije v
ge sredstev te orgaizacije pri litativne podatke o uresničeva- stalnih sredstev Sklada obliku- letu 1981. Neugodna gibanja
uresničevanju
dogovorjene nju dogovorjene politike hi- je s samoupravnim združeva- pri izpolnjevanju obveznosti za
politike hitrejšega razvoja go- trejšega razvoja gospodarsko njem dela in sredstev med or- skupna sredstva Sklada so se
spodarsko manj razvitih ob- manj razvitih republik in SAP ganizacijami združenega dela nadaljevala, in sicer, še posez gospodarsko razvitejših in bej za sredstva, namenjena
močij, kakor tudi spremljanju Kosovo v letu 1982.
manj razvitih republik in po- združevanju dela in sredstev.
in spodbujanju procesov sakrajin.
Zaradi tega je skupna bilanca
moupravnega združevanja de- OBLIKOVANJE
Stalna sredstva Sklada (po- sredstev Sklada za leto 1983 za
la in sredstev, na podlagi stal- IN DELITEV SREDSTEV
sojilo in sredstva za združeva- 17,2 milijarde večja od tekoče
nih sredstev Sklada. Dejavnost
nje) so lani znašala 47 milijard bilance sredstev za letos, medSklada je bila namenjena tudi SKLADA
Delovni program, kakor je 491 milijonov dinarjev ali 76,8 tem ko so bila iz leta 1981 v
spremljanju izpolnjevanja obveznosti republik in pokrajin omenjeno v gradivu, je Sklad odstotka finančnega plana, ki leto 1982 prenešena sredstva v
do Sklada in obveznosti Skla- izvajal v zelo zapletenih eko- je znašal 61 milijard 839 milijo- višini 15,8 milijarde dinarjev.
Dinamika združevanja dela
da do vplačnikov posojila, na- nomskih pogojih, ki so značil- nov dinarjev. Sredstva v obliki
dalje k usmerjanju in uporabi ni za vso državo, vendar s težji- obveznega posojila so za mili- in sredstev na posameznih
stalnih sredstev te organizaci- mi posledicami na manj razvi- jardo 144 milijonov dinarjev ali manj razvitih območjih je bila
je ter zagotavljanju pogojev za tih območjih, še posebej v SAP za 5,6 odstotka večja od plani- lani različna. Tako je SR Bosna
delo delegatske Skupščine Kosovo. Ob visoki inflaciji se je ranih, medtem ko so združena in Hercegovina z združevazmanjšala realna vrednost sredstva na podlagi stalnih njem prejela več kot 289,1 miliSklada.
Omenjeni kratek pregled de- sredstev Sklada. Poleg tega sredstev Sklada dosegla le jona dinarjev, SR Črna gora
javnosti Sklada je povzet v Za- republike in pokrajini niso praključnem računu Sklada fede- vočasno izpolnjevale svojih If^oeoocoooosoeooooeooocooaooeooeojeeoa
racije za kreditiranje hitrejšega obveznosti, še posebej ne ti- S ZAKLJUČNI RAČUN SKLADA FEDERACIJE ZA
razvoja gospodarsko manj raz- stih, ko je šlo za združevanje 0 KREDITIRANJE HITREJŠEGA RZVOJA GOSPODARSKO
vitih republik in avtonomnih dela in sredstev na podlagi X MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH
0 POKRAJIN - S POROČILOM O POSLOVANJU SKLADA
pokrajin, s Poročilom o poslo- stalnih sredstev.
Stalna sredstva se oblikujejo 8 ZA LET01982
vanju Sklada v letu 1982, ki ga
je pripravila Skupščina ome- po 1,83 odstotni stopnji druž- Iboooeeosocoaocooocooooccosoeoo
poročevalec
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100,4 milijona dinarjev, medtem ko sta SR Makedonija in
SAP Kosovo prejela 57 oziroma 332,5 milijona dinarjev
manj kot je bilo načrtovano. Te
razlike bi bile še precej večje,
še Sklad ne bi posredoval s
tekočim prilivanjem sredstev
obveznega posojila in si prizadeval, da bi bile razlike čimmanjše. Leta 1983 pa moramo
nujno, poudarja gradivo, odpraviti te razlike s plačilom
sredstev po končnem obračunu stalnih sredstev Sklada za
leto 1981.

Zaskrbljujoč pa je gotovo
Z usmerjanjem sredstev za
podatek, da je bilo lani na pod- dograditev kapitalnih objeklagi združevanja vplačanih le tov, katerih gradnja se je zače6,5 milijarde dinarjev oziroma la v prejšnjem planskem ob29,3 odstotka celotnih sred- dobju, so se zmanjšale možnostev, namenjenih združevanju. sti za njihovo angažiranje za
To je mogoče razumeti, če razvoj dejavnosti, ki omogočaupoštevamo gospodarske te- jo povečevanje zaposlenosti
žave, s katerimi se srečujejo prebivalstva.
organizacije združenega dela.
Na vseh manj razvitih obTežave, ki iz tega izvirajo, se močjih je bila značilna usmerikažejo v zavlačevanju prenosa tev sredstev za graditev indusredstev Sklada na manj razvi- strijskih objektov (69,4 odstotta območja, kar povzroča re- ka). Druga področja pa so
sne motnje pri investicijskem manj zastopana: kmetijstvo z
ciklusu v teh delih države.
8,5, vodno gospodarstvo z 8,
Poleg problemov z material- gostinstvo in turizem s 4,3,
nimi bilancami, gradivo opo- promet s 3,4 in druga področja
zarja tudi na neusklajenost s 6,4 odstotka.
predpisov nekaterih republik
V industriji je bilo 61,3 odin pokrajin z Zakonom o Skfa- stotka sredstev Sklada namedu. S temi predpisi je namreč njenih razvoju bazičnih panog:
predvideno, da se nezdružena energetika 23,5 odstotka, mesredstva vplačujejo Skladu še- talurgija barvnih kovin 26,8
le po sprejetju zaključnih raču- odstotka, metalurgija železa in
nov v organizacijah združene- jekla 2,1 odstotka, bazične kega dela.
mije in kemične industrije 5,6
Ključno vprašanje združeva- odstotka in drugih bazičnih
nja dela in sredstev pa je goto- panog 3,3 odstotka.
vo zagotavljanje kontinuiraneRazmerja v strukturi usmerga priliva sredstev Sklada z janja stalnih sredstev Sklada
združevanjem. Njegove rešitve so ugodnejša, če jih ocenjujeje treba iskati v pospeševanju mo po njihovem deležu, namezdruževanja in sprejetju čim- njenemu
samoupravnemu
večjega števila samoupravnih združevanju. Tako je bilo za
sporazumov o vlaganjih zdru- razvoj industrije usmerjenih
ženih sredstev. Vsako odlaša- 74,6 odstotka celotnih angažinje zmanjšuje učinke, ki jih je ranih sredstev Sklada za zdrumogoče doseči pri izvajanju ževanje, za razvoj kmetijstva
politike hitrejšega razvoja go- 18,1, gostinstva in turizma 4,5
spodarsko manj razvitih repu- in za razvoj drugih gospodarblik in SAP Kosovo.
skih dejavnosti 2,8 odstotka. V
Nedavno sprejeti Sklepi okviru industrije je bilo več kot
Zbora republik in pokrajin dve tretjini sredstev Sklada na
Skupščine SFRJ o politiki hi- podlagi združevanja namenjetrejšega razvoja omenjenih nih združevanju predelovalnih
območij, opozarjajo, da bo in delovno intenzivnih panog.
imel Sklad tudi leta 1983 zelo Ti podatki torej kažejo, da se
odgovorne in zahtevne naloge, nadaljuje hitrejši razvoj gospoposebej pri združevanju dela darsko manj razvitih republik
in sredstev.
in pokrajine Kosovo.

DOSEŽKI
ZDRUŽEVANJA DELA
IN SREDSTEV
Z Zakonom o Skladu federacije in Zakonom o stalnih sredstvih Sklada v obdobju
1981-1985 je bilo omogočeno,
da se z združevanjem dela
stalnih sredstev te organizacije (50 odstotkov) zagotovi materialna podlaga, s katero
združeno delo prevzema odgovornost za uresničevanje
politike hitrejšega razvoja gospodrsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Cilj združevanja je učinkovitejši razvoj
manj razvitih in prispevek k reševanju protislovij ekonom
skega razvoja. To je skupni interes vseh republik in pokrajin.
Prvič v jugoslovanski razvojni
politiki so bila zbrana precejšnja družbena sredstva, namenjena združevanju.
Ta novost politike hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih območij pa se je začela
uresničevati v zelo zahtevnih
pogojih gospodarjenja in z
mnogimi težavami pri razvijanju naših družbenoekonomskih odnosov. Zaradi tega je
nujno treba sprejeti učinkovite
ukrepe, da bi obveznosti do
Sklada na podlagi združevanja UPORABA SREDSTEV
izpolnjevali s čim manj teža- SKLADA
vami.
V sodelovanju z GospodarV skladu z Družbenim plasko zbornico Jugoslavije in nom Jugoslavije za obdobje
gospodarskimi zbornicami re- od 1981 do 1985 in družbenimi
publik in pokrajin, je Sklad ze- •plani republik in pokrajin, je
lo spodbujal omenjeno zdru- bilo več kot dve tretjini porabževanje. V zadnjih dveh letih je ljenih sredstev obveznega pobilo zabeleženih približno 600 sojila leta 1982 namenjenih za
pobud, sklenjenih pa je bilo razvoj dejavnosti, ki so poseb255 samoupravnih sporazu- nega pomena za razvoj vse drmov. Z njimi se je angažiralo žave, in sicer: v razvoj energeokoli 125 milijard dinarjev za tike 16,3 odstotka, proizvodnje
investiranje programov na surovin in osnovnih reprodukmanj razvitih območjih. Nepo- cijskih materialov 27,5 odstotsredno te samoupravne spora- ka, agroindustrijskega komzume izvaja 730 organizacij pleksa 13 in težke industrije
združenega dela.
11,4 odstotka.
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IZPOLNJEVANJE
OBVEZNOSTI SKLADA,
BANK IN REPUBLIK
TER POKRAJIN
Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin je za leto 1982
določil celoten znesek obveznosti iz odobrenih kreditov v
prejšnjih letih. Te obveznosti,
ki so dospele v plačilo 1. januarja 1982, so znašale 6,7 milijarde dinarjev. Z obveznostmi
iz prejšnjih let pa je skupna
obveznost dospelih kuponov

za obveznice Sklada v začetku
leta 1982 znašala 23,6 milijarde dinarjev. Od tega zneska so
od leta 1975 do konca leta
1982, vplačniki posojila poravnali 22,6 milijarde dinarjev ali
za 4,1 odstotka manj od dospelih anuitet.
Plačilo dospelih kuponov bi
bilo večje, če medtem ne bi
zastaralo določeno število kuponov, ki jih njihovi imetniki v
predpisanem roku niso predložili za vnovčenje. Mimo tega
vplačnikom posojila, pri katerih je prišlo do statusnih sprememb v obdobju od leta 1971
do 1979 niso bile vročene obveznice v skupni vrednosti 8
milijonov dinarjev. Narodna
banka Jugoslavije bo, v skladu
z določbami Zakona o Skladu,
nevročene obveznice nakazala
republikam in pokrajinama,
kjer so sedeži omenjenih organizacij združenega dela.
V minulih letih, do konca leta 1982, je bila zagotovljena
zakonska usklajenost rokov
dospelosti kreditnih anuitet z
roki dospelosti posojilnih
anuitet, tako da je bilo posojilo
vrnjeno vplačnikom brez večjih težav. Lani pa je prišlo do
težav pri zagotavljanju sredstev za izplačila zajamčenih
obveznosti Sklada gospodarstvu. Nastale so predvsem zaradi tega, ker so bili zakonski
predpisi za prevzemanje obveznosti republik in pokrajin
za anuitete SAP Kosovo in za
premoščanje razlik, sprejeti z
zamudo. Težave pa so bile tudi
zaradi tega, ker niso bili spoštovani prespisani roki.
Konec leta 1982 so neporavnane obveznosti Skladu znašale milijardo 355 milijonov dinarjev, od tega obveznosti
bank 838,1 in republik ter pokrajin 516,9 milijonov dinarjev.
Delno izpolnjevanje teh obveznosti se nadaljuje tudi v letu
1983.
Ker republike in pokrajini
med letom niso pravočasno izpolnjevale svojih obveznosti,
je bil Sklad prisiljen večkrat
posredovati s sredstvi iz tekočega priliva. Tako je sredi leta
plačal Narodni banki Jugoslavije več kot 2 milijardi dinarjev.
Če pa bi bile te obveznosti republik in pokrajin pravočasno
izpolnjene, bi gospodarsko
manj razvita območja prej dobila ta sredstva. Tako začasno
nakazana sredstva so bila vrnjena in plasirana na teh območjih, zaključeno s 17. januarjem 1983.

poročevalec

Izognili

smo se večjim okvaram v

delovanju elektroenergetskega sistema
• Proizvodnja električne energije v letu 1982 je znašala 62,95 milijarde kilovatnih ur,
kar je za 3,8 odstotka več kot v letu 1981
• V istem obdobju je bilo porabljenih 64,9 milijarde kilovatnih ur električne energije,
razlika pa je bila pokrita z uvozom
• Zmanjšanje proizvodnje v hidroelektrarnah zaradi nezadovoljivih hidroloških razmer je oteževalo elektroenergetsko situacijo v vsej državi, posebej pa v SR
Makedoniji, SR Črni gori in SR Bosni in Hercegovini
• Treba bo pričeti racionalno izkoriščati hidroenergetski potencial, posebej toka
reke Drine in graditi termoelektrarne na velikih premogovnih bazenih v SAP
Kosovo
• Načrtovano je, da naj bi leta 1983 proizvedli 70,3 milijarde kilovatnih ur električne
energije, kar je za 12 odstotkov več kot lani
Delegatom v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ je
bilo poslano v obravnavo poročilo o delu, razvoju in delovanju jugoslovanskega elektroenergetskega sistema kot
tehnološko enotnega sistema
v letu 1982, ki ga je pripravila
Skupnost
jugoslovanskega
elektrogospodarstva.
Poročilo zajema osnovna
vprašanja, ki so pomembna za
delo, razvoj in delovanje tega
sistema, kot tudi določena
vprašanja razvoja elektrogo-'
spodarstva v prihodnjem obdobju. Razen tega so našteti
podatki o delu, doseženi razvojni stopnji in težavah, ki se
pojavljajo pri delovanju elektroenergetskega sistema.

som in distribucijo električne
energije združene v sestavljene organizacije združenega
dela. V SR črni gori so združene samo organizacije za proizvodnjo in prenos električne
energije, medtem ko so v SR
Makedoniji, SR Sloveniji in
SAP Kosovo delavci premogovnikov združeni v sestavljene organizacije elektrogospodarstva. V SR Srbiji izven pokrajin so združene temeljne
organizacije za proizvodnjo,
prenos in premogovniki, v SR
Hrvatski pa so elektrogospodarske organizacije organizirane v Skupnost elektrogospodarskih organizacij Hrvatske.
Elektrogospodarske organizacije, ki proizvajajo, prenašajo ali opravljajo distribucijo
električne energije, kot tudi orSTANJE
ganizacije, ki se ukvarjajo izkSAMOUPRAVNE
ljučno ali pretežno s pospešeORGANIZIRANOST!
vanjem elektrogospodarskih
V letu 1982, je poudarjeno v dejavnosti so združene v
jugoslovanskega
poročilu, so se v okviru posa- Skupnost
meznih elektrogospodarstev elektrogospodarstva, ker to
republik in pokrajin, v skladu z zahteva tehnološka enotnost
zakonom o združenem delu, elektroenergetskega sistema
odvijale aktivnosti za samou- in je pomembno za vso državo.
pravno organiziranost za uresničevanje optimalnega delo- SAMOUPRAVNO
vanja elektroenergetskega sistema. Lani je bilo to organizi- INTERESNO
ORGANIZIRANJE
ranje končano.
Elektrogospodarske organiKer je električna energija sazacije, ki proizvajajo električno mo ena od oblik energije in ker
energijo skupaj s premogovni- imajo varčevanje, racionalna
ki, ki proizvajajo premog za proizvodnja in poraba vseh
termoelektrarne ter organiza- oblik energije širši družbeni
cije, ki prenašajo ali opravljajo pomen, je v poročilu posebej
distribucijo električne energije poudarjen pomen samoupravso samoupravno organizirane nega interesnega organizirav delovne organizacije.
nja za energetiko.
Po posameznih republikah
in pokrajinah so elektrogospodarske organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenoporočevalec

teresne skupnosti elektrogospodarstva, razen v SR Makedoniji, kjer je bila ustanovljena
samoupravna interesna skupnost za energetiko.
Nujno pa je, da samoupravne interesne skupnosti, ki so
bile ustanovljene kot predhodne rešitve, čim prej prerastejo
v samoupravne interesne
skupnosti za energetiko, da bi
se zaradi varčevanja energije,
blažitve energetske krize, bolje
izkoriščale vse oblike energije
in lastni energetski viri, zmanjšala odvisnost od uvoza in uskladil razvoj energetskih panog.
V zvezi s tem je posebej pomembno, da se v pogojih izvajanja ukrepov ekonomske stabilizacije in uspešnejši gospodarski razvoj, v vseh republikah in pokrajinah pospeši proces samoupravnega interesnega organiziranja za energetiko. S tem bi obenem ustvarili
pogoje za ustanovitev Zveze
samoupravnih
interesnih
skupnosti za energetiko Jugoslavije, kot mesto za dogovarjanje vseh energetskih panog
in porab/likov vseh oblik energije.

krajinah delovali v zelo oteženih energetskih pogojih. Zaradi večletnega počasnega razvoja proizvodnih zmogljivosti,
ker nismo mogli zagotoviti zadostnih količin mazuta za popolnejšo uporabo sedanjih termoelektrarn na tekoče gorivo
in kljub maksimalnemu angažiranju termoelektrarn na premog, nismo mogli z razpoložljivimi zmogljivostmi pokriti
potreb porabe elektrine energije v tem letu.
Za razliko od nekaterih
prejšnjih let, ko so zadovoljivejše hidrološke razmere v
precejšnji meri nadomestile
zaostajanje v gradnji proizvodnih zmogljivosti, so nezadovoljive vremenske razmere v
letu 1982 vplivale na precejšnje zmanjšanje proizvodnje
električne energije v hidroelektrarnah. To je poleg sprejetih ukrepov še bolj oteževalo
elektroenergetske razmere v
vsej državi, posebej pa v SR
Makedoniji, SR Črni gori in SR
Bosni in Hercegovini.
Zahvaljujoč skupnemu in
koordiniranemu delu elektrogospodarskih organizacij in
prizadevanjem rudarjev za redno preskrbo termoelektrarn s
premogom so bile v preteklem
DELOVANJE
letu bolj izkoriščene termoeELEKTROlektrarne na premog. UstvarjeENERGETSKEGA
na je bila visoka pogonska priSISTEMA
pravljenost skoraj vseh zmogV poročilu je poudarjeno, da ljivosti za proizvodnjo, prenos
so v letu 1982 elektroenerget- in distribucijo električne enerski sistemi v republikah in po- gije, kar je precej prispevalo,

g

da smo se kljub intenzivnemu
delu izognili večjim motnjam v
delovanju elektroenergetskega sistema in v danih pogojih
dosegli zelo dobre proizvodne
rezultate.
Glede proizvodnje električne energije je v poročilu poudarjeno, da je proizvodnja v
letu 1982 znašala 62,95 milijarde kWh, kar je za 3,8 odstotka
več kot v letu 1981.
Za proizvodnjo električne
energije v letu 1982 je bilo porabljenih 39 milijonov ton premoga ali približno 70 odstotkov proizvedenega premoga v
državi, približno 800.000 ton
tekočih goriv, kar je 6 odstotkov vsega porabljenega tekočega goriva v državi in okrog
570 milijonov m3 plina kar je 11
odstptkov celotne porabe plina v državi. Ta proizvodnja
električne energije je bila dosežena v elektrarnah, katerih
skupna instalirana moč je ob
koncu leta 1982 znašala 16.428
MW.
Čeprav se je v letu 1982 povečala instalirana moč proizvodnih zmogljivosti za 1.408
MW, od česar 988 MW v hidroelektrarnah in 420 MW v
termoelektrarnah, to ni bistveno vplivalo na povečanje skupne proizvodnje električne
energije zaradi že omenjenih
neugodnih hidroloških razmer.
Skupna bruto poraba električne energije v letu 1982 je
znašala 64,9 milijarde kWh ali
za 4,7 odstotka nad bruto porabo v letu 1981. Razlika med
porabo in proizvodnjo za približno 2 milijardi kWh je bila
pokrita z nakupom ali posojilom elekrične energije v tujini.
V poročilu pa je poudarjeno,
da so bile dejanske potrebe
porabe precej večje in so bili
porabniki v letu 1982 prikrajšani za 3,5 milijarde Kwh, kar je
pet odstotkov vseh potreb
električne energije.
V letu 1982 se je proizvodnja
električne energije precej povečala samo v SR Hrvatski in
SR Sloveniji, ker je začela
obratovati jedrska elektrarna
Krško medtem ko je v ostalih
republikah in pokrajinah prišlo
do zmanjšanja proizvodnje.
Zaradi omenjenega se je poraba električne energije v letu
1982 zelo malo povečala. V SR
Hrvatski in SR Makedoniji je
celo negativna, medtem ko je
bila relativno visoka poraba
ustvarjena samo v SR Bosni in
Hercegovini.
SODELOVANJE
ELEKTROGOSPODARSKIH
ORGANIZACIJ
Skupno financiranje graditve in dolgoročno skupno iz10

koriščanje večjega števila pomembnih proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti in
premogovnikov ter skupna
graditev in izkoriščanje glavnega 400 kV prenosa omrežja
»Nikola Tesla« predstavljajo
pomembnejšo
materialno
podlago za sodelovanje in
skupno delo elektrogospodarskih organizacij. To je prav tako velikega pomena za preskrbo porabnikov v deficitarnih
območjih.
V zvezi s tem je v poročilu
poudarjeno, da so dosegle v
letu 1982 skupne medsebojne
dobave električne energije
14,26 milijarde kWh, kar je za
četrtino proizvodnje v združenem elektrogospodarstvu. Tako sta elektrogospodarstvi Srbije in Kosova dobavili drugim
področjem v državi okrog 37
odstotkov, Elektrogospodarstvo Bosne in Hercegovine pa
11,5 odsotka od skupne proizvodnje na celotnem področju.
Na ta način je bil pokrit velik
del porabe električne energije
v drugih republikah.
Glede na to, da ni bilo mogoče pokriti vseh potreb električne energije smo v preteklem letu uvozili s komercialnim uvozom in na podlagi menjave (posojila) 3,2 milijarde
kWh. V času ugodnih hidroloških pogojev smo izvozili 1,24
milijarde kWh in predvsem zaradi vračanja dolga. Tako je bilo v letu 1982 z uvozom električne energije pokrito 3,4 odstotka porabe v državi (celotno
povečanje v primerjavi z letom
1981).
Sicer pa se celotna problematika uvoza, izvoza in menjave električne energije s tujino
uspešno rešuje v okviru Skupnosti Jugoslovanskega elektrogospodarstva, s čimer je
dosežena enotna poslovna politika v državi in do tujine na
tem zelo pomembnem področju.
Poleg tega je zelo intenzivno
in praktično vsakodnevno sodelovanje med elektrogospodarskimi organizacijami pri
operativnem delu. To je posebej pomembno, če upoštevamo, da je jugoslovanski elektrogospodarski sistem tehnično zelo zahteven in da je sestavljen iz približno 250 proizvodnih agregatov, ki so med
seboj in s potrošniškimi središči povezani s prenosnim
omrežjem (400, 220 in 110 kV)
v skupni dolžini približno
22.000 km.
V tako velikem in zahtevnem
sistemu nastajajo vsak dan nepredvideni izpadi iz obratovanja posameznih elementov sistema. Samo leta 1982 je bilo
skupaj približno 290 izpadov iz

obratovanja proizvodnih agregatov moči nad 100 MW, te
izpade pa v večini primerov ni
občutil noben odjemalec v državi.
Samo na tej podlagi, je poudarjeno v poročilu, je bilo v
letu 1982 - 176 milijonov kWh
med seboj izmenjane električne energije, kar je veliko, če
upoštevamo, da se ta pomoč v
vsakem posamičnem primeru
nudi samo nekaj časa, najdlje
pa osem ur.
ELEKTROENERGETSKA
SITUACIJA V LETU
1983
Skupna planirana bruto proizvodnja električne energije za
leto 1983 znaša 70,3 milijarde
kWh, kar je za 7,5 milijarde
kWh ali 11,9 odstotka več v
primerjavi z oceno doseženo v
letu 1982.
Povečanje proizvodnje temelji predvsem na planiranem
začetkg obratovanja novih termoelektrarn, ki naj bi v letu
1983 ustvarile skupno neto
proizvodnjo 3 milijarde kWh.
Razen tega je pričakovati povečano proizvodnjo v jedrski
elektrarni Krško, ki bo v letu
1983 začela z rednim obratovanjem, kcjt tudi povečanje
proizvodnje v hidroelektrarnah, posebej v novi reverzibilni
hidroelektrarni »Bajina Bašta«.
Z druge strani pa celotne
potrebe v porabi celotne električne energije, na podlagi zahtev odjemalcev, znašajo v letu 1983 - 74,7 milijarde kWh.
Razlika med planirano proizvodnjo in ocenjenimi potrebami porabe znaša 4,4 milijarde kWh oziroma 4 milijarde s
predvidenim uvozom in obveznostmi vračanja dolga tujini iz
leta 1982.
V zvezi s tem je v poročilu
poudarjeno, da bi popolno
ravnotežje elektroenergetske
bilance lahko dosegli edinole z
dodatnim angažiranjem neizkoriščenih proizvodnih zmogljivosti v SR Sloveniji (TE Šoštanj) in SR Hrvatski (TE Sisak
in TE Reka), pod pogojem, da
se za to zagotovi dodatno gorivo, ki ga ti republiki nimata.
V prvih treh mesecih tega leta smo uspešno izpolnjevali
plan proizvodnje električne
energije. Od vseh elektrarn samo termoelektrarne na tekoče
gorivo niso izpolnile svojega
plana proizvodnje, saj v tem
obdobju ni bilo mogoče zagotoviti dovolj tekočih goriv.
V istem obdobju letošnjega
leta je poraba električne energije znašal 16,75 milijarde
kWh, kar je za 2,1 odstotka nad

porabo v enakem obdobju lani. V enakem obdobju so bile
omejitve porabe 964 milijonov
kWh, kar je 5,4 odstotka'potreb porabe v tem obdobju.
V poročilu je ocena, da bo
treba v naslednjem zimskem
obdobju pričakovati nezadovoljivo elektroenergetsko situacijo in resne probleme pri
preskrbi porabnikov z električno energijo. To bo predvsem
odvisno od rokov začetka
obratovanja novih elektrarn in
uspešnosti njihovega poskusnega obratovanja, možnosti
zagotovitve tekočega goriva in
plina, kot tudi od hidroloških
razmer med letom.
RAZVOJ ELEKTROGOSPODARSTVA V
TEKOČEM PLANSKEM
OBDOBJU
V družbenem planu Jugoslavije, je poudarjeno v poročilu,
za obdobje od leta 1981 do
1985 je previdena graditev in
začetek obratovanja 7.805 MW
proizvodnih zmogljivosti. Zaradi finančnih razlogov in ugotavljanja možnosti povečanja
gospdarstva v celoti v naslednjem obdobju je predvideno,
da bodo zgrajene in pričele
obratovati proizvodne zmogljivosti moči 5.900 MW, od česar
je približno 4.600 MW iz prejšnjega planskega obdobja.
Če bodo v obdobju
1983-1985 zgrajene predvidene proizvodne zmogljivosti z
močjo približno 1.910 MW, bo
jugoslovanski elektroenergetski sistem ob koncu leta 1985
razpolagal s skupno močjo
19.980 MW. Bruto poraba električne energije v letu 1985 je
ocenjena na 81 milijard kWh.
To pa je uresničljivo samo če
bo poraba naraščala v letih
1984 in 1985 po stopnji 4,48
odstotka.
V poročilu je posebej poudarjeno, da se bo v tem obdobju še naprej povečevala razlika med potrebami porabe
električne energije, ki narašča
v povprečju za 7,7 odstotka in
možnostmi proizvodnje. Naraščanje zmogljivosti proizvodnje je predvideno le za 6,8 odstotka. To bo seveda vplivalo
na preskrbo porabnikov z
električno energijo.
Razen tega v večini republik
in pokrajin še niso končane
priprave za graditev proizvodnih in elektroprenosnih
zmogljivosti, ki naj bi začele
obratovati leta 1985. Upoštevajoč čas, ki je potreben za
graditev teh zmogljivosti, kot
tudi premogovnikov je mogoče sklepati, da z graditvijo že
zelo kasnimo.
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V preteklih letih so se pokazali isti problemi, ki so bili znani pri uresničevanju programa
graditve teh zmogljivosti v
prejšnjem planskem obdobju.
Zaradi neurejenih vprašanj
stabilnega in trajnega vira
sredstev za financiranje investicijskih gradenj je bilo zgrajenih le 50 odstotkov načrtovanih objektov.
Zaradi tega je treba začeti v
naslednjem obdobju z racionalnejšim izkoriščanjem preostalega hidroenergetskega
potenciala, posebej toka reke
Drine, kot tudi gradnjo termoelektrarn na velikih premogovnih bazenih, posebej na
Kosovem, kjer je okrog 50 odstotkov celotnih rezerv lignita
v državi.
Posebej pomembne so dejavnosti republik in SAP Vojvodine za skupno graditev jedrskih elektrarn z velikimi močmi
na enoto. V letu 1982 sta se
Hrvatska in Slovenija dogovorili o pripravah za začetek
skupne gradnje druge jedrske
elektrarne v Hrvatski, Srbija in
Vojvodina pa sta začeli razgovore o skupni gradnji jedrske
elektrarne.
Razen tega so se v letu 1982
nadaljevale aktivnosti in dogovarjanja zainteresiranih elektrogospodarstev o skupnih,
vlaganjih za gradnjo termoelektrarne moči 2.100 megavatov in ustrezne zmogljivosti
premogovnikov v SAP Kosovo.
DOHODKOVNO
POVEZOVANJE
ELEKTROGOSPODARSTVA
Ko je govor o dohodkovnem
povezovanju in financiranju
graditve elektroenergetskih
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zmogljivosti, so v poročilu
podčrtani različni pogoji za to.
Sredstva za financiranje razvoja elektrogospodarstva se
zbirajo na več načinov. To so
lahko združena sredstva elektro gospodarstva ali združena
sredstva gospodarstva oziroma porabnikov električne
energije. Sredstva se lahko
zbirajo z namenskim povečevanjem cen električne energije
in s krediti domačih in tujih
bank ali dobaviteljev opreme
in izvajalcev del.
Posebej je poudarjeno, da
postaja združevanje dela in
sredstev zaradi graditve elektroenergetskih
proizvodnih
zmogljivosti na področjih drugih republik in pokrajin zelo
pomembno in je eno od bistvenih vprašanj pri delil in razvoju
elektrogospodarstva.
Toda
kljub povečanemu zanimanju
tako elektrogospodarstva kot
tudi porabnikov električne
energije za združevanje dela in
sredstev za graditev elektroenergetskih objektov, na področjih kjer so domači energetski viri, je ta proces zelo
počasen in to predvsem zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev
Razen tega so iz leta v leto
združena sredstva elektrogospodarstva omejena zaradi poslabšanja njegovega ekonomskega položaja. Sistem financiranja ima omejen časovni
rok, tako da je neprestana prisotnost deficitarnega financiranja pokazala, da se brez poprej zagotovljenega trdnega
skladja med potrebnimi vlaganji in razpoložljivimi sredstvi
ne more zagotoviti zanesljivosti pri preskrbi z električno
energijo.

Na ekonomski položaj elektrogospodarskih organizacij
že nekaj let zelo neugodno
vplivajo spremembe v pogojih
gospodarjenja. V skoraj vseh
republikah in pokrajinah so
načrti proizvodnje električne
energije prenapeti zaradi hitrejše rasti porabe v primerjavi
z dinamiko gradnje in začetka
obratovanja novih zmogljivosti. V letu 1982 so nastale tudi
pomembne spremembe v
strukturi proizvodnje električne energije, tako da je povečan skupen delež termoelektrarn v proizvodnji električne
energije z visoko ceno prav tako povzročil nadaljnje poslabšanje ekonomskega položaja
elektrogospodarskih organizacij in elektrogospodarstva v
celoti. Ta položaj se ni popravil
s povečanjem cen električne
energije v lanskem letu (povprečno za 18 odstotkov), ker je
bila inflacija precej večja, kar
je imelo negativen vpliv na poslovanje elektrogospodarskih
organizacij.
V zadnjih nekaj letih se neprestano povečujejo izgube v
poslovanju elektrogospodarskih organizacij z vse večjimi
težavami za njihovo sanacijo.
Tako so znašale izgube v letu
1982 po zaključnih računih več
kot 9,8 milijarde dinarjev. Resnične izgube pa so biie precej
večje in so presegale 12 milijard dinarjev, najpogosteje pa
se pokrivajo le formalno. V letu
1982 je le Združeno elektrogospodarstvo Beograd poslovalo
brez izgub.
Izgube v elektrogospodarstvu so nastale v veliki meri
tudi zaradi cen električne
energije, ki se zadržujejo na
nizki ravni. Takšna politika je
pripeljala do nadaljnjega pad-

ca ekonomskega položaja
elektrogospodarstva. Na to je
vplivala tudi graditev elektroenergetskih objektov, ki so financirani z angažiranjem
skupnih kreditov.
Prav tako je zaradi tega, ker
nimamo enotnega sistema
oblikovanja cen za električno
energijo, ki bi bilo zasnovano
na ekonomskih merilih in zaradi različnega pristopa pri vodenju politike cen prišlo do
nadaljnje disparitete cen električne energije in njihovega
pomembnega zaostajanja.
Razen velike neizenačenosti
cen za iste porabnike v republikah in pokrajinah je značilna tudi velika stopnja beneficirane cene električne energije,
posebej za specialne porabnike, kar je pripeljalo do neracionalnega izkoriščanja oiektrične energije. Zaradi tega je
treba pri nadaljnjem razvoju
sistema in politike cen nujno
odpraviti ta nesorazmerja in
ustvariti pogoje, da razvojni
načrti ne bodo zasnovani na
nerealno nizki in neekonomični ceni električne energije.
Čeprav je že dlje časa predvidena hitrejša rast cen električne energije od rasti cen
drugih oblik energije in industrijskih proizvodov, s tem pa
zmanjšanje obstoječih nesorazmerij cen električne energije
in zboljšanje položaja elektrogospodarstva v primarni delitvi, je v poročilu ugotovitev, da
se te opredelitve ne uresničujejo. Do zdaj je bila rast cen
električne energije počasnejša, kar je povzročalo določene
deformacije znotraj energetskih grupacij in neracionalno
uporabo posameznih oblik
energije na raznih področjih
porabe.
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Preskrbljenost trga je odločilnega pomena
za povečanje turističnega prometa
• Leta 1982 je bil turistični promet za 2 odstotka manjši kot leta 1981, za 10
odstotkov pa se je pri tem zmanjšal tujski promet, za 5 odstotkov pa se je povečal
domači
• Slaba preskrbljenost je bila lani glavni vzrok za manjši obisk tujih gostov, posledice tega pa se kažejo tudi letos
• Doseženi devizni priliv je lani znašal 843,7 milijonov dolarjev ali za 37,5 odstotka
manj kot leta 1981
• Vzroki nizke akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti turističnega gospodarstva so v zaostajanju rasti produktivnosti, poslabšanih odnosih v primarni in
sekundarni delitvi in nizki kakovosti celotne turistične ponudbe
Ob upoštevanju sklepov
Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, sprejetih na
seji 1. februarja letos, je Zvezni
izvršni svet pripravil in poslal v
obravnavo delegatom tega
Zbora Analizo ekonomskega
položaja turističnega gospodarstva z vidika krepitve njegove akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti, ki bi
omogočila povečevanje reprodukcije v turizmu.
Analiza poudarja, da so bile
zaradi neugodnih gospodarskih gibanj v državi in zaradi
motene preskrbe turističnih
območij in vsega jugoslovanskega tržišča, kakor tudi zaradi upadanja povpraševanja na
mednarodnem turističnem tržišču, lani prekinjena dolgoletna pozitivna gibanja razvoja
inozemskega turizma. Zapoznelo zniževanje cen ni bil dovolj učinkovit ukrep za privabljanje tujih turistov, precej pa
je prispevalo k povečanju domačega turističnega prometa.
ZA 10 ODSTOTKOV
MANJ TUJIH GOSTOV
Zahvaljujoč naraščanju turističnega prometa domačih gostov (izraženega v številu nočitev) za 5 odstotkov, se je lani
celotni promet zmanjšal le za 2
odstotka, čeprav se je število
tujih turistov zmanjšalo za 10
odstotkov. Ker je bilo namestitvenih zmogljivosti za 5,6 odstotka več, je manjši obisk tujih gostov prispeval k poslabšanju celotnih ekonomskih rezultatov poslovanja turističnega gospodarstva (zaradi povečanja stroškov in večje zaposlenosti), manjša pa je bila tudi
izkoriščenost zmogljivosti.
Zmanjševanje inozemskega
turističnega prometa je deloma posledica neustrezne
strukture zmogljivosti in viso12

kega odstotka nočitev, predvsem tujih turistov v komplementarnih zmogljivostih (kampih in zasebnih sobah), saj to
vključuje tudi manjšo dnevno
porabo.
Devezni priliv od turizma se
je lani, v primerjavi z letom
1981, zmanjšal celo za 37,5 odstotka. Na ta način se je zmanjšal tudi prispevek turizma k
celotnemu
gospodarskemu
razvoju države.
Sistemske rešitve in ukrepi
tekoče ekonomske politike so
leta 1982 spodbujali predvsem
izvozno gospodarstvo, s tem
pa so njegovem okviru tudi turizem, Povečane so spodbude
za izvoz turističnih storitev,
reeskontni krediti za pripravo
turistične sezone, kot tudi
sredstva za splošno turistično
propagando in informacijsko
dejavnost v tujini. Nadalje so
znižane cene kerozina za letalski prevoz tujcev, odobren pa
je tudi popust pri prodaji bencinskih bonov. Vsi ti ukrepi so
bili sprejeti na ravni federacije,
republike in pokrajini pa so
zmanjševale davke in prispevke, da bi okrepile konkurenčno sposobnost turističnega
gospodarstva.
Kljub temu ti ukrepi niso prispevali k povečanju akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti te gospodarske panoge, saj se še naprej poslabšuje njen ekonomski položaj v
primarni delitvi. V vseh panogah in grupacijah turističnega
gospodarstva, razen v turističnih agencijah, so se povečale
tudi izgube.
Razlogi za tak položaj so v
hitrejši rasti stroškov poslovanja v primerjavi s celotnim prihodkom, kar je posledica hitrejše rasti cen reprodukcijskega materiala in storitev glede na povprečno rast cen gostinskih storitiev. Čeprav je bi-

lo načrtovano, da se okoli 60
odstotkov turističnih zmogljivosti lani usmeri na mednarodno tržišče, je bila na njem,
zaradi velike konkurence in
manjšega
povpraševanja,
omejena možnost povečevanja cen. Zraven pa je še velika
stopnja inflacije v državi povzročila, da se je to gospodarstvo, še posebej pa hotelirstvo
sezonskega značaja, znašlo v
primarni delitvi v zelo težkem
položaju.
Ker je turizem delovno intenzivna panoga gospodarstva, organizacije združenega
dela na tem področju pa so
prezadolžene zaradi investiranja v predhodnih obdobjih,
Analiza poudarja, da je to eden
temeljnih vzrokov slabitve njegovega ekonomskega položaja. Pri razporejanju sredstev za
posamezne obveznosti zunaj
TOZD, ki so bile manjše kot
leta 1981, zavzemajo največji
delež skupne potrebe, na drugem mestu pa so izdvajanja za
druge namene.
VISOKA RAST IZGUB
Za celotno turistično gospodarstvo je značilna izrazito visoka rast izgub (95 odstotna v
primerjavi z letom 1981). Glavni razlog zanje so izplačane
akontacije osebnih dohodkov
v razporejenem čistem dohodku. Celotne izgube, izračunane na zaposlenega delavca, pa
so vendar manjše kot izgube v
celotnem gospodarstvu.
Z analizo razmerij na področju interne delitve oziroma

pri delitvi čistega dohodka na
del za osebno in skupno porabo in na del za razširitev materialnih temeljev dela, pridemo
do podatka, da je čisti dohodek kot tudi vsi njegovi deli v
turizmu naraščal hitreje kot v
vsem jugoslovanskem gospodarstvu. Delež osebnih dohodkov kot tudi osebna in skupna
poraba v čistem dohodku, so
občutno večji kot v gospodarstvu države, saj gre za delovno
intenzivno panogo z velikim
številom zaposlenih. Zaradi tega je delež dela za razširitev
materialnih temeljev dela v čistem dohodku, čeprav kaže visoko stopnjo rasti, manjši kot v
celotnem gospodarstvu. Izločanja za rezerve pa so skoraj
na ravni vsega gospodarstva.
Čeprav se stopnja akumulacijske sposobnosti v tej gospodarski panogi zmanjšuje, je,
omenja Analiza, intenzivnost
še precej manjša kot na drugih
gospodarskih področjih. Po
posameznih turističnih panogah in grupacijah pa so gibanja v primerjavi s povprečjem
zelo različna. Stopnja akumulacijske sposobnosti je bila
največja leta 1980.
Za stopnjo reprodukcijske
sposobnosti v turističnem gospodarstvu je značilno, z izjemo turističnih agencij, da še
naprej precej zaostaja za vsem
gospodarstvom, čeprav je naraščala hitreje kot v gospodarstvu v celoti. To je rezultat precejšnjega povečanja amortizacije. Celotna sredstva za reprodukcijo so se lani povečala
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za 47,5 odstotka v primerjavi z turistično ponudbo in povečati
letom 1981.
dohodek. Mimo tega ni ugodna tudi izkoriščenost komplementarnih zmogljivosti gleZMANJŠANA
de na komercialno gostinstvo.
STOPNJA
Osebni dohodki 207.414 deZADOLŽENOSTI
lavcev v turističnem gospodarStopnja zadolženosti turi- stvu, ki sestavljajo 4,2 odstotka
stičnega gospodarstva se je la- zaposlenih v gospodarstvu, so
ni bistveno zmanjšala v pri- bili v povprečju za 13,5 odstotmerjavi s predhodnim obdob- ka nižji od povprečnega osebjem, posebej v primerjavi z le- nega dohodka, ustvarjenega v
tom 1977, in sicer v vseh gru- celotnem gospodarstvu, čerav
pacijah. Zmanjšana stopnja so v vseh grupacijah, z izjemo
zadolženosti za prej najete turizma, naraščali hitreje.
Omenjeni kazalci, ugotavlja
kredite je omogočila ustvarjanje večjega čistega doodka in Analiza, ki ponazorujejo ekopovečanje akumulacijske in nomski položaj turističnega
reprodukcijske sposobnosti. gospodarstva, so doseženi na
Ublažila pa je tudi težave, s nižji ravni kot v vsem gospokaterimi se srečuje predvsem darstvu. Rezultati vseeno kasezonsko hotelirstvo, ki je gle- žejo, da so te razlike, v primerde na stopnjo zadolžeosti, v javi s prejšnjimi leti, zmanjšujejo, kar Analiza ocenjuje kot
najtežjem položaju.
Za investicijska izplačila je pozitivno gibanje, če upošteznačilno precejšnje izboljšanje vamo, da je turizem nizko akudeleža organizacij združenega mulativa gospodarska dejavdela turističnega gospodar- nost.
stva v virih financiranja (s 36,5
leta 1981 na 48,9 leta 1982). To OBSEŽNE PRIPRAVE
je deloma rezultat povezova- ZA LETOŠNJO
nja turističnega gospodarstva
in drugih dejavnosti pri uresni- SEZONO
čevanju skupnih razvojnih
Za leto 1983 predvidevamo,
programov v turizmu oziroma da bo devizni priliv od turizma
dosežek ustvarjanja skupnega dosegel milijardo 150 milijoprihodka, dohodka in devizne- nov dolarjev, tako da bi se v
ga priliva. V celotnih gospo- primerjavi z letom 1982 povedarskih investicijah znašajo in- čal za okoli 36 odstotkov.
vesticije gostinstva in turizma
Turistično gospodarstvo se
v prvih dveh letih uresničeva- je zelo zavzeto pripravljalo na
nja srednjeročnega plana 4,3 to sezono. Ponudba je zaokroodstotka.
žena in poenotena, posebej na
Ustvarjeni dohodek na de- zahodnoevropskem tržišču,
lavca v turizmu je manjši v pri- ukrepi
družbenopolitične
merjavi z enakim v vsem go- skupnosti pa nudijo pogoje za
spodarstvu. Na to vpliva pred- ugodnejše bivanje tujih turivsem neustrezna struktura stov (z angažiranjem pričakozmogljivosti oziroma visok de- vanega dela priliva na menjallež hotelov, relativno malo pa nicah v znesku 114 milijonov
je tistih zmogljivosti, s katerimi dolarjev za zagotavljanje nujje mogoče obogatiti in razširiti nega blaga in naftnih deriva-
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tov, nadalje 10 odstotni popust teje omogočati izenačevanje
na dinarski ček Narodne ban- dohodka te panoge s povprečke Jugoslavije, nakup bencina nim ustvarjenim dohodkom
s popustom). Turistično go- vsega družbenega gospodarspodarstvo je prav tako ustrez- stva.
no ukrepalo, da bi pripravljeno
Vzroki nizke akumulacijske
pričakalo sezono. Pri tem je in reprodukcijske sposobnosti
predvsem pravočasno sklenilo turističnega gospodarstva so v
samoupravne sporazume in zaostajanju rasti produktivnopogodbe s preskrbovalci, z sti, poslabšanih odnosih v pripropagandnimi akcijami je marni in sekundarni delitvi in
skušalo ublažiti neugodne vti- nizki kakovosti celotne ponudse o možnostih domačega tu- be. Krepitev kvalitativnih derizma (zaradi različnih po- javnikov na tem področju
manjkanj, uvajanja bonov in (smotrnejše investiranje v
drugih administrativnih ukre- * gradnjo objektov, boljše izkopov).
riščanje zmogljivosti, razširitev
Sicer pa je naše turistično asortimenta storitev in povegospodarstvo zelo konkurenč- čanje turistične porabe, organo na tujih tržiščih, k čemur niziranejše nastopanje na tržiprispeva tudi stalno drsenje te- šču) lahko zagotovi povečano
čaja dinarja. Pa vendar je visok stopnjo samofinanciranja razodstotek tako imenovanega širjene reprodukcije OZD turiodloženega povpraševanja, ki stičnega gospodarstva.
je značilno za individualne tuZa nadaljnji razvoj turističriste, ki sestavljajo 65 odstot- nega gospodarstva je odločilkov tujcev, ki se odločajo za nega pomena združevanje depočitnice pri nas. Zaradi tega la in sredstev na dohodkovnih
je doseganje načrtovanega načelih, predvsem z dejavinozemskega turističnega pro- nostmi v verigi reprodukcijmeta, s tem pa tudi deviznega skega ciklusa.
priliva, usodno odvisno od
Ta proces se je zadnja leta
preskrbljenosti celotnega, po- intenziviral s spodbujevalnimi
sebej turističnega tržišča.
ukrepi
družbenopolitičnih
skupnosti, Še vedno pa ni dosegel željene ravni, saj ne sloni
na dolgoročnih povezavah
UKREPI ZA HITREJŠI
med turističnim gospodarRAZVOJ TURIZMA
stvom, agroindustrijskim komZaključni del Analize po- pleksom in drugimi gospodarudarja, da bi z večjo produktiv- skimi dejavnostmi.
nostjo dela in izboljšanjem kaPolitiko razširjene reproduk- ■
kovosti storitev, z boljšo izko- cije v turističnem gospodarriščenostjo zmogljivosti in kre- stvu v tem planskem obdobju
pitvijo kvalitativnih dejavnikov je treba oblikovati na povečagospodarjenja, turistično go- nem samofinanciranju turističspodarstvo lahko povečalo do- nega gospodarstva in večjem
hodek, s tem pa tudi lastno angažiranju združevanja dela
akumulacijsko in reprodukcij- in sredstev te panoge z drugim
sko sposobnost. Z ustreznimi gospodarstvom na načelih doukrepi
družbenopolitičnih hodkovne zainteresiranosti in
skupnosti bi morali učinkovi- povezanosti.
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Racionalno

porabo

je treba zagotoviti

proračunskih

predvsem s

sredstev

preventivno

kontrolo
# Proračunska inšpekcija je preprečila lani izplačilo iz proračuna federacije v
vrednosti 533,5 milijona dinarjev in zahtevala, da se ta sredstva vrnejo
® Na podlagi razlike v ceni zalog naftnih derivatov, ki so bile najdene v trenutku
spremembe cene je bilo ustvarjenih okrog štiri milijarde dinarjev
$ Trgovci s tobakom so izkoristili zakonsko netočnost pri obračunavanju temeljnega davka na promet
It V SR Srbiji je bil nepravilno obračunan davek za potniške avtomobile
® Inšpekcija je vložila kazenske prijave zoper devet odgovornih oseb za nezakonito
razpolaganje s sredstvi proračuna
Na področju proračunske
porabe federacije še prihaja
do posameznih nepravilnosti,
predvsem z nenamensko in
nesmotrno uporabo sredstev,
čeprav je Proračunska inšpekcija s svojim dosedanjim delom precej prispevala h krepitvi zakonitosti in ustreznejšem
izvajanju predpisov. Lani je
največ nepravilnosti ugotovila
pri uporabi sredstev za posebne namene in sredstev za borčevsko-invalidsko varstvo ter
pokojnine borcev.
Nekatere kršitve predpisov
je inšpekcija ugotovila tudi pri
obračunavanju izvirnih prihodkov federacije, in sicer pri
obračunavanju
temeljnega
prometnega davka, carin,
uvoznih dajatev in drugih oblik
prihodkov.
Proračunska inšpekcija je
lani intenzivno delovala na področju preprečevanja in odpravljanja takih kršitev in dosegla precejšnje finančne
učinke. Z odločbami je zahtevala vrnitev 533,5 milijonov dinarjev sredstev v proračun, saj
je ugovarjala izplačilu tega
zneska iz njega, pri tem pa niso še upoštevani vsi drugi
učinki njenega preventivnega
delovanja.
To je nekaj osrednjih ugotovitev iz Poročila o delu in ugotovitvah Proračunske inšpekcije v letu 1982, ki so ga nedavno dobili v Skupščini SFRJ kot
sestavni del gradiva, ki spremlja Predlog zaključnega računa proračuna federacije za leto 1982.
Proračunska inšpekcija je
lani delala po delovnem programu, ki ga je izdal zvezni sekretar za finance. Konzultirala
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se je tudi z drugimi nadzornimi
organi, posebej s službo družbenega knjigovodstva. Inšpekcija je največjo pozornost namenila nadzorovanju zakonitosti, namenski in smotrni
uporabi sredstev proračuna.
Poročilo opozarja, da je želela
z nadzorstvom zajeti čim večje
število uporabnikov družbenih
sredstev, predvsem tistih, katerih poslovanje v prejšnjem
obdobju ni pregledoval nobeden drugih nadzornih organov.
Pri nadzorstvu nad zbiranjem proračunskih prihodkov
je inšpekcija največ pozornosti
namenila nadzorovanju obračunavanja, vplačevanja in razporejanja prihodkov iz temeljnega prometnega davka in carin ter prihodkov, ki jih zvezni
organi in organizacije ustvarjajo s svojim delom.
Metoda dela Inšpekcije, poudarja Poročilo o njenem delu,
je bilo izvajanje vsebinske
kontrole vplačevanja prihodkov in izvajanja postavk proračuna. Njene ugotovitve so analitične in opozarjajo na nujno
večje preventivno delovanje
kontrolnih organov na tem področju.
Poleg tega Poročilo omenja,
da je bilo več prizadevanj za
ureditev statusnih problemov
Inšpekcije na dolgoročni podlagi, vendar želeni uspehi še
niso doseženi. Pooblastila in
delokrog tega organa so bili
lani predpisani le z enim členom Zakona o izvajanju proračuna federacije za leto 1982.
Te naloge pa je lani opravljalo
le 10 oziroma 8 inšpektorjev,
ker sta sredi leta 1982 dva inšpektorja začela opravljati dru-

ge naloge v okviru Zveznega
sekretariata za finance.
To je tudi eden od razlogov,
da ni prišlo niti do ustreznega
sodelovanja Proračunske inšpekcije z drugimi nadzornimi
organi: SDK, Zveznim deviznim inšpektoratom, Zveznim
tržnim inšpektoratom, Zveznim komitejem za vprašanja
borcev in vojaških invalidov,
kakor tudi z internimi nadzornimi organi v zveznih organih
in organizacijah. Čeprav so organi samoupravne kontrole v
zveznih organih in organizacijah redno prejemali zapisnike
Inšpekcije o njenih ugotovitvah, ni bilo širšega zanimanja
in pobud za celovitejše sodelovanje.
PREVENTIVNO DELO
INŠPEKCIJE
Poročilo pravi, da je Proračunska inšpekcija lani namenila veliko pozornost različnim
oblikam preventivnega delovanja. Njene ugotovitve na tem
področju kažejo, da bo treba v
prihodnje nameniti več pozornosti analizi in ocenjevanju
predračunov in zahtevkov organov in organizacij, ki so
podlaga za odobritev proračunskih sredstev. V velikem
številu primerov so namreč ti
zahtevki nerealni. Iz Proračuna
zahtevajo večja sredstva kot so
potrebna za normalno delo organov. Zaradi tega Inšpekcija v

svojem Poročilu poudarja, da
bi večja zavzetost pri preventivnem nadzorovanju predračunov precej prispevala k
zmanjšanju proračunske porabe in smotrnejši uporabi odobrenih sredstev.
Veliko težav je imela Inšpekcija pri nadzorovanju namenske in zakonite porabe sredstev, ki so bila iz Proračuna
odobrena za tako imenovane
posebne namene. Ta sredstva
so zveznim organom in organizacijam odobrena za pokritje
nekaterih potreb in za izvajanje posebnih nalog, njihov podrobnejši namen uporabe pa
je določen s predračunom vodje organa, ki vlaga zahtevek.
Nadzorstvo nad namensko porabo teh sredstev otežuje tudi
dejstvo, da je mogoče namen
njihove porabe med letom
spremeniti, tako da se pogosto
uporabljajo celo za pokritje
materialnih stroškov.
V vseh primerih, kjer je Inšpekcija ugotovila, da je šlo za
nenamensko uporabo sredstev Proračuna federacije, je
vložila zahtevo za sprožitev
postopka za prekršek proti odgovornim osebam, ti postopki
pa so v teku.
RAZLIČNE OBLIKE
OBRAČUNAVANJA
PROMETNEGA DAVKA
Na področju nadzorovanja
izvajanja prihodkov proračuna

psoooooocooccooooooeoosooci&ooea oosoas«
Q POROČILO O DELU IN POMEMBNEJŠIH UGOTOVITVAH S
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0
Cj PRORAČUNSKE INŠPt
»ooocpooooososoeo«!
^sscoscosocosooos
poročevalec

federacije je Proračunska inšpekcija lani precej podrobno
nadzorovala obračunavanje,
vplačila in razporejanje prihodkov iz temeljnega prometnega davka. Ker so bile že prej
ugotovljene določene nepravilnosti, ki so povzročile neredno in nepravilno obračunavanje in vplačevanje davka, so
inšpektorji bolj podrobno nadzorovali večje davčne obveznike, kot na primer organizacije,
ki se ukvarjajo s prometom
nafte, naftnih derivatov in s
prometom tobaka. Pregled dokumentacije pri osmih največjih davčnih zavezancih, ki se
ukvarjajo s prometom nafte in
njenih derivatov, je pokazal, da
prihaja do kolizije dveh določb
Zakona o obdavčevanju izdelkov in storitev in do uporabe
napačne, za trgovce pa ugodnejše osnove za davčni obračun. Davčni zavezanci so se
namreč poslužili pomankljivosti v Zakonu in plačali manjšo
davčno akontacijo v primerjavi
z doseženim prometom, razlike manj vplačanega davka pa
so potem trimesečno obračunavali. Te razlike pa so, omenja Poročilo, samo v tretjem
četrtletju lam, znašale pri večini davčnih zavezancev po več
100 milijonov dinarjev.
Precejšnja sredstva na računih teh davčnih zavezancev so
bila, je ugotovila Inšpekcija,
ustvarjena na račun razlike pri
oceni naftnih derivatov, ki so
jih imeli zavezanci na zalogi v
trenutku spremembe cen. Tudi
zaradi tega je bil finančni rezultat omenjenih organizacij
precej večji, saj ni bil predpisan namen uporabe tako pridobljenih sredstev, razen za
pokrivanje negativnih razlik pri
ceni nafte, do katerih pa ni
prišlo. Proračunska inšpekcija
nima pravice nadzorovati uporabo teh sredstev, predlaga pa,
da bi predpisali namen uporabe tako pridobljenih sredstev,,
kakor tudi, da bi SDK nadzorovala njihovo uporabo. Po izračunih Inšpekcije je bilo na tak
način ustvarjenih okoli 4 milijarde dinarjev.
Tudi trgovci s tobakom so se
poslužili netočnosti določb
Zakona pri obračunavanju temeljnega prometnega davka.
Ko so inšpektorji pregledovali
njihovo poslovanje, so odkrili
nepravilne knjigovodske evidence, kot tudi nezakonito
prodajo večjega števila izdelkov brez obračunavanja prometnega davka. V nasprotju z
ustrezno določbo Zakona o
obdavčevanju izdelkov in storitev v prometu, vendar na
podlagi mnenj pristojnega republiškega organa, so bili plačila prometnega davka oproporočevalec

ščeni mnogi izdelki, ki jih prodajajo trgovci s tobakom, kot
na primer potrebščine za
osebno higieno, čestitke, vžigalniki, kemični svinčniki, flomastri itd.
Po mnenju pristojnih republiških organov je tako oprostitev obveznosti plačila prometnega davka dobila večje
razsežnosti, navajajo v Poročilu proračunski inšpektorji. Po
njihovi oceni tako v Jugoslaviji
okoli 200 proizvodov prodajamo brez obračunavanja prometnega davka, čeprav je njegovo obračunavanje zakonska
obveznost prometnih organizacij. Zaradi tega bo Inšpektorat letos sprejel potrebne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti, tako da se bodo povečali
izvirni prihodki proračuna federacije.
REPUBLIŠKI ZAKON
JE DOVOLIL
DAVČNE OLAJŠAVE
Proračunska inšpekcija je
lani nadzorovala tudi obračunavanje in vplačila temeljnega
prometnega davka pri treh remontnih organizacijah, ki so
se ukvarjale z montiranjem
»mercedesov« iz uvoženih delov. Na ta vozila pozneje ni bil
plačan prometni davek, čeprav
so bila vozila registrirana na
podlagi atesta pristojnih organizacij. Do takih možnosti je
prišlo zaradi neskladnosti republiških predpisov o varnosti
prometa z Ustavo SFRJ in Zakonom o standardizaciji, tako
da je Inšpektorat predlagal
Ustavnemu sodišču Jugoslavije, naj oceni ustavnost in zakonitost teh predpisov.
Nepravilnosti so se pojavljale tudi pri obračunavanju in
vplačevanju temeljnega prometnega davka na vse osebne
avtomobile.
Organizacijske
enote SDK v SR Srbiji so na
zahtevo občinskih služb družbenih prihodkov in sklicujoč
se na republiške predpise, iz
davčne vsote za osebna vozila
najprej izločale 10 odstotkov
za financiranje teh občinskih
služb, šele ostanek teh prihodkov pa so potem razdelile med
republiko in federacijo. Na ta
način je bil proračun federacije lani oškodovan za 149,5 milijonov dinarjev. Tudi v tem primeru je Inšpekcija sprožila postopek za ocenjevanje ustavnosti ustrezne določbe Zakona
o davkih občanov v SR Srbiji.
Proračunska inšpekcija pa
je odkrila veliko število nepravilnosti tudi pri carinskih prihodkih. Lani je pregledala poslovanje petih carinarnic in
ugotovila, da niso popisovale
carinskega blaga, da ne vodijo

vedno ažurno evidence o začasnem uvozu blaga, da ta tudi
ni vedno točna, v carinsko
osnovo pa carinarnice vedno
ne vračunavajo tudi stroškov
nabave blaga in njegove dostave do jugoslovanske meje.
Poleg tega pa se carinsko blago prodaja po nižjih cenah kot
bi ga bilo treba prodajati.
Nepravilnosti pri poslovanju
carinarnic so povzročili tudi
nenatančni zakonski predpisi
na tem področju ter njihovo
različno tolmačenje. To še posebej velja za uporabo carinskih olajšav.
Poročilo o delu Proračunske
inšpekcije nadalje tudi poudarja, da je bilo več nepravilnosti ugotovljenih pri delu Carinarnice Koper, ki je carinila
tudi blago, katerega uvoz je
prepovedan.
Po zaključenih pregledih v
vseh omenjenih carinarnicah,
so se inšpektorji pogovarjali z
vodilnimi in strokovnimi carinskimi delavci in jih opozorili na
nujnost večjega preventivnega
delovanja revizijskih organov
na tem področju. Večina pripomb inšpektorjev je bila takoj
sprejeta, sprejeti pa so bili tudi
ukrepi za odpravo ugotovljenih slabosti. Le Carinarnica
Koper pa je ugovarjala ugotovitvam inšpektorjev in opravičevala celo nepravilnosti, ki
imajo znake kaznivega dejanja.
Inšpekcija je pregledala tudi
poslovanje Avto-moto zveze
Jugoslavije, saj iz njene dejavnosti pritekajo precejšnja
sredstva v proračun federacije.
Ugotovila je, da je omenjena
organizacija zaračunavala nerealno visoke stroške prevzemanja, zbiranja, hranjenja in
prodaje avtomobilov, ugotovila pa je tudi več drugih nepravilnosti.
Zaradi tega so inšpektorji
'zahtevali, da AMZJ vrne proračunu federacije 85,6 milijonov
dinarjev nepravilno obračunanih in neplačanih sredstev. Ta
nalog pa ni bil izvršen, saj se je
AMZJ pritožil Zveznemu sodišču in zahteval razveljavitev
odločbe Proračunske inšpekcije.
Proračunska inšpekcija je
tudi lani precej pozornosti namenila nadzorstvu finančno
materialnega poslovanja več
zveznih organov in organizacij. Pri njih je najpogosteje
ugotovila nezakonitosti pri
uporabi nenamenskih sredstev, neredno so bili vračani
tudi ostanki sredstev v proračun. Prihajalo je do nezakonitega razpolaganja s sredstvi za
negospodarske
investicije,
prekoračeni so bili limiti stroškov za reprezentanco. Nere-

dno pa so bili obračunavani
tudi nalogi za službena potovanja.
Pri pregledovanju obračunavanja obveznosti federacije
za pokojnine borcev, je Proračunska inšpekcija ugotovila,
da do nepravilnosti na tem področju v glavnem prihaja zaradi napačne obdelave podatkov
iz matičnih evidenc borcev in
upokojencev. Do tega prihaja
tudi zaradi tega, ker tega dela
ne opravlja dovolj veliko število strokovnih delavcev, nedavno pa so se spremenili tudi
predpisi, ki urejajo te obveznosti federacije.
NEPRAVILNOSTI PRI
UPORABI SREDSTEV
ZA BORČEVSKO INVALIDSKO VARSTVO
Proračunski inšpektorji so
lani nadzorovali zakonito in
namensko uporabo sredstev
Proračuna za financiranje temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev. Pregledali so poslovanje 17 občinskih organov, pristojnih za te zadeve. Inšpektorji so ugotovili, da je bilo največ napak na področju zdravstvenega varstva teh kategorij
zavarovancev, do njih pa je
najpogosteje prišlo zaradi slabega poznavanja zveznih, republiških in pokrajinskih predpisov. Najpogosteje prihaja do
napak pri priznavanju pravice
do zdravstvenega varstva članom družin teh kategorij zavarovancev, saj jim pravice priznavajo, čeprav zakoni tako ne
dovoljujejo.
Poleg tega tudi občinski
upravni organi ne namenjajo
dovolj pozornosti nadzorovanju izplačil borčevskega dodatka v breme sredstev proračuna federacije. Celo osebni
dohodki uporabnikov borčevskega dodatka se v nekaterih
primerih obračunavajo zelo
nizko (pod zajamčenimi), tako
da bi se lahko izplačal večji
znesek dodatka.
Pregled uporabe celotnih
sredstev, predvidenih v-proračunu federacije za borčevsko
in invalidsko varstvo, je pokazal, da so lani občinski upravni
organi, pristojni za zadeve
borcev in vojaških invalidov,
nezakonito izplačali in uporabili 5,7 milijonov dinarjev proračunskih sredstev. Ker za kršitev predpisov s tega področja zakoni ne predvidevajo
sankcij, je Inšpekcija vložila le
4 kazenske prijave, in sicer v
primerih, ko so bili izstavljeni
fiktivni računi za storitve, ki niso bile opravljene ali pa so jih
računi prikazali v precej večjem obsegu.
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Proračunska inšpekcija je
lani izdala 31 odločb, namenjenih odpravljanju nepravilnosti pri izvajanju proračuna
federacije za leto 1982. Z njimi
je zahtevala vrnitev sredstev,
oziroma ugovarjala izplačilom
iz proračuna federacije. Proti
devetim odgovornim osebam v
organih in organizacijah je
vložila kazenske prijave, vložila pa je tudi tri zahtevke za

sprožitev postopka za prekrške.
Poročilo posebej omenja, da
lani ni bilo rešeno vprašanje
statusa Proračunske inšpekcije, prav tako pa ni predpisov, ki
bi določali pogoje in načine
opravljanja te vrste kontrole.
Prav tako pa ni dovolj inšpektorjev za opravljanje teh nalog.
Posebej pa Poročilo opozarja na netočnosti in nedoreče-

nosti predpisov na tem področju, na njihovo medsebojno neusklajenost in necelovitost, saj zaradi tega ni le oteženo delo inšpektorjev, temveč
so tudi vzrok za slabosti, napake in nezakonitosti na tem področju.

Zagotoviti pa je treba tudi večje in trajnejše sodelovanje Inšpekcije z drugimi nadzornimi
organi na področju izvajanja
proračuna federacije, še posebej SDK. Poleg tega pa Poročilo sodi, da bi morali inšpektorji
tudi boij in več sodelovati z
organi družbene kontrole preZa bodoče delo tega organa ko samoupravne kontrole v
je nujno, da bi več pozornosti delovnih skupnostih uporabninamenili preventivni kontroli. kov družbenih sredstev.
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13. telefon (011)334-149 »Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev-Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914

