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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE

IN DELEGATE

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
7. maja 1984
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije so
razglasili izvolitev predsednika Predsedstva SR Slovenije in člana Predsedstva SR Slovenije ter objavili njegovo sestavo.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
7. maja 1984

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 7. maja 1984 sprejeli:
- predlog odloka o izvolitvi predsednika Ustavnega sodišča

c.™ *><«..

Za predsednika Predsedstva Socialistične republike
Slovenije je bil izvoljen France Popit.
Za člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije
je bil izvoljen Janez Stanovnik.
Sestava Predsedstva Socialistične republike Slovenije:
predsednik: France Popit
člani: Alojz Briški, Majda Gaspari, Stane Markič, Zoran
Polič, Janez Stanovnik, France Stiglic
člana po položaju: Andrej Marine, predsednik CK ZK
Slovenije
Franc Šetinc, predsednik RK SZDL Slovenije
SR Slovenije; za predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije
je bil izvoljen Jože Pavllčlč;
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v
organih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij; zbori skupščine so ob obravnavi predloga tega
družbenega dogovora sprejeli še posebni sklep;
- sklep o obravnavi predloga ugotovitev, stališč in sklepov k
uresničevanju preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah kazen-
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»REDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
> sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega
sistema radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 z osnutkom zakona
ESA- 484)
sm37

skega zakona SR Slovenije (Družbenopolitični zbor je sprejel
stališča);
i
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnem pravobranilstvu;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja.
Zbor združenega dela In Zbor občin sta sprejela:
- ugotovitve, stališča in sklepe Skupščine SR Slovenije k
stanju in usmeritvam razvoja drobnega gospodarstva v SR
Sloveniji;
- sklep ob obravnavi informacije o izvajanju sklepov zborov
Skupščine SR Slovenije v letu 1983 glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu pred požarom;
- predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 1984, z osnutkom zakona;
- predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o spremembah dogovora o zagotavljanju dela sredstev
za financiranje izdelave študije za projekte Plavega plana in
programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana
programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP).
Zbor združenega dela je sprejel še:
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju sklepov in
stališč Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah na področju zunanjetrgovinske mreže;
- predlog zakona o spremembah zakona o zajamčenem
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v OZD,
ki poslujejo z izgubo;
- sklep ob obravnavi poročila Narodne banke Slovenije za
leto 1983 in predlog odloka o potrditvi finančnega načrta
prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1984.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1983
Zbor občin pa je osnutek tega zakona sprejel po skrajšanem postopku kot
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna
SR Slovenije za leto 1983.
Družbenopolitični zbor je sprejel tudi;
- stališča ob obravnavi predloga zakona o urejanju prostora

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
23. maja 1984
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo,
23. maja 1984.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- program ukrepov in aktivnosti za razbremenjevanje gospodarstva;
- osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in
razporejanju dohodka ter čistega dohodka, delitvi sredstev za
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v SFR Jugoslaviji (ESA 456).
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta nadaljevala z
razpravo:
- predloga zakona o urejanju prostora (ESA 295);
- predloga zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (ESA 283);
- predloga zakona o stavbnih zemljiščih (ESA 582).
Oba zbora bosta obravnavala tudi:
- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev iz dela neizkoriščenih kreditov iz primarne emisije železniškim transportnim
organizacijam združenega dela za nakup tirnih vozil domače
izdelave (ESA 475);
- družbeni dogovor o skupnih elementih stanovanjske in
komunalne politike (ESA 470).
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in predloga zakona o urejanju naselij in drugih posegov <
prostor,
Vsi trije zbori so sprejeli še:
- predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo
branilca SR Slovenije: za namestnico javnega pravobranilcž
SR Slovenije je bila imenovana Branka Clzel-Varšek.
' NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Marija Drofenik, Rudi Vračko, Franci Gerbec, Ivan Kos
Jožica Janežič, Franc Premk, Nace Šteferl, Andrej Počivav
šek, Jože Kovač, Boris Lieber, Franc Razdevšek, Jože Hrovat
Tatjana Šobar, Vlado Grdina, Ladislav Rutar, Nada Voglar
Alojz Rožman, Marjan Kobav, Peter Toš, Janez Mirnik, Doro
teja Stipanič, Kristina Kobal, Primož Južnič, Slobodan Sibin
čič, Liberat Budžon, Slavica Kosi-Turk, Edvard Kozel, Rud
Šepič, Ernest Noč, Janez Sivka, Julijana Sajko, Josip Baje
Milica Ozbič, Bernard Krivec.
Zbor občin:
Polde Maček, Kristina Slavič, Tone Krašovec, Franc Sto
šicki, Martina Kralj, Mitja Horvat, Jože Florjančič, Andrej Bri
ški, Miran Koren, Franc Meke, Franc Mlakar, Janko Zgrabljič
Janez Potrč, Anton Zoreč, Edo Kranjčevič, Jernej Vrhunec
Vinko Cafuta, Lucijan Vuga, Majda Štruc, Darjo Valentič, Ad;
Gorjup, Jasna Miklavčič.
Družbenopolitični zbor:
Stane Žunič, Željko Cigler, Lado Kocijan, Štefan Korošec
Ludvik Zaje, Kristina Kobal, Ludvik Golob, Milisav Jankovič
Ciril Ribičič, Marija Zupančič-Vičar, Jože Kavčič, Peter Toš.
Pisne razprave so oddali:
- Delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor združe
nega dela iz posameznih področij in okolišev: Ljubljana-Vič
Rudnik, Lendava, Velenje, Maribor-Pobrežje, Murska Sobota
Slovenj Gradec, Radovljica, Ravne na Koroškem, Piran, Celje.
- Delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor občin i:
občinskih skupščin: Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Vič-Ru
dnik, Lendava, Kočevje, Maribor-Pobrežje, Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem, Obalna skupnost Koper, mesto Ljub
Ijana, Črnomelj, Vrhnika, Logatec, Celje.

Zbor združenega dela pa bo obravnaval še:
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (šes
železniški projekt) med SFR Jugoslavijo in Mednarodn.
banko za obnovo in razvoj (YU-2336).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oz. družbeno
političnih organizacij.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
23. aprila 1984
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju zborov pc
slušali:
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
osnutku zakona o dopolnitvi zakona o temeljih sistema cen i
o družbeni kontroli cen in k pobudi za sklenitev družbeneg
dogovora o ukrepih za zmanjšanje materialnih obveznos
gospodarstva, ki jo je podal Alojz Klemenčič, član Izvršneg
sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče i
splošne gospodarske zadeve;
- uvodno besedo k poročilu Izvršnega sveta Skupščine S
Slovenije o nekaterih izgubah v OZD po zaključnih računih 2
leto 1983 in o dosedajih aktivnostih za njihovo pokrivanje,
jo je podal Rudi Šepič, član Izvršnega sveta in republiš
sekretar za finance.
poročevalc

Zbor združenega dela,Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za zmanjšanje materialnih obveznosti gospodarstva;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen.
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi pobude in osnutka
zakona sprejel stališča.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju zakona o
energetskem gospodarstvu;
- predlog za izdajo zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje
elektroenergetskih objektov in objektov premogovništva s
predlogom zakona;
- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o nekaterih izgubah v OZD po zaključnih računih
za leto 1983 in dosedanjih aktivnostih za njihovo pokrivanje;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o določanju virov
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv.
Zbor združenega dela pa je sprejel še:
- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri-

spevka iz dohodka TOZD za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva.
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Jakob Piskernik, Terezija Donko, Janko Maček, Ivan Vušnik,
Milan Krajnik, Janko Blas, Marija Drofenik, Peter Jaklič, Marija Masnec, Adi Dečman, Natan Bernot, Drago Štefe, Rudi
Kreže, Marjan Markovič, Liberat Budžon, Bernard Krivec,
Žarko Okorn, Ivan Kastrevc, Mirko Curk, Ferdinand Debeljak,
Vlado Robar, Leopold Boh, Janez Erhart, Ivo Vuk, Slavko
Klarič, Herman Rigelnik, Franc Planine.
Zbor občin:
Cveto Majdič, Stanko Kajdiž, Uroš Gulič, Janez Levičar,
Janez Keržan, Stanislav Petek, Rihard Ovček, Ivo Bernard,
Jože Globačnik, Janez Kučan, Eva Kovič, Jože Pučko, Ferdo
Rakuša, Dušan Jug, Franc Toplak, Nuša Kerševan, Jože Setnikar, Janez Basle, Deziderij Kelenc, Ivan Knez, dr. Jože Kunič.
Družbenopolitični zbor:
Viljem Pahor, Silva Jereb, Jože Kavčič; Igor Križman, Jože
Šušmelj, Ivanka Vrhovčak, Rudi Čačinovič, Lado Kocjan, dr.
Ciril Ribičič, Ludvik Zaje, Marjan Kotar, Jože Sintič, Miha
Ribarič, Alojz Klemenčič, Miran Potrč, Miloš Prosenc, Lojze
Fortuna, Štefan Korošec, Lojze Ude, Janez Zemljarič.
•
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SKLEPI, STALISCA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPSCINE SRS
,
•
SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu
o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju
energetskega gospodarstva
Zbor združenega dela in zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 23. aprila 1984 obravnala poročilo o uresničevanju sklepov skupščine SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu
o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju energetskega gospodarstva in na podlagi
,255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela in zbor občin
Skupščine SR Slovenije sprejemata poročilo o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu
o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju energetskega gospodarstva.
2. Zbora ugotavljata, da se zaradi ukrepov tekoče ekonomske politike ne uresničujejo zahteve skupščine glede oblikovanja cen električne energije in premoga. Zato zbora ponovno poudarjata,
da je treba nadaljevati s tako politiko cen,
da bo možno pokrivati stroške enostavne
reprodukcije in vsaj del minimalnega
programa za razširjeno reprodukcijo. Nadalje zbora poudarjata, da je treba na
zveznem nivoju pospešiti razreševanje

poročevalec

problema marže v prometu premoga na
drobno.
3. Zbora poudarjata, da je treba pospešiti aktivnosti za pristop temeljnih organizacij združenega dela k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990 in
k spremembam in dopolnitvam tega samoupravnega sporazuma. Ustvariti je
treba take pogoje, da bodo nepodpisniki
samoupravnega sporazuma ter sprememb in dopolnitev samoupravnega
sporazuma spoznali interes za pristop k
samoupravnim sporazumom.
4. Zbora poudarjata, da je treba okrepiti aktivnosti za dokončanje optimalnega
izbora izgradnje elektroenergetskih objektov. Pri tem je treba poleg energetskih
potreb z vidika strukture izvorov električne energije upoštevati tudi možnost
vključevanja domačih gospodarskih potencialov (domače znanje, oprema, zaposlitev gradbene operative). Zagotoviti je
, treba, da bo po sprejemu tega izbora
gradnja predvidenih objektov potekala v
skladu z dogovorjeno dinamiko, čemur je
treba zagotoviti tudi finančne vire. Glede
na to, da je Nuklearna elektrarna Krško v

rednem obratovanju, zbora predlagata
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
da pripravi celovito analizo o izgradnji te
elektrarne z vidika vseh pozitivnih kot
tudi negativnih izkušenj.
5. Zbora poudarjata, da je do 30. 6.
1984 skrajni rok, do katerega je treba
uveljaviti samoupravno organiziranost
elektrogospodarstva in premogovništva,
pri čemer je posebej pomembna vsebinska in ne le formalna reorganiziranost.
Elektrogospodarstvo in premogovništvo
morata v letu 1984 intenzivirati izvajanje
notranjih ukrepov za racionalno poslovanje.
6. Zbora ugotavljata, da so na področju
varčevanja z energijo še velike rezerve.
Zato je treba z najširšo družbeno akcijo
pospešiti osveščenost delovnih ljudi in
občanov in njihovo pripravljenost za racionalno uporabo razpoložljive energije.
Organizacije združenega dela, ki še niso
pristopile k pripravi in izvajanju varčevalnih načrtov, naj te naloge čimprej opravijo.
7. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da skupaj z Republiško energetsko skupnostjo v četrtem trimesečju 1984 poroča o uresničevanju nalog, ki izhajajo iz tega sklepa.
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SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
elektrogospodarstva in premogovništva
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 32. seji dne 23.
aprila 1984 obravnaval in sprejemal
predlog zakona o določitvi obveznosti
plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva in na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije

sprejel naslednji
sklep
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije nalaga izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da skupaj z Republiško energetsko skupnostjo, Službo družbenega knjigovodstva, Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino in SOZD-i elektrogospodar-

stva in premogovništva proučijo pripombe in predloge delegatov na seji zbora. S
tem v zvezi naj Zboru združenega dela
Skupščine SR Slovenije poročajo ob
predložitvi poročila o izvajanju zakona o
določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah v organizacijah združenega dela po
zaključnih računih za leto 1983 in dosedanjih aktivnostih za njihovo pokrivanje
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 32. seji dne 23.
aprila 1984 obravnaval poročilo o nekritih izgubah v organizacijah združenega
dela po zaključnih račdnih za leto 1983
in o dosedanjih aktivnostih za njihovo
pokrivanje in na podlagi 255. člena poZbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 32. seji dne 23. aprila 1984 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah v
organizacijah združenega dela po zaključnih računih za leto 1983 in dosedanjih aktivnostih za njihovo pokrivanje na
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči-

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije jemlje na znanje poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah v organizacijah združenega dela po zaključnih računih za leto
1983.

2. Zbor podpira aktivnosti in predloge
ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije za pokritje nekritih izgub v nekaterih večjih organizacijah združenega
dela oziroma dejavnostih.
3. izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v nadaljnjih aktivnostih za izvajanje
ukrepov upošteva stališča in opozorila
delegatov iz razprave na seji zbora.

ne SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor občin jemlje na znanje poročilo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o nekritih izgubah v organizacijah združenega dela po zaključnih računih za leto
1983.
2. Zbor podpira aktivnosti in predloge
ukrepov izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije za pokritje nekritih izgub v ne-

katerih večjih organizacijah združenega
dela oziroma dejavnostih.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v nadaljnjih aktivnostih za izvajanje
ukrepov upošteva stališča in opozorila
delegatov iz razprave na seji zbora.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj poroča skupščini oziroma zboru, kako se v organizacijah združenega dela z
največjo izkazano izgubo izvajajo ukrepi
in aktivnosti za saniranje stanja.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPSCINE SR SLOVENIJE
MNENJE
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije k poročilu o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas od 1.
8. 1981 do 1. 10. 1983
Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose je na seji dne
25. aprila 1984 obravnaval poročilo o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10. 1983,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Odbor je ocenil, da poročilo komisije
izčrpno prikazuje vsa bistvena vprašanja
v zvezi s problematiko investiranja. Ugotovil je, da iz poročila izhaja, da je komisija v navedenem obdobju uspešno
4

opravljala svojo nalogo, ki je v dajanju
mnenj o družbenoekonomski upravičenosti investicij, ne da bi pri tem posegala
v pravice organižacij združenega dela na
področju razširjene repodukcije. Posebej
pa je odbor poudaril, da bi bilo nujno, da
bi se izkušnje in spoznanja, izhajajoče iz
dosedanjega dela komisije, ustrezno
odrazile v določbah novega zakona o
graditvi objektov, ki bi moral vsebovati
poglavitne sistemske rešitve na področju
investiranja.
V razpravi o poročilu je odbor v zvezi s

problematiko investiranja oblikoval naslednja stališča:
a) v razpravi je bilo poudarjeno, da je
eno od temeljnih vprašanj v zvezi s problematiko investiranja vprašanje prevzemanja osebne odgovornosti v celotnem
procesu odločanja o investicijah. Odbor
je mnenja, da je treba v bodoče kontinuirano spremljati in uveljavljati politično in
strokovno odgovornost vseh udeležencev pri izvajanju posameznih investicij. V
zvezi s tem pa je treba razvijati tudi odgoporočevalec
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vornost za investicijske pobude in le-te
ustrezno stimulirati.
Odbor pa tudi opozarja, da je treba v
praksi dosti več pozornosti kot doslej
nameniti inštruktaiži strokovnih delavcev,
ki se ukvarjajo s posameznimi investicijskimi projekti. Ta inštruktaža bi morala
predvsem prispevati k razvijanju njihove
kreativnosti.
b) Opozorjeno je bilo, da se obseg investicij v Sloveniji zmanjšuje, kar ima

VPRAŠANJA

lahko nepredvidljive posledice za celoten
družbenoekonomski razvoj republike.
Tudi visoke obrestne mere vedno bolj
odvračajo interesente od najemanja kreditov za investicije. Glede na visoko inflacijo pa se postavlja vprašanje, kako realno prikazovati vrednosti posameznih investicij. Zato odbor meni, da je treba
oblikovati tudi način vrednotenja investicij v sedanjih pogojih visoke inflacije.
c) V zvezi z veliko razdrobljenostjo investicij je odbor menil, da je treba v bo-
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 4. 1984
- Vrsta vprašanj v zvezi s pokrivanjem
izgub v elektrogospodarstvu
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije za gospodarsko
področje 30. okoliš, občine
Celje je postavila naslednja
delegatska vprašanja:
Na zborih občinske skupščine Celje so bila ob razpravi
o pokrivanju izgub v elektrogospodarstvu SRS postavljena nekatera delegatska vprašanja. Glede na to, da bi v
okviru TOZD Elektrodistribucije Celje, na nekatera vprašanja ne mogli odgovoriti, je
predlog, d a se le-ta posredujejo prek delegatov republiški
skupščini oz. Zboru združenega dela.
Vprašanja so naslednja:
1. Ali je nastala izguba z
uporabo električne energije
samo v Sloveniji?
2. Koliko električne energije
smo odstopili ostalim porabnikom izven naše republike in
ali so tudi oni udeleženci v
pokrivanju izgube. Menimo,
da zakon tega ne predvideva,
zato predlagamo, da se izguba krije izključno prek cene
električne energije v gospodarstvu, kar bi imelo za posledico varčevanje električne
energije.
3. Zakaj največji porabniki
ne plačujejo za električno
energijo višjega prispevka od
ostalih manjših porabnikov?
4. Za kaj so bila porabljena
sredstva, ki smo jih združevali
za elektrogospodarstvo od leta 1976 do 1983 in katerim
smo se tudi samoupravno odpovedali?
5. V zvezi s tem nas zanima,
kakšni so osebni dohodki tako v TOZD kot na ravni delovne organizacije in SOZD?

Na vprašanja je odgovoril
Jakob Piskernik, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za energetiko:

IN

doče združevati sredstva predvsem za
večje in zahtevnejše investicije, katerih
upravičenost je treba temeljito proučiti in
ki bi obenem pomenile tudi večjo specializacijo v okviru posameznih panog.
V razpravi je bilo opozorjeno tudi na
nekatera vprašanja v zvezi z združevanjem sredstev z organizacijami združenega dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in na problem izgradnje
prevelikih kapacitet v okviru posameznih
panog glede na jugoslovanske potrebe.

DELEGATOV

vse uporabnike določena v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana ISE za odbobje
1976-1980 in -za obdobje
1981-1985 (v 17. členu) ter v
spremembah sporazuma za
obdobje 1981-1985, ki so bile
sprejete na skupščini ISE 14. 2.
1984 (v 11. členu). Iz navedenega 17. in 11. člena je razvidno, da imajo uporabniki na
110 kV nižjo stopnjo prispevka
na prodano kWh, vendar imajo
občutno višji prispevek za povečano priključno moč, ki je
izračunana tako, da so obremenitve, ki jih prispevajo za
razširjeno reprodukcijo enake
za vse skupine uporabnikov,
ob upoštevanju stroškov, ki jih
povzročajo na posameznih napetostnih nivojih.

Ad 1.
Elektrogospodarstvo Slovenije je prodalo v SR Sloveniji v
letu 1983 7.999,4 GWh električne energije po povprečni
ceni 271 ;32 p/kWh. Izven Slovenije pa so prodali 1.201,2
GWh po povprečni ceni 396,31
p/kWh. Cena električne energije, prodane v druge republi- Ad 4.
ke je bila oblikovana po dejanskih stroških, kar pomeni, da
V obdobju 1976-1980 je bilo
je bila enostavna reprodukcija investirano 21.426 mio din, od
v celoti pokrita.
tega 65% iz združenih energetskih sredstev po samouAd 2.
pravnem sporazumu ISE.
sredstva so bila porabljeDelno je odgovor dan že naTa
za zgraditev: 764 MW v proskozi prikaz številk pri odgo- izvodnih
objektih, 1400 MVA v
voru na prvo vprašanje. Doba380 kV, 600
ve drugim sistemom so bile v transformaciji
MVA v transformaciji 220 kV,
okviru »Pravilnika o kriterijih 226
daljnovodov prenosa
za sklepanje dogovorov in po- 110 km
kV, 147 km daljnovodov
godb o izmenjavi in kupopro- distribucije
110 kV, 1087 MVA
daji električne energije z elektransformaciji 110 kV distritroenergetskimi sistemi izven vbucije,
v naprave za pridobitev
Slovenije« v katerem je dolo- 18,6 mio
nakopanega ligčeno, da morajo cene za take nita in 5,2 ton
mio ton nakopanega
dobave pokrivati najmanj stro- rjavega premoga
vlaganja v
ške proizvodnje te energije. začetek izgradnjeter
uraEnergijo smo torej prodajali na Žirovski vrh inrudnika
drugim sistemom (ne uporab- elektrarno Krško. nuklearno
nikom!) v okviru navedenega
V obdobju 1981-1983 je bilo
pravilnika, pri čemer smo doinvestirano 21.261 mio din, od
segli v povprečju cene, ki so tega
84% združenih energetpokrivale vsaj stroške za te dosredstev po sporazumu in
datne dobave. Tako drugi si- skih
v letu 1981. Ta sredstemi niso udeleženci za po- zakonu
so bila porabljena za zgrkrivanje izgube v SR Sloveniji. stva
ditev: 332 MW v proizvodnih
objektih, 40 km daljnovodov
Ad 3.
380 kV, 150 MVA v transformaVišina prispevka od porab- ciji 220 kV, 24 km daljnovodov
ljene električne energije je za distribucije 110 kV, 52 MVA v

transformaciji 110 kV distribucije, v naprave za pridobitev
150 mio ton nakopanega lignita in 5,1 mio ton rjavega premoga ter vlaganja v elektroenergetske objekte, ki so tik
pred dokončanjem kot npr.
TE-TO Ljubljana II 50 MW, HE
Solkan 31 MW, TE Ugljevik I
100 MW ter rudnik urana Žirovski vrh.
Ad 5.
Neto osebni dohodki na delavca v elektrogospodarstvu
so za leto 1983 znašali 21.100
din, v premogovništvu pa
26.191 din. Povprečni neto
osebni dohodek delavcev temeljnih organizacij združenega dela v elektrogospodarstvu
je znašal 19.743 din, v delovnih
organizacijah pa 20.535 din.
Gospodarstvo je v letu 1983
izplačalo neto osebni dohodek
na delavca v višini 18.171 din.
Razlika v primerjavi z gospodarstvom izhaja iz višje kvalifikacijske strukture zaposlenih
in težjih pogojev dela, zato je
realneje, če primerjamo povprečni osebni dohodek na pogojno nekvalificiranega delavca, ki je bil v letu 1981 v elektrogospodarstvu za 11% višji
od povprečja v gospodarstvu.
Preostali del razlike gre na račun težjih pogojev dela kot so
povprečno v gospodarstvu in
sicer:
- v
elektrogospodarstvu
opravlja dela v treh izmenah in
turnusih kar 19% delavcev za
razliko od gospodarstva, kjer
je takih delavcev le 8,4%,
- v letu 1981 je bilo v elektrogospodarstvu
dejansko
opravljenih 150 ur mesečno na
delavca ali 4,2% več kot v gospodarstvu (114 ur),
- višje starostno povprečje,
ki znaša v elektrogospodarstvu 38 let, v gospodarstvu pa
34 let, prv tako vpliva na večji
delež osebnega dohodka iz
minulega dela.

t
poročevalec
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1984
Pobuda glede zagotavljanja deviz za
uvoz strokovne literature
Aleš Sojar, delegat skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje 1. okoliš - Ljubljana Center je dal naslednjo
delegatsko pobudo:
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino v zvezi z uresničevanjem sklepov Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije, sprejetih v II. polletju 1983
sporoča, da je opravila naloge, katerih nosilec je bila. Poroča
tudi o 105 stotinkah promila deviznih prilivov za strokovno in
znanstveno literaturo. Našo skupino delegatov zanima, koliko
je to denarja, koliko je to knjig in revij, koliko je to v primerjavi
s prejšnjim obdobjem in kaj to pomeni v zvezi z opredelitvami
o podpiranju znanstvenega in raziskovalnega dela, ki jih je
naša skupščina sprejela. V poročilu pa sploh ni govora o
sredstvih za nakup raziskovalne opreme, ki smo jo obravnavali skupaj z literaturo. Prosimo za konkretne odgovore na
postavljena vprašanja.
Na pobudo je Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino posredovala naslednji pisni odgovor:
1. Zagotavljanje deviz za uvoz strokovne in znanstvene
literature
Leto 1982 in 1983
V letu 1982 je bilo za uvoz znanstvene in strokovne literature v okviru SiSEOT na podlagi izločanja deviz od deviznih
prilivov izvoznikov zbranih in porabljenih 900.000 US$, v letu
1983 pa 1,400.000 US$. Za ta denar je bilo v letu 1983 naročeno 9000 naslovov periodike, 500 naslovov knjig in 5 sistemov magnetnih trakov. Poleg redno natečenih sredstev za ta
namen so bila za uvoz tuje znanstvene in strokovne literature
odobrena še sredstva rezerve v višini 400.000 US$, časovna
neskladja med zbranimi in potrebnimi devizami pa so se
premoščala tudi s terminskimi nakupi.
Leto 1984
Za letos je bil sprejet na Skupščini SISEOT usklajen plan
porabe za uvoz tuje znanstvene in strokovne literature v višini
1,5 mio $. Doslej je bilo naročeno 7500 naslovov revij, naročila
za knjige še niso definitivna. V letu 1984 (do 13. 4.) je bilo
natečenih sredstev za ta namen 153.455 US$.
Uvoz tuje znanstvene in strokovne literature usklajujejo
uvozniki (Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Državna založba Slovenije) in Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ter knjižnice (Narodna in univerzitetna
knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor, Centralna tehniška
knjižnica, Centralna medicinska knjižnica in Centralna ekonomska knjižnica).
V vseh navedenih podatkih je zajet le tisti uvoz knjig, ki se
plačuje z devizami, ki se zbirajo v okviru 10% izločenih deviz
izvoznikov za skupne in splošne potrebe v SR Sloveniji. Poleg
tega pa so po podatkih slovenskih uvoznikov knjig OZD iz
Slovenije z lastnimi devizami uvozile v letu 1983 za 350.000
US$ znanstvene in strokovne literature, letos v 1. četrtletju pa
za 175.000 US$.
2. Uvoz opreme za raziskovalne namene
Uvoz opreme za raziskovalne organizacije, ki se vključujejo
v 16. enoto SISEOT (Raziskovalna skupnost>, je v letu 1983
znašal 488.000 US$. V lanskem letu je bilo namreč možno
(glede na omejitve iz zveznega odloka) opremo za raziskovalne organizacije uvažati le, če je bila iz tujine poslana brezplačno ali pa, če je bila razstavljena na mednarodnih sejmih v
Jugoslaviji. Tudi v teh podatkih ni zajet uvoz raziskovalne
opreme, ki so jo plačevale OZD z lastnimj ali združenimi
devizami.
Za leto 1984 je planirano, da bo Raziskovalna skupnost
razpolagala z 1,356 mio US$ na podlagi 13. člena Samoupravnega sporazuma za devizni režim (združevanje 0,09% od
6
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konvertibilnih deviznih prilivov v SRS). Od tega planira enot;
za uvoz opreme v letošnjem letu približno 1,2 mio US$. Odlol
o skupni devizni politiki za leto 1984 omogoča tudi uvo2
opreme, ki je namenjena za znanstvene potrebe in raziskoval
ne inštitute.
Pq podatkih Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije ir
Raziskovalne skupnosti Slovenije pa znaša skupen obsec
potreb po uvozu opreme okoli 8 mio US$.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 4. 1984
Pobuda skupine delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine SR
Slovenije 36. okoliš - gospodarstvo,
občina Ravne na Koroškem, za
delovanje ZZD pri določanju c^ene
električne energije
Iz poročila o uresničevanju sklepov ZZD skupščine SRS \
zvezi z izvajanjem zakona o energetskem gospodarstvu ir
stanju ter razvoju tega gospodarstva, kakor tudi iz analizi
poslovanja in vzrokov, ki so pripeljali do izgub v OZD elektrc
gospodarstva in premogovništva, je nedvoumno razbrati, di
je eden pomembnih elementov izgube cena električne ener
9ijeIz podatkov o gibanju cen el. energije v zadnjih 10-ih letil
se dajo razbrati nekatere značilnosti, ki zaslužijo pozornost ii
ustrezen komentar. Pri tem se želimo omejiti na dve kategorij
odjemalcev in sicer na neposredne odjemalce in gospo
dinjstvo.
- Rast cen se kaže v zakonitosti, da se cena el. energije, k
vključuje prispevke vezane na kWh, podvoji približno vsake tr
teta, z manjšimi rzlikami za posamezne kategorije odjemal
cev. V primerjalnem obdobju je imelo najpočasnejšo ras
gospodinjstvo (3,4 leta), najhitrejše pa železarna Jesenict
(2,72 leta).
- Zaradi teh, na videz majhnih razlik, so se bistveno spre
menila razmerja med cenami posameznih kategorij odjemal
cev. Medtem ko se delež cene za neposredne odjemalce
povprečni ceni v SRS v teh letih skoraj ni spreminjal, je
gospodinjstvu ves čas padal (1974 +34% nad povpr. SRS
1984 2% pod povpr. SRS). Spreminjanje teh cenovnih raz
merij vsekakor nima ekonomske podlage, pomeni pa nene
hno in širši javnosti neopazno prelaganje bremen na sicer ž<
močno preobremenjeno gospodarstvo, predvsem na proizva
jalce surovin, katerih gospodarski položaj je vse prej ko
ugoden.
- Predvideno podaljšanje visokih sezon v celo leto, bi
neposrednim odjemalcem podražilo el. energijo za nadaljnji,
50%, skupno s podražitvijo 24. dec. 1983 za 50 par, pa kar z
120%.
Da bo podoba jasnejša naj omenim, da poraba neposredni,
odjemalcev znaša 1/3 celotne porabe v SRS. Jasno je, d,
elektrogospodarstvu povišanje cen za te odjemalce daje ve
like finančne efekte, obenem pa ne prizadene osebnega stan
darda in v družbi nasploh ne povzroča posebnih pretresov, I
bi jih zagotovo, če bi na podoben način poviševali ceno e
energije vsem ostalim kategorijam.
- Iz naštetega se kot na dlani ponuja dejstvo, da so cenovn
razmerja med kategorijami umetno in po svoje eklatante
primer odsotnosti ekonomskih odnosov na tem področji
Posledice teh razmerij se že in se bodo, z ozirom na razmerj
cen energetskih medijev, odrazile na povečani in pretirar
porabi razmeroma cenene el. energije v gospodinjstvu i
ostalem odjemu, kar bo povzročilo še večje zastoje v industri
ski proizvodnji zaradi pomanjkanja le-te. V brezkompromisr
borbi za rast proizvodnje, produktivnosti in izvozu, utegnej
taka gibanja razvrednotiti doseženo in nadalje zaostriti rai
mere gospodarjenja.
- Nesorazmerno povečanje cene el. Energije za neposrt
poročevalec

dne odjemalce bo. ne oziraje se na naše spoznanje, da bomo
prisiljeni energijo plačevati vedno dražje, imelo negativne
posledice za vse porabnike surovin in polizdelkov in s tem
dodatne pritiske na cene in rast inflacije.
Zaradi tega menim, da bi ob sprostitvi cen morali uveljaviti
tudi ustrezna cenovna razmerja med vsemi kategorijami odjemalcev, ki naj imajo ekonomsko osnovo, oziroma naj bodo
sorazmerna stroškom, katere posamezne kategorije odjemalcev povzročajo v el. energetskem sistemu.
Odsotnost ekonomskih zakonitosti na tem področju, katerih rezultat so sedanja določanja cene el. energije in odnosov
med posameznimi kategorijami odjemalcev, mora vzpodbuditi naš zbor in ga vključiti v prizadevanja za razreševanje tega
problema s ciljem, da tudi domača energija dobi ustrezno
tržno ceno.
Na pobudo je odgovoril Jakob Piskernik, član Izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja
za energetiko:
V zvezi z navedeno pobudo lahko sporočimo, da je Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije
po nekajletnem delu pripravila predlog novega tarifnega sistema za prodajo električne energije, v okviru katerega bi se
naj razrešila tudi vprašanja pravilnih odnosov med cenami za
posamezne odjemne skupine na stroškovnem principu. Navedeni predlog je trenutno v obravnavi v Gospodarski zbornici
Slovenije, medtem ko ga je Socialistična zveza delovnega
ljudstva že obravnavala in tudi sporočila Interesni skupnosti
za elektrogospodarstvo in premogovništvo svoje pripombe in
stališča. Po obravnavi na Gospodarski zbornici Slovenije bo
Interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo na skupščini obravnavala in sprejela predlog novega tarifnega sistema, ki bo uveljavil takšna cenovna razmerja med
posameznimi skupinami odjemalcev, ki bodo sorazmerna
stroškom, ki jih posamezne skupine odjemalcev povzročajo v
elektroenergetskem sistemu.
Zato navedeno pobudo sprejemamo in si bomo prizadevali,
da bo v skupščini Interesne skupnosti za elektrogospodarstvo
in premogovništvo čimpreje sprejet nov tarifni sistem za prodajo električne energije.
Pobuda skupine delegatov za zbor
združenega dela Skupščine SRS,
občine Tolmin za novi sistem vezave
registrskih tablic za motorna in
priklopna vozila na lastnika vozila
Na predlog oddelka za notranje zadeve je delegacija za
Zbor združenega dela skupščine SR Slovenije občine Tolmin
na seji dne 15. 3. 1984 obravnavala pobudo, ki vam jo pošiljamo v proučitev.
Po sedaj veljavnem sistemu registracije motornih in priklopnih vozil so registrske tablice vezane na vozilo. Zaradi
takega načina vezave registrskih tablic je potrebno le-te ob
vsaki odjavi registracije vozila ali ob nepravočasnem podaljšanju registracije vrniti registrske tablice, ki se uničijo (najpozneje v roku 30 dni po preteku veljavnosti prometnega
dovoljenja je treba podaljšati registracijo ali vozilo odjaviti).
Postopek izterjave registrskih tablic in odjave vozil, za katera
vemo, da se bodo v kratkem ponovno registrirala spričo
zamotanosti postopka zelo povečuje administrativno delo, v
vseh primerih je potrebno uvesti upravni postopek izterjave
tablic). Da je obstoječi postopek registracije vozil zelo zamotan, kažejo tudi ugotovitve, da je večje število vozil ušlo iz
evidence in da prihaja do zlorab vožnje z vozili, ki jim ni bila
podaljšana registracija. V mnogih primerih, zlasti, ko je bilo
vozilo prodano v drugo republiko, ni mogoče izterjati registrskih tablic, če bivši lastnik, ki je prodal vozilo neznanemu
lastniku ni predhodno odjavil vozila popisanega na svoje ime
(ni vrnil registrskih tablic).
Še zlasti nevzdržne težave so nastale z uveljavitvijo ponovljene tretje registrske tablice za priklopna vozila, k osebnim
avtomobilom, ko morajo lastniki vozil vrniti vse tri tablice in
jih nato ponovno naročati. Pri tem procesu so nepotrebno
oškodovani lastniki vozil, uničuje se surovina in opravlja se
\nepotrebno administrativno delo (če se utegne sploh popolno
opraviti).
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S sistemom vezave registrskih tablic na lastnika vozila (Tablica bi bila pisana na lastnika) bi mnogo prispeval k stabilizaciji gospodarstva, saj bi imel lastnik vezano reg. tablico na
sebe za trajno in bi jo ob priliki prodaje vozila snel z vozila ter
jo namestil na novo nabavljeno vozilo. Pri takem načinu bi
odpadlo odvečno administrativno delo z odjavljanjem in prijavljanjem vozil, odpadlo bi uničevanje dragega aluminija,
preprečeno bi bilo zlorabljanje vožnje z neregistriranim vozilom na ime bivšega lastnika vozila in občutno bi se zmanjšali
stroški podaljšanja registracije vozila.
Tak način registracije vozil imajo vpeljano že mnoge države, zato bi le kazalo posneti že preizkušen, najboljši sistem.
Naveden predlog bi se dalo uresničiti s spremembo določil
9. in 10. čl. pravilnika o registraciji motornih in priklopnih
vozil (Ur. list SFRJ, št. 50/82).
Deveti člen navedenega pravilnika določa v 1. točki prvega .
odstavka, da mora lastnik vozilo odjaviti in vrniti registrske
tablice, če ne podaljša veljavnosti registracije v 30 dneh od
izteka registracije in v 2. točki, da mora lastnik vozilo odjaviti
in vrniti reg. tablice, če vozilo odsvoji.
Deseti člen pa določa, da se lastniku vozila odvzamejo
registrske tablice, če ni vložil prošnje za podaljšanje registracije v 30 dneh, odkar je iztekla veljavnost prometnega dovoljenja.
IZVRŠNI SVET Skupščine SR Slovenije je na 124. seji dne
5/4-1984 obravnaval:
- Pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje 18. okoliša - Tolmin za spremembo 9. in 10.
člena Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih
vozil (Uradni list SFRJ, št. 4/82, 13/82 in 32/83).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je s pobudo v celoti
strinjal. Za realizacijo navedene pobude je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že poslal Zveznemu komiteju za promet in
zveze predlog za spremembo 9. in 10. člena Pravilnika o
registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št.
4/82, 12/82 in 32/83), ki vam ga pošiljamo v prilogi.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil ob obravnavi
navedene pobude tudi obveščen, da je Republiški sekretariat
za notranje zadeve SR Slovenije pristojnim zveznim upravnim
organom takšen predlog poslal že dvakrat (leta 1974 in leta
1981). Predloga nista bila sprejeta.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 124. seji dne
5/4—1984 obravnaval in podprl pobudo skupine delegatov
zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za spremembo 9. rn 10. člena Pravilnika o registraciji motornih in
priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 4/82, 13/82 in 32/83). V
zvezi s tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga
Zveznemu komiteju za promet in zveze naslednje spremembe
navedenega Pravilnika:
Spremeni naj se 9. in 10. člen Pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil tako, da bi registrske tablice
vzemali le v primeru, če bi lastnik vozila spremenil stalno
prebivališče na drugo registracijsko območje in v primeru, da
po prodaji ali odjavi starega vozila iz prometa ne bi dalj časa
nabavil in registriral novega vozila (določi naj se rok od enega
do dveh let).
Po sedaj veljavnem sistemu registracije mora pristojni organ za notranje zadeve z dolgotrajnim postopkom odvzeti
registrske tablice lastnikom, ki ne vložijo prošnje za podaljšanje veljavnosti registracije v 30 dneh po poteku veljavnosti
registracije. Da ob novem sistemu vezave registrskih oznak in
številk registrskih tablic na lastnika vozila ne bi prihajalo do
zlorab, bi bilo potrebno občutno povečati denarne kazni za
vožnjo neregistriranega vozila ali vozila, katerega veljavnost
prometnega dovoljenja je potekla, ki so določene za prekršek
v 36. in 38. točki 209. člena Zakona temeljih varnosti cestnega
prometa (Izvršni svet predlaga do petkraten znesek cestnine
in obveznega zavarovanja za vozilo). Hkrati bi bilo potrebno
zaradi lažje kontrole registrirana vozila označiti s samolepilnimi nalepkami, ki bi jih nalepili na vetrobransko steklo, iz
katerih bi bil razviden rok veljavnosti prometnega dovoljenja.
Ker je postopek odvzema registrskih tablic sorazmerno
dolgotrajen in občutno povečuje administrativno delo pristoj7

nih organov za notranje zadeve, je Republiški sekretariat za
notranje zadeve SR Slovenije že v letu 1974 podal predlog, da
se oznake številke na registrskih tablicah vežejo na »lastnika
vozila«. Ta predlog je bil ponovno podan v letu 1981 ob
spremembi pravilnika o registraciji motornih in priklopnih
vozil, vendar ni bil sprejet.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je upoštevajoč

sedanje zaostrene gospodarske razmere predlog potrebne
ponovno proučiti. S predlaganimi spremembami 9. in 10
člena Pravilnika bi'omogočili lastniku vozila, da bi ob prodaj
vozila registrske tablice uporabil na novem vozilu, starega f
čimer bi bistveno zmanjšali administrativno delo pristojnih
organov za notranje zadeve, zmanjšali bi potrebo po izdelavi
novih registrskih tablic in izboljšali evidenco vozil.

1
MNENJE
k zaprosilu Pedagoške akademije
VTO Predmetni pouk, Univerza v
Mariboru za tolmačenje uporabe 225. in
228. člena zakona o usmerjenem
izobraževanju
Določba 225. člena zakona o usmerjenem izobraževanju se
nanaša na delavce v usmerjenem izobraževanju, ki so na dan
uveljavitve zakona opravljali vzgojnoizobraževalno delo. Njen
namen je bil omogočiti tistim delavcem, za katere je zakon
določil višje zahteve glede strokovne izobrazbe, nadaljnje
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, vendar z obvezo, da
si morajo najpozneje v petih letih od dneva uveljavitve zakona
pridobiti predpisano izobrazbo, sicer tega dela ne bodo smeli
več opravljati. Za visokošolske delavce pa zakon določa posebno ureditev, saj neposredno ne predpisuje strokone izobrazbe kot pogoja za opravljanje vzgojnoizobraževalnega
dela, pač pa zahteva predhodno izvolitev v ustrezen naziv. Pri
tem pa kot enega od meril oziroma pogojev za pridobitev
naziva določa strokovno izobrazbo, znastveno usposobljenost ali umetniško usposobljenost kandidata. Kolikor je delavec v usmerjenem izobraževanju na podlagi zakona v naziv
izvoljen, mu je torej za čas te izvolitve priznana tudi morebiti
manjkajoča strokovna izobrazba. Zato 225. in 228. člena zakona ni mogoče uporabljati kumulativno. V 228. členu zakon
namreč posebej ureja veljavnost nazivov, pridobljenih v
skladu s prejšnjim zakonom o visokem šolstvu in določa, da
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci obdržijo
pridobljene nazive do izteka dobe, za katero so bili izvoljeni.
Pri tem pa tretji odstavek omenjenega člena zakona izjemoma
dovoljuje visokošolskim učiteljem, ki so na dan uveljavitve
zakona imeli naziv profesor višje šole oziroma predavatelj
višje šole in se jim je ta naziv na osnovi zakona spremenil v
naziv višji predavatelj, da so po uveljavitvi zakona lahko še
enkrat izvoljeni v naziv višjega predavatelja, čeprav nimajo
magisterija oziroma specializacije po programih za izpolnjevanje. Za vse nadaljnje izvolitve pa morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom. Upoštevajoč tudi načelo, da je
treba pravice posameznikov v primeru nejasnih zakonskih
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določb razlagati v njihovo korist, je mogoče zavzeti stališče,
da ponovna izvolitev teh kandidatov v naziv višjega predavatelja ni omejena na pet let po uveljavitvi zakona in je tudi ni
mogoče povezovati z 225. členom zakona.'
Na podlagi navedenega je komisija menila, da obvezm
razlaga določb 225. in 228. člena zakona o usmerjenem Izobraževanju ni potrebna in je sklenila postopati v skladu s 4
odstavkom 317. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, tc
je z navedenim mnenjem obvestiti predlagatelja zahteve.
UGOTOVITEV
k zaprosilu Visoke tehniške šole VTO
Kmetijska tehnologija, Univerza v
Mariboru v zvezi z nejasnostmi pri
določanju strokovnih naslovov
Zakon o strokovnih naslovih ne določa podrobneje strokovnih naslovov za posamezne smeri visokošolskega študija, pač
pa le posamezne kategorije strokovnih naslovov za določene
stopnjo in širše strokovno področje (npr. strojni inženir, gradbeni inženir). Podrobneje pa strokovne naslove za posamezne
smeri visokošolskega študija s tem, da se po potrebi k stro
kovnemu naslovu navede še stroka, študijska panoga oziroma
smer izobraževanja, določijo statuti visokošolskih zavodov ne
katerih se strokovni naslovi pridobijo. Po 41. členu zakona c
usmerjenem izobraževanju pa se s programsko zasnovo za
oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov določi strokovni naslov, ki ga pridobi udeleženec izobraževanja po kon
čanem izobraževanju.
Komisija je bila zato mnenja, da je že po veljavnem zakoni
o strokovnih naslovih mogoče za udeležence izobraževanja
ki bodo uspešno končali izobraževanje po programu kemijske
usmeritve, določiti strokovne naslove tako, da se k splošne
opredeljenim strokovnim naslovom iz zakona lahko doda še
oznaka posamezne smeri izobraževanja, s katero se opredel
razlika, v vrsti strokone izobrazbe. Zato po mnenju komisije zt
uveljavitev naslovov kemijski-procesni inženir in diplomiran
kemijski procesni inženir, ki pomenita samo smer izobraževa
nja po programu kemijske usmeritve, ni potrebno spreminjat
zakona o strokovnih naslovih.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za mednarodne odnose
INFORMACIJA
o obravnavi vprašanja znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med SFRJ in EGS v luči razvojne strategije
Skupnosti ter raziskovalne dejavnosti na področju
mednarodnih odnosov v SR Sloveniji
Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije je
na seji 28. decembra 1983 obravnavala »Informacijo o razvojni strategiji Evropske gospodarske skupnosti in znanstveno-tehnološkem sodelovanju SFRJ/EGS«, ki jo je v imenu
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo pripravil dr. Beno Lukman, ter »Informacijo o nekaterih
značilnostih in problemih raziskovalne dejavnosti na področju mednarodnih odnosov v SR Sloveniji«, ki jo je na
podlagi prej pripravljene študije o problematiki, za potrebe
Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose, izdelal Dušan Dolinar, Marksistični center CK ZKS, član komisije. Komisija se je seznanila tudi z mnenji in stališči, ki jih je v
zvezi s problematiko 31. 3. 1983 sprejel RDSMO. Ta je tudi
priporočil udeležencem v svojem delu, da obravnavajo vprašanje znanstvenoraziskovalnega dela v SR Sloveniji na področju mednarodnih odnosov.
I.
Sodelovanje med našo državo in EGS na znanstveno-tehnološkem področju je treba pojmovati kot sestavni del uresničevanja sporazuma o sodelovanju med SFRJ in to ekonomsko grupacijo, v katerem znanost, tehnologija in višje
oblike gospodarskega sodelovanja predstavljajo izredno pomemben in strateški segment medsebojnega sodelovanja. Ta
vprašanja so bila doslej zaradi akutnih problemov v zvezi z
izvozom nekaterih vrst blaga na območju Skupnosti v veliki
meri potisnjene na stran. Prav ta področja in oblike sodelovanja so tista, s katerimi lahko dosežemo kvalitativne premike v
naših ekonomskih odnosih s Skupnostjo, saj samo običajna
blagovna menjava ne more bistveno prispevati k zaustavitvi
sedanjih negativnih trendov ter k bistvenemu povečanju našega konvertibilnega izvoza. V ta namen je nujno potrebno
izdelati osnove za strategijo našega adekvatnejšega sodelovanja z EGS na navedenih področjih ter tako usposabljati
naše gospodarstvo za odločnejši izvoz in prodor na ta zahtevna tržišča.
Razprava o našem adekvatnem znanstveno-tehnološkem
sodelovanju z EGS je ozko povezana z aktivnostmi za izdelavo
strategije dolgoročnega tehnološkega razvoja Jugoslavije in
Slovenije, ki bi naj zmanjševalo našo neenakopravno odvisnost od tujih partnerjev na tem področju in ki pri EGS znaša
preko 80%. Ta strategija nas torej sili k razvijanju lastne,
inovacijsko zasnovane proizvodne strukture ter k selektivni
usmerjenosti v specializacijo in opiranje na lastne sile. Pri tem
je treba upoštevati absolutno prevlado razvitega sveta, kar
zadeva znanstveni potencial, materialna sredstva za razvoj
znanosti in znanstveno-tehnološke informacije ter našo nerazvitost na tem področju, zlasti glede majhnega števila prijav
novih patentov. V teh pogojih zahteva uresničevanje ciljev
gospodarske stabilizacije uporabo znanja kot proizvodne sile,
ob istočasnem selektivnem odpiranju možnosti našega večjega vključevanja v svet in koriščanja svetovnih zalog znanja,
zlasti v tistih oblikah, ki jih nujno potrebujemo in ki so lahko
dostopne in poceni ter niso omejevalno zaščitene oziroma
katerih promet ni protekcionistično oviran.
Strategija mednarodnega znanstveno-tehničega sodelovanja kot sestavni del naše celotne znanstveno-tehnološke politike se v navedenih razmerah pojavlja kot predpogoj za
uspešno vključevanje v mednarodno delitev dela, tudi na
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področju ustvarjalnosti. Le tako se bomo lahko dovolj zgodaj
vključevali v inovacijske procese razvitega sveta ter jih spremljali od samega začetka in ne bo treba čakati na končno fazo
ter po tržnih cenah plačevati kriow-how-a, patentov, licenc in
opreme. Tudi nedavna problemska konferenca SZDL o ekonomskih odnosih s tujino je ugotovila, da v 80-ih letih postaja
znanost in tehnologija gibalo svetovnega gospodarstva in da
bitka za stabilizacijo našega gospodarstva pomeni večje in
uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, vključno
s svetovno proizvodnjo znanja. Komisija opozarja, da je pri
koncipiranju naših ekonomskih odnosov z EGS teba upoštevati novi sporazum iz leta 1980, ki omogoča programiranje in
planiranje tega sodelovanja bodisi v obliki neposrednega
vključevanja v posamezne projekte na ravni Skupnosti ali pa
preko Evropske multilateralne grupacije - COST.
Tudi EGS se sooča s kriznim stanjem, zlasti na področju
tradicionalnih industrijskih sektorjev ter se pod vplivom tehološkega zaostajanja za Japonsko in ZDA čedalje bolj angažira v povezovanju lastnih znanstveno-tehnoloških zmogljivosti ter v ta namen pripravlja novo dolgoročno strategijo industrijskega in znanstveno-tehnološkega razvoja za 90-ta leta.
Pri tem se poskuša odpirati in povezovati, v okviru svoje
definirane politike do teh držav, tudi s tretjimi državami, zlasti
deželami v razvoju. To moramo pravočasno izkoristiti in se
vključiti v tistih kvalitetah in področjih, ki jih predvidevajo novi
sporazumi in ki se pojavlja kot sestavni del naših razvojnih
prizadevanj.
Te države pripravljajo restrukturacijo svoje industrije in
celotnega gospodarstva, pri čemer dajejo prednost razvoju
tistih industrijskih struktur, ki slonijo v čim večji meri na
znanstveno-tehnološkem in inovacijskem pristopu, združujejo svoje zmogljivosti ter dajejo prednost področjem kot je
mikroelektronika, informatika, novi energetski viri, biotehnologija. (Temu namenjamo v okviru svoje strategije dolgoročnega tehnološkega razvoja tudi pri nas vso pozornost.) Prav
tako poskušajo na podlagi avtomatizacije, racionalizacije in
sistematičnega dvigovanja produktivnosti prestrukturirati
tudi krizne tradicionalne industrijske sektorje (Črna metalurgija, tekstil, obutvena industrija, avtomobilska industrija). Veliko pozornost namenjajo povečanju mobilnosti in pomlajevanju kadrov na znanstveno-tehnološkem področju, kakor tudi
razvoju sistemov znanstveno-tehnoloških informacij. Tudi na
tem področju nismo izkoristili možnosti, ki smo jih imeli v
okviru projekta EURONET, mreže za prenos podatkov, ki pa
postane z letom 1984 komercialna.
Potrebe uresničevanja našega dolgoročnega plana razvoja,
v okviru strategije tehnološkega razvoja, ne dopuščajo nadaljnjega pasivnega spremljanja navedenih procesov v Skupnosti, zlasti ker obstaja določena komplementarnost na tem
področju, pa tudi skladnost mnogih ciljev znanstveno-tehnološke politike. Medsebojni sporazum in nekatere druge tradicionalne oblike sodelovanja omogočajo naše večje vključevanje v te procese, vendar z bolj organiziranim in aktivnejšim
delovanjem. V ta namen je treba nameniti več pozornosti
definiranju strategije našega celovitega mednarodnega sodelovanja na tem področju kot sestavnega dela naše znanstvenotehnološke politike in celotnih razvojnih prizadevanj. Možnosti je treba izkoristiti tako v okviru grupacije COST, s katero
bo kmalu sklenjen nov štiriletni paket sodelovanja, pa tudi z
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našim neposrednim vključevanjem v posamezne komunitarne
programe. Zlasti gre za njihov strateški program ESPRIT, pa
tudi za program na področju alternativnih energetskih virov termonuklearne fuzije. Za realizacijo naših sicer izraženih
interesov je potrebna širša družbena akcija.
PosebejjSe na naš lastni tehnološki razvoj negativno odraža
pomanjkljiv dotok ustreznih informacij o dogajanjrh v EGS na
področju znanosti in tehnologije Izredno lahko izkoristimo
prizadevanja Skupnosti, da uspešno odgovori izzivu, ki ga
predstavljata Japonska in ZDA. V ta namen bi biio treba
učinkoviteje angažirati naša diplomatska, konzularna in gospodarska predstavništva, ki sedaj takšne informacijske komponente praktično ne vključujejo v svojo dejavnost, pri Misiji
SFRJ pri EGS v Bruxellesu pa je bilo celo ukinjeno delovno
mesto svetnika za znanost.
II.
»Elementi družbene strategije za razvoj mednarodnih raziskav v SRS« kot osnova za pripravo »Informacije o nekaterih
značilnostih in problemih raziskovalne dejavnosti na področju mednarodnih odnosov v SR Sloveniji« za obravnavo
na komisiji obravnava naslednja vprašanja:
- predmet in družbena funkcija mednarodnih raziskav,
- vloga in mesto Slovenije v obravnavanem kontekstu v
jugoslovanskem in širšem mednarodnem okolju,
- sprejete družbene smernice za razvoj tega raziskovalnega
področja,
- dejansko stanje na tem raziskovalnem področju glede na
obdelano tematiko, organiziranost, kadrovske dimenzije ter
angažirana finančna sredstva,
- primerjava dejanskega stanja z ugotovljenimi družbenimi
potrebami,
- predlog ustreznih sklepov.
Informacija zajema zlasti tiste raziskovalne projekte in naloge, ki so po svojem značaju »nacionalnega« pomena, to se
pravi, da je za njihove rezultate kot uporabnik zainteresirana
vsa družba oziroma SR Slovenija kot celota. Obravnava raziskave bolj fundamentalnega značaja in v majhni meri projekte
in naloge z neposredno aplikativnostjo ali posamezne ekspertize. Da bi prišli do ugotovitev v zvezi z dosedanjim delom na
področju mednarodnih raziskav, je delovna skupina (za pripravo gradiva za RDSMO) obdelala 164 projektov in nalog, ki
so nastale v obdobju 1974-1982 ter ugotovila, kje so tematska
težišča raziskovalnega dela. Ugotovljene so bile tudi glavne
tematske pomanjkljivosti, kakor tudi smeri in področja, na
katerih bi bilo potrebno kontinuirano raziskovalno delo, vendar se ustrezne raziskave na njih ne izvajajo ali pa jih ni
dovolj.
Raziskava je pokazala, da je v omenjenem obdobju bilo
težišče raziskovalnega dela na mednarodnem področju, ki je
bilo opravljeno ali pa še teče, na treh naslednjih temah:
neuvrščenost v raznih svojih usmeritvah, narodnostno vprašanje in varstvo manjšin ter položaj in vloga SFRJ oziroma SR
Slovenije v mednarodnem okolju. Ta tematska področja so
bila količinsko zelo močno zastopana, neuvrščenost pa v
veliki meri tudi kakovostno.
Izrazita tematska pomanjkljivost se je pokazala pri proučevanju razvitega sveta, tako Zahoda kot Vzhoda. Redko in zelo
šibko je bila tudi obdelana in proučevana zveza ter soodvisnost med našim notranjim družbenim razvojem in procesi v
mednarodni skupnosti. V primerjavi s potrebami je raziskovalna dejavnost na teh področjih veliko premalo razvita.
Ugotovljeno je bilo, da raziskovalno delo poteka v osmih
republiških raziskovalnih organizacijah ter v po eni jugoslovanski in mednarodni s sedežem v Ljubljani. Na področju
raziskav na mednarodnem področju je izrazito specializiran
samo Center za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju, in sicer za področje gospodarskega sodelovanja.
Analiza kadrovskega potenciala kaže, da se s temi raziskavami poklicno in stalno ukvarja približno 50 raziskovalcev ter
kakšnih 20-30 občasno. V družbenopolitičnih organizacijah,
državni upravi, zlasti v diplomaciji, v delegatskem sistemu in
skupščinah, v redakcijah množičnih občil in drugje je še
nadaljnjih 20-30 ljudi z ustreznimi objavljenimi raziskovalnimi
prispevki, vsega skupaj 90-110 ljudi s povprečno starostjo
med 40 in 45 leti.
Za vse fundamentalne raziskave se zadnja leta v Raziskovalni skupnosti Slovenije namenja le 0,2% agregatnega družbe10

nega proizvoda naše republike. Od tega gresta samo 2% ze
fundamentalne raziskave v zvezi z mednarodnimi odnosi, ka
znese le okrog 13 milijonov dinarjev.
Kot glavni problem se v študiji kaže tematsko vprašanj
oziroma vprašanje programa. Medtem ko na nekaterih temati
kah poteka sorazmerno razvito raziskovalno delo, pogosti
tudi na dolgoročnejših raziskovalnih linijah ter se iz leta v lete
organsko nadgrajuje, širi in poglablja, se na že navedeni!dveh področjih (proučevanje Vzhoda in Zahoda ter naši!
povezav z njima, zveze in soodvisnosti med našim notranjirr
družbenim razvojem ter procesi v mednarodni skupnosti) ne
dogaja nič resnično organiziranega in smotrnega, kar bi bilo v
neposrednem dolgoročnem družbenem in državnem interesu
Jugoslavije in Slovenije.
Praktično vse obravnavano raziskovalno delo je organizirano v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, medtem koje
pri aplikativnih raziskavah glavni nosilec, iniciator oziroma
uporabnik Gospodarska zbornica Slovenije oziroma združeno delo. V Raziskovalni skupnosti Slovenije poteka to delo
predvsem v okviru dveh usmerjevalnih raziskovalnih programov: »Raziskava mednarodnih odnosov in nove mednarodne
ekonomske ureditve« ter »Raziskovanje slovenskega narodnega vprašanja« s celotno manjšinsko problematiko. Tretji
program poteka v okviru posebne raziskovalne skupnosti zi
družbeno infrastrukturo.
Komisija se je seznanila nekoliko podrobneje s stanjerr
usmerjenega raziskovalnega programa na področju mednarodnih odnosov in nove mednarodne ekonomske ureditve
Njegovo delo usmerja programski svet, sestavljen iz predstavnikov uporabnikov in izvajalcev. S strani izvajalcev so zastopane raziskovalne organizacije, ki v svojo dejavnost vključujejo mednarodne raziskave. Od uporabnikov so prisotni predstavniki RK SZDL, CK ZK, Skupščine SR Slovenije, Izvršnega
sveta Skupščine SRS, Gospodarske zbornice Slovenije
RSNZ, RTV Ljubljana in Iskre. Sestanki in razprave programskega sveta se čedalje bolj spreminjajo v delovne sestanke
izvajalcev, ob čedalje manjši prisotnosti in udeleženosti v
razgovorih predstavnikov uporabnikov. Zlasti v»letu 1983 je
upadanje interesa uporabnikov čedalje očitnejše, kar ustvarja
vtis, kot da ne bi obstajal aktiven družbeni interes za tc
raziskovalno dejavnost.
Sistem financiranja v Raziskovalni skupnosti Slovenije prav
tako vpliva na interes uporabnikov, saj je z okvirnim razrezom
sredstev za pet let zablokirana delitev sredstev po raziskovalnih organizacijah (z odstotki določen njihov delež). To onemogoča, da bi se od leta do leta z neko organizirano družbeno pobudo spreminjal program. V takšnem sistemu je dejansko nemogoče raziskovalno spremljati spreminjajoča se
težišča mednarodne problematike, ki pa pogosto zelo intenzivno in usodno vpliva in pritiska na našo družbeno skupnost
tako na celotno državo kot tudi na SR Slovenijo samo.
III. .
V razpravi je bilo poudarjeno, da je vprašanje ustreznega
tehnološkega razvoja, ki naj drži korak s tehnološkim razvojem v razvitem svetu, eno osnovnih vprašanj našega celotnega družbenoekonomskega razvoja in imperativ jutrišnjega
dne. Od tega je v veliki meri odvisno, ali se bomo rešil
sedanjih gospodarskih težav, saj lahko nadaljnje večanje razvojne in finančne odvisnosti od tujine povsem onemogoči naš
uravnotežen in suveren notranji razvoj. To tudi jasno izhaja iz
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije oziroma iz
njegovega separata »Temelji strategije tehnološkega razvoja«. Potem ko sta nas energetska kriza ter kasneje svetovna
finančno-monetarna kriza našli nepripravljene in se bodo
njune posledice še dalj časa čutile, tako sedaj grozi neka
podobnega zaradi našega tehnološkega zaostajanja ter odvisnosti od tujine oziroma neenakopravnosti na tem področju.
Temu se je na tehnološkem področju še možno izogniti, saj
stabilizacijski program, zlasti navedeni separat, daje vse poglavitne osnove za izdelavo strategije našega celotnega tehnološkega razvoja V ta namen je nujno treba poglobit
široko in organizirano družbeno akcijo v Sloveniji in celotn
Jugoslaviji, da se vprašanje tehnološkega razvoja še aktivneje
ter bolj poglobljeno obravnava. Dozoreva splošna družbene
klima za odločnejše uresničevanje ciljev gospodarske stabilizacije, tudi zaradi relativno ugodnih rezultatov v zadnjem letu
To odpira možnosti, da od kratkoročnih in restriktivnih pote;
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preidemo k ustvarjalnim ter širokim srednje - in dolgoročnim
dejavnostim, med katere spada prav tehnologija. Kot eno
ključnih vprašanj se pri tem postavlja potreba po dolgoročni
ureditvi vprašanja materialnega stimuliranja zlasti za aplikativno izumiteljsko in inovatorsko delo, kakor tudi za zagotovitev ustreznega družbenega statusa raziskovalcev-inovatorjev.
Družbena akcija na tem področju zahteva dejavnost na vseh
področjih in ravneh od gospodarstva, znanosti, informatike,
izobraževanja, do ekonomske, razvojne in poslovne politike.
Vanj je treba vpreči prav vse družbene mehanizme.
V republiki ne manjka ustreznih organov, ustanov in organizacij, ki se skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami ukvarjajo s problematiko tehnologije. Osnovni problem je vprašanje njihove organiziranosti na mikro in makro ravni, skoncentriranosti ter mobilizacije vseh materialnih in kadrovskih
zmogljivosti za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost na tem področju, vključno z njenimi mednarodnimi sestavinami.
Komisija je podprla napotila iz razprave v Skupščini SRS v
zvezi s sklenitvijo družbenega dogovora o temeljih strategije
tehnološkega razvoja Jugoslavije. Predlaga, da se naša bodoča akcija glede odpravljanja tehnološkega zaostajanja
vključi v prizadevanja v vsej Jugoslaviji.
Ugotovljeno je bilo, da je slovenska strokovna javnost skromno informirana o problematiki mednarodnih raziskav in
znanstveno-tehnološkega sodelovanja s tujino. Zavod SRS za
mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje poskuša s svojo informativno dejavnostjo zainteresirati ustrezne ustanove in posameznike za večje vključevanje
v to sodelovanje. Slab odziv je zlasti v delovnih organizacijah,
zato je treba preko Gospodarske zbornice Slovenije poglobiti
zavest o nujnosti ustreznega spremljanja in vključevanja v
mednarodna dogajanja (GZS je že izdelala ustrezni projekt).
Področje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti
je treba vključiti v srednje - in dolgoročne razvojne programe
delovnih organizacij ter povečati njihovo strokovno in organizacijsko usposobljenost za hiter in učinkovit prenos ter proizvodno izkoriščanje nove tehnologije. V zvezi s tem je treba
ugotoviti zaviralne momente. Ni nepomembno tudi, da je
vprašanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v mednarodnih
odnosih in znanstveno-tehnološkega sodelovanja s tujino
tako v programih RSS za 1984 oziroma do leta 2000 zelo
skopo obdelano. Prav tako je potrebna ustrezna politična
akcija za okrepitev inovacijske dejavnosti in njen pospešen
prenos v našo prakso.
| Komisija opozarja, da je pretirano restriktivna investicijska
'politika
resen zaviralni moment pri uvajanju novih znan1
stveno-tehnoloških dosežkov v proizvodnji. V večji meri in
selektivno je treba investirati v tista strateška področja, na
katerih ne moremo in ne smemo razvojno zaostajati oziroma
želimo izpeljati potrebno izvozno usmerjeno proizodno prestrukturiranje naše industrije. Podobno bi bilo treba doseči
tudi glede financiranja v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije - z večjo selektivnostjo na celotnem področju delovanja doseči večji dotok sredstev na prioritetna področja mednarodnih raziskav. Tega seveda ne bo mogoče doseči ob
nadaljnjem zmanjševanju stopnje prispevka za Raziskovalno
skupnost Slovenije. Zelo pogosto tudi ne izkoristimo možnosti, glede znanstveno-raziskovalnih podatkov ter pogosto tudi
glede finančnih sredstev, ki nam jih nudi plačilo kotizacije v
raznih mednarodnih ustanovah, zlasti iz sistema Združenih
narodov.
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IV.
Komisija je sklenila o obravnavani problematiki in sugestijah iz razprave obvestiti Predsedstvo Skupščine SR Slovenije
in druge dejavnike v republiki. Pri tem izhaja tudi iz sklepnega
stališča z navedene seje Republiškega družbenega sveta za
mednarodne odnose, katere rezultate je v celoti podprla:
»Znanstveno-raziskovalno delo na področju mednarodnih
odnosov zahteva v prihodnje poglobljeno pozornost in skrb
vseh odgovornih družbenih dejavnikov, saj bosta uveljavljanje
Jugoslavije v svetu ter graditev stabilnega, enakopravnega
mednarodnega položaja in varnosti uspešnejša, če se bomo
opirali tudi na lastna spoznanja in rezultate raziskovalnega
dela. Prav zato bi bilo koristno in zaželeno, da bi Skupščina
SR Slovenije skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije
obravnavala pomembna in ključna vprašanja družbene strategije za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na področju
mednarodnih odnosov. To bi bilo še posebej pomembno v
pripravi petletnega (1986-1990) pa tudi dolgoročnega programa raziskovalnega dela.»
Komisija ugotavlja, da v SR Sloveniji že obstaja dovolj teles,
ki se ukvarjajo z izvajanjem oziroma organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela v mednarodnih odnosih in tehnološkega
sodelovanja s tujino, potrebna je predvsem njihova boljša
organiziranost in medsebojna povezanost za uspešno delovanje. Na teh področjih obstajata poleg organov Izvršnega sveta
Skupščine SRS še dva sklopa nosilcev delovanja: v Raziskovalni skupnosti Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije.
Posebno vlogo ima tudi Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje. Treba je
proučiti delovanje in organiziranost obstoječih republiških
ustanov, nuditi pomoč pri njihovem nadaljnjem razvoju in
nadaljnjem odpiranju procesa podružbljanja tega delovanja.
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo je
pristojen za koordinacijo na obravnavanih področjih.
Komisija predlaga, da se v okviru Raziskovalne skupnosti
Slovenije sproži razprava o vseh vidikih znanstveno-raziskovalnega dela v SRS na področju mednarodnih odnosov, tako
o onih fundamentalnega kakor tudi aplikativnega značaja.
Potrebno bi se bilo dogovoriti o nadaljnjih usmeritvah in
akcijah na tem področju, vključno z vprašanjem selektivnega
povečanega financiranja. Podobna razprava bi bila koristna v
okviru GZS glede vprašanja tehnologije ter drugih aplikativnih raziskav na področju gospodarstva.
Komisija opozarja, da je uresničevanje teh stališč in predlogov bistveno odvisno od smotrnega in učinkovitega usposabljanja kadrov za raziskovalno in praktično delo na področju
mednarodnih odnosov nasploh in še posebej tehnološkega
razvoja ter sodelovanja s tujino; prav tako pa tudi od učinkovite uporabe rezultatov raziskovalnega in razvojnega dela na
teh področjih v družbeni praksi. Pri tem vsem je nujno uresničevati politiko sistematskega in načrtnega vključevanja teh
kadrov na ključna mesta za spremljanje informacijskih tokov v
mednarodnih organizacijah, DKP in predstavništvih gospodarskih organizacij v tujini. Naša prizadevanja za stabilizacijo
zahtevajo, da se ne štedi z zmanjševanjem zasedenosti na
takih delovnih mestih, ki nam omogočajo hitrejše reševanje
naših sedanjih gospodarskih težav.
V primeru, da bo Skupščina SR Slovenije problematiko
obravnavala in sprejemala ustrezen dokument, naj ta položi
temelje za trdnejšo, aktivnejšo in bolj usmerjeno ter bolj
precizirano politiko po posameznih nosilcih. O predlogu za
razpravo v Skupščini SRS bi kazalo predhodno razpravljati
tudi v drugih republiških telesih s področja mednarodnih
odnosov, zlasti v RK SZDL in koordinacijskem odboru
RDSMO.
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V skladu z ustavnimi amandmaji predloži Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ dve
leti po izvolitvi poročilo o delu z ocenami o stanju na posameznih področjih
družbenega in ekonomskega življenja
Skupna glavnica dolga Jugoslavije je znašala konec leta 1983 20,6 milijarde
dolarjev, od tega v konvertibilnih valutah 19 milijard dolarjev
V oteženih pogojih gospodarjenja je industrijska proizvodnja zabeležila v zadnjih
dveh letih rahlo rast
Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem sektorju že štiri leta
zaporedoma padajo, samo v zadnjih dveh letih so se realno zmanjšali za 14
odstotkov
Oživitev proizvodnje in skupne gospodarske aktivnosti na selektivnih temeljih je
ena najpomembnejših nalog v naslednjem obdobju
Zapiranje vseh bistvenih virov inflacijskega finaciranja in preprečevanje umetnega
povpraševanja so pogoj za uspešno gospodarjenje organizacij združenega dela
Zvezni izvršni svet je že v
minulem dveletnem obdobju
redno poročal Skupščini SFRJ
o svojem delu, o položaju na
posameznih področjih družbenega življenja, o izvajanju politike in dopolnjevanju zveznih
zakonov, drugih predpisov ter
splošnih aktov Skupščine
SFRJ, kakor tudi o usklajevanju in usmerjanju dela zveznih
upravnih organov.
Delegati Skupščine SFRJ so
sedaj dobili Poročilo o delu
Zveznega izvršnega sveta od
maja 1982 do maja 1984. To
Poročilo ZIS daje Skupščini v
skladu z 2. točko V. amandmaja k Ustavi SFRJ, saj maja potečeta dve leti od izvolitve
predsednice in članov Zveznega izvršnega sveta. ,
Poročilo se omejuje na najpomembnejše dejavnosti ZIS
pri reševanju gospodarskih in
družbenih problemov v minulem dveletnem obdobju. Tako
poročilo zahtevajo vsebina
omenjenega amandmaja in z
poročevalec

Ustavo SFRJ opredeljene pravice in dolžnosti Zveznega
izvršnega sveta.
TEMELJNE
ZNAČILNOSTI
POLOŽAJA PO
IZVOLITVI ZIS
V gospodarstvu in družbi so
bili na začetku leta 1982, kljub
dobrim rezultatom, doseženim
v povojnem gospodarskem in
družbenem razvoju, tudi naslednji, dolga leta nakopičeni
gospodarski in družbeni problemi: zastoj in upočasnjena
rast proizvodnje; strukturna
neskladja; obveznosti iz tujih
kreditov z velikim obsegom
kratkoročnih kreditov, in sicer
v višini, ki presega realne možnosti; visoka uvozna odvisnost
domačega gospodarstva; velik
in nekontroliran odliv dinarjev
in deviz v tujino; relativno premajhen izvoz in neugodna
struktura tega izvoza; motnje
na enotnem jugoslovanskem

tržišču; gibanje investicijske, di odgovornost za izvajanje zasplošne in skupne porabe nad konov in dogovorjene politike
materialnimi možnostmi go- sta bili precej manjši.
spodarstva; nizek delež orgaTežak ekonomski položaj in
nizacij združenega dela s po- probleme v družbenih odnosih
dročja gospodarstva pri delitvi je še povečal zapleten položaj
ustvarjenega dohodka; nizka v SAP Kosovo, povzročen s
akumulacijska sposobnost go- kontrarevolucionarnim delospodarstva; težnja upadanja vanjem albanskih nacionaliproduktivnosti dela in drugih stov in iredentistov v tej Pokrakvalitativnih dejavnikov go- jini. To je oteževalo tudi rešespodarjenja; premalo stimula- vanje mnogih problemov v
tivna delitev, kakor tudi druge, SAP Kosovo in v vsej družbi.
s tem povezane težave materialne narave.
SMERI DEJAVNOSTI
V tem obdobju so se tudi
Tak
družbenoekonomski
bolj kot prej pokazale mnoge
slabosti delovanja političnega položaj in pravice, dolžnosti
sistema kot celote, kar je bilo ter odgovornosti Zveznega
na XII. Kongresu ZKJ ocenjeno izvršnega sveta so zahtevali od
kot eden od največjih družbe- ZIS, da tako po izvolitvi kot v
nih problemov. Zakonitost v vsem dveletnem obdobju osredružbi, posebej na področju dotoči svojo dejavnost na prematerialnih razmerij, kakor tu- magovanje nakopičenih težkih
jeooocooooeoooooooopcooocoeooooooooooooc
POROČILO O DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA OD
MAJA 1982 DO MAJA 1984
Soccoooooococ
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ekonomskih problemov, posebej glede zunanje likvidnosti,
energetike in odpravljanja motenj na tržišču.
Za reševanje omenjenih težav je Zvezni izvršni svet svoje
delo usmeri! k zagotavljanju
pogojev za:
1. zunanjo likvidnost države
in izboljšanje plačilne bilance
države, predvsem s povečevanjem izvoza na konvertibilno
območje in usklajevanjem
uvoza z realnimi možnostmi;
2. oživljanje proizvodnje,
blažitev in odpravljanje največjih motenj na domačem tržišču;
3. odpravljanje vzrokov in virov inflacije in drugih motenj s
postopnim eliminiranjem nepokrite porabe in usklajevanjem skupne, splošne ter investicijske porabe z materialnimi
možnostmi.
Pri reševanju teh problemov,
posebej na področju zunanje
likvidnosti, je Zvezni izvršni
svet porabil precejšen del moči in časa za razjasnjevanje položaja in opredelitev dejanskih
razmer, pri čemer je postopoma odkrival nove podatke in
prihajal do novih spoznanj. Na
tej podlagi je ZIS dopolnjeval
tudi delovne programe, dinamiko njihovega uresničevanja
in oblikoval izhodišča posameznih ukrepov ter dejavnosti.
Vsebina in smeri delovanja
Zveznega izvršnega sveta
izhajajo iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, dokumentov XII. Kongresa
ZKJ in planskih aktov, ki jih je v
tem obdobju prejela Skupščina SFRJ.
Zvezni izvršni svet je dal
vrsto pobud za dejavnost drugih subjektov v družbi, pri čemer je upošteval, da so hitrost,
obseg in kakovost sprememb v
gospodarskih gibanjih in družbenih razmerjih odvisni od organiziranosti, mobilnosti in
kakovosti dela vseh subjektov
v družbi in ne le oziroma ne
predvsem od delovanja Zveznega izvršnega sveta.
Zvezni izvršni svet si je prizadeval, da bi vse predlagane
rešitve, ukrepe in dejavnosti,
namenjene reševanju gospodarskih problemov, usmeril tako, da bi materialne probleme
reševali na način, s katerim bi
prispevali k povečanju produktivnosti dela in učinkovitosti gospodarstva. Hkrati pa naj
bi odpravili vzroke stagnacije
na področju samoupravnega
razvoja in prispevali k nadaljnjemu razčlenjevanju ustavne
zasnove socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov, utrjevanju in nadaljnji krepitvi samoupravnega
14

položaja delavskega razreda in
vseh delovnih ljudi v družbi.
Zvezni izvršni svet si je kot
izvršni organ Skupščine SFRJ
prizadeval, da svoje funkcije
uresničuje kot integralni del
Skupščine SFRJ, in sicer na
način, ki ustreza vsebini in ciljem delegatskega odločanja.
Kot del celote sistema je
Zvezni izvršni svet pri pripravi,
predlaganju in sprejemanju
odločitev kontinuirano sodeloval z izvršnimi sveti skupščin
republik in izvršnimi sveti
skupščin avtonomnih pokrajin, z organi in telesi družbenopolitičnih organizacij v federaciji, Gospodarsko zbornico Jugoslavije in drugimi asociacijami združenega dela.
DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
Predlagano ekonomsko politiko za leto 1983 je ZIS zasnoval predvsem na Izhodiščih
Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, za leto
1984 pa na Dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije. Ta dokumenta sta tudi.temelja vseh dokumentov, sprejetih z letnimi resolucijami, ki
konkretizirajo politiko in določajo programe ukrepov ter dejavnosti za uresničevanje resoRjcijskih nalog.
Položaj na področju ekonomskih odnosov s tujino je
bil eden od največjih omejevalnih dejavnikov celotnega
gospodarskega razvoja in
hkrati najpomembnejše področje delovanja Zveznega
izvršnega sveta v zadnjih dveh
letih. Plačilno-bilančni problemi so bili zelo zaostreni, kar je
posledica premajhnega izvoza, prevelike zadolženosti, visokih obveznosti in nelikvi-^
dnosti do tujine, odsotnosti
deviznega tržišča in nedelovanja gospodarskega sistema na
tem področju.
Celotna glavnica dolga države je leta 1981 znašala okoli
20,8 milijarde dolarjev, v konvertibilnih valutah pa 19,2 milijarde dolarjev. Deficit plačilne
bilance je leta 1981 znašal 946
milijonov dolarjev, na konvertibilnem območju, s konvertibilnim območjem pa milijardo
821 milijonov dolarjev. Zaostrovanje mednarodnih ekonomskih odnosov, posebej pogoji zadolževanja in energetska kriza, so posebej zaostrili
plačilno-biiančni položaj države.
Poročilo opozarja na ukrepe
Zveznega izvršnega sveta za
zagotavljanje zunanje likvidnosti države, pri čemer omenja tudi pogajanja z Mednarodnim monetarnim skladom o

finančni podpori, spremembe
deviznega sistema in podobno.
Za leto 1984 znašajo anuitete iz tujih kreditov 5 milijard 65
milijonov dolarjev, pri čemer
odpade na obresti 2 milijardi
140 milijonov dolarjev. Dogovor z Mednarodnim monetarnim skladom je sklenjen v nekoliko manjšem obsegu kot leta 1983, potekajo pa pogajanja
s komercialnimi bankami, Svetovno banko in vladami petnajstih razvitih držav ter Kuvajta.
S temi kreditnimi aranžmaji
naj bi zagotovili okoli 3,3 milijarde dolarjev, pri čemer bi
uporabljali tudi del neizkoriščenih kreditov iz preteklega
leta.
Problem zadolženosti se je v
obravnavanem obdobju zaostril tudi zaradi poslabšanja
pogojev uporabe tujih kreditov. Zaradi visokih obrestnih
mer in krepitve dolarja, vse
večji del anuitet odpade na
obresti. Celotna glavnica dolga je konec leta 1983 znašala
20,6 milijarde dolarjev, od tega
v konvertibilnih valutah 19 milijard dolarjev. Poročilo pa poudarja, da je zavrto nadaljnje
bistveno povečanje dolgov.
IZVOZ BLAGA IN
STORITEV
Vrednost izvoza blaga in
storitev je kljub vsem ukrepom
leta 1982 upadla za 11 odstotkov, leta 1983 pa se je zmanjšala za 0,6 odstotka. Izvoz blaga in storitev na konvertibilno
območje se je leta 1983 povečal za 6,8 odstotka. Vrednost
uvoza blaga in storitev je bila v
dveh letih manjša za 9,5 odstotka letno, s konvertibilnega
območja pa je bila manjša za
13,4 odstotka. Precej se je
zmanjšal nenadzorovani odliv
dinarjev in deviz v tujino. Zaradi prekomernega uvoza opreme v daljšem obdobju je bila
precej obremenjena plačilna
bilanca države, tako da so bili
zaostreni pogoji za uvoz
opreme.
Neto prihodek od storitev se
je ustalil v višini 2,1 milijarde
dolarjev, pri čemer so se
zmanjšali odhodki (promet, turizem). Zmanjšal pa se je tudi
neto devizni priliv od nakazil.
Deficit plačilne bilance se je
leta 1982 zmanjšal na 563 milijonov dolarjev (s konvertibilnim območjem na milijardo
576 milijonov dolarjev). Leta
1983 pa je bil prvič po sedmih
letih ustvarjen suficit v višini
274 milijonov dolarjev (s konvertibilnim območjem 229 milijonov dolarjev). Pokritost
uvoza blaga z izvozom se je od
69 odstotkov v letu 1981 pove-

čala na 82 odstotkov v letu
1983.
Pozitivne spremembe v plačilni bilanci države so predvsem posledica naraščanja
izvoza na konvertibilno območje in restriktivne uvozne
politike.
SPODBUDA
OŽIVLJANJU
PROIZVODNJE
V zelo oteženih pogojih gospodarjenja se družbeni proizvod ni bistveno zmanjšal (za
0,3 odstotka v zadnjih dveh letih). Industrijska proizvodnja
pa se je kljub velikim težavam
pri preskrbi s surovinami, reprodukcijskim materialom in
energijo leta 1982 povečala^a
0,4 odstotka, leta 1983 pa za
1,3 odstotka. Stopnja rasti industrijske proizvodnje se povečuje tudi letos, tako da je
bila v prvem trimesečju za 3,6
odstotka večja kot v enakem
obdobju leta 1983.
S hitrejšim naraščanjem
proizvodnje.energije in surovin se je v industriji začel proces zmanjševanja strukturnih
neskladij. Povečan je delež
energetike, črne in barvne metalurgije ter bazičnega SeMorja kemične industrije, zmanjšan pa je delež predelave kovin in predelovalne industrije.
V zadnjih dveh letih se je v
notranjem prometu začela
spreminjati struktura transporta, saj je večji delež ekonomičnejših oblik prevoza, predvsem železniškega in javnega
potniškega prometa, kar je v
skladu s politiko razvoja prometa in Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije.
Hitrjše spreminjanje strukture
transporta pa omejujejo premajhne transportne zmogljivost in zastarelost infrastrukture železniškega prometa.
Dolgoletne težave na področju energetike so se v omenjenem obdobju zelo zaostrile
in so bile eden osrednjih vzrokov za omejevanje naraščanja
proizvodnje. Neugoden energetski položaj je nenehno angažiral Zvezni izvršni svet pri
reševanju problemov s preskrbo, predvsem z nafto in njenimi derivati, s premogom za
koksiranje, neposredno pa je
ZIS pripravljal tudi aranžmaje
za uvoz nafte.
Na energetski položaj so
precej vplivali tudi nerazviti
družbenoekonomski odnosi
na tem področju, saj energetika ne deluje kot usklajen sistem. Pri tem pa je tudi elektrogospodarstvo kot tehnično
tehnološka enotna celota,
ekonomsko neenotno.
Strukturna neskladja v proporočevalec

izvodnji in težave pri plačevanju s tujino so pogojile premajhno preskrbljenost gospodarstva z reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli.
Kljub vsem spremljajočim težavam se je kmetijska proizvodnja v letih 1982 in 1983
povprečno letno povečevala
za 2,6 odstotka, in sicer z nekoliko boljšim izkoriščanjem
zemljišč in zmanjševanjem
neobdelanih površin. Pomembne dosežke beleži tudi
proizvodnja žitaric, s čimer je
bilo omogočeno boljše zadovoljevanje domačih potreb in
povečanje izvoza.
*
NELIKVIDNOST
GOSPODARSTVA
Dinarska nelikvidnost gospodarstva in bank je bila lani
ena največjih težav. K povečanju nelikvidnosti so prispevali
tudi moteni blagovno-denarni
odnosi, visoka stopnja zadolženosti gospodarstva in države v tujini, prenapetost na področju osnovne delitve družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka, prekomerna
končna poraba, neusklajenost
realnih blagovnih in finančnih
tokov, visoke izgube, neporavnane obveznosti proračuna in
samoupravnih
interesnih
skupnosti, prekoračitve pri investicijah, nepokrite tečajne
razlike, neplačane terjatve itd.
To je vplivalo tudi na izjemno
hitro rast inflacije in razvrednotenje domače valute.
Poročilo poudarja, da so bili
v minulih letih večkrat analizirani finančni položaj gospodarstva in finančni roki reprodukcije. Pri tem so bili sprejeti
ukrepi za blažitev posledic nelikvidnosti. Konec leta 1983 je
bil tako predlagan paket ukrepov na tem področju. Novi
ukrepi za podporo finančni
konsolidaciji
gospodarstva,
bank in drugih uporabnikov
družbenih sredstev pa so bili v
skladu z opredelitvami stabilizacijskega programa. Predloženi so bili v začetku leta 1984.
Z izvajanjem teh ukrepov naj bi
odpravili največje probleme, ki
v veljavnem sistemu povzročajo inflacijo in nestabilnost
gospodarskih tokov v celoti
oziroma oblikovali take rešitve, ki bodo prispevale k izboljšanju dinarske likvidnosti uporabnikov družbenih sredstev.
Z ukrepi in predlogi Zveznega izvršnega sveta je mogoče
težave le ublažiti, z njimi pa ni
mogoče doseči finančne konsolidacije. Uresničena bo le,
če bo, ob ukrepih, ki jih predlaga in sprejme Zvezni izvršni
svet, vsaka samoupravna organizacija in skupnost sprejela
poročevalec

ukrepe z enakim ciljem in pri- ne in izobraževalne dejavnosti
pravila konkreten program fi- ter na njihov materialni položaj.
nančne konsolidacije.
Zaradi neugodnih gibanj na
ZMANJŠEVANJE
področju družbenoekonomskega razvoja, posebej pa zaPORABE
radi visoke inflacije, je poslabPrilagajanje vseh oblik pora- šan tudi socialni položaj debe materialnim možnostim je lovnih ljudi in občanov. Realni
ena od temeljnih nalog Zvez- osebni dohodki na zaposlenenega izvršnega sveta.
ga v družbenem sektorju se že
Doseženo je precejšnje upo- štiri leta zapored realno
časnjevanje rasti porabe in zmanjšujejo, samo v zadnjih
zmanjševanje investicij v dveh letih pa so se realno
osnovna sredstva ter zmanjše- zmanjšali za 14 odstotkov. Navanje njihovega deleža pri na- raščanje cen najbolj prizadene
menski porabi družbenega ljudi z nizkimi prejemki.
proizvoda. Leta 1982 in lani so
Za ohranitev standarda
se investicije povprečno letno ogroženih kategorij prebivalrealno zmanjšale za 9,1 od- stva je Zvezni izvršni svet predstotka, delež investicij v lagal izvršnim svetom skuposnovna sredstva v družbe- ščin republik in izvršnim svenem proizvodu pa se je z 31,3 tom skupščin avtonomnih poodstotka v letu 1981 zmanjšal krajin, naj sklenejo Dogovor o
na 29,3 odstotka leta 1982 ozi- ukrepih za varstvo življenjskeroma na 26 odstotkov leta ga standarda teh kategorij pre1983. Kljub izrazitemu realne- bivalstva. Poleg ukrepov za zamu zmanjševanju investicij pa gotovitev ustreznega nadomeje še vedno v teku široka fronta stila do ravni rasti stroškov,
investicij. Razpoložljiva aku- povečanih zaradi rasti cen
mulacija z zelo nizko mobil- osnovnih izdelkov in storitev,
nostjo se še naprej v dobršni naj bi z Dogovorom opredelili
meri usmerja na začenjanje tudi povečanje višine zajamčegraditve novih objektov.
nega osebnega dohodka v reEkonomska struktura inve- publikah in avtonomnih pokrasticij ni boljša. Premajhen je jinah.
delež vlaganj v dejavnosti, pomembne za razvoj države, kar UREJANJE RAZMER
bi lahko povzročilo nadaljnje NA TRŽIŠČU
poglabljanje strukturnih neskladij in povečalo ekonomske
V minulem obdobju je Zveztežave države. Nadaljujejo pa ni izvršni svet precej pozornose tudi težnje upadanja učin- sti namenil tudi usmerjanju
kovitosti investiranja.
urejanja razmerij na tržišču in
Zaradi prilagajanja splošne na področju izvajanja dogoin skupne porabe razpložljivim vorjene politike cen. Nadaljnje
okvirom, je bil leta 1982 sprejet zaostrovanje neuravnoteženoZakon o načinu razpolaganja s sti med ponudbo in povprašepresežki družbenopolitičnih vanjem je postalo izrazito leta
skupnosti in presežki prihod- 1982.
kov samoupravnih interesnih
Za reševanje zaostrenih proskupnosti družbenih dejavno- blemov je Zvezni izvršni svet
sti, ki je bil kasneje spreme- sprejel vrsto ukrepov za oživnjen in dopolnjen. Ta Zakon je ljanje proizvodnje, boljšo preveljal tudi leta 1983 in rezultati skrbljenost domačega tržišča,
njegovega izvajanja so evi- nadomeščanje uvoženih izdeldentni. Leta 1982 in 1983 se je kov z domačimi, usklajevanje
v povprečju realno zmanjšala porabe z realnimi možnostmi
splošna poraba za 4,1 odstot- in ohranitev kontinuitete proka, skupna poraba pa za 13 izvodnih tokov. Leta 1982 je
odstotkov v primerjavi z letom bilo precej večjih intervencij iz
1981. Zmanjšan je tudi obseg Zveznih blagovnih rezerv.
in delež presežkov prihodkov v
Zahvaljujoč sprejetim ukrecelotnih prihodkih družbeno- pom in povečanemu uvozu z
političnih skupnosti in samou- uporabo tujih blagovnih kredipravnih interesnih skupnosti z tov ter kompenzacijskih po2,4 odstotka v letu 1981 na slov, kakor tudi z večjim pove1,71 odstotka v letu 1982 ozi- zovanjem in združevanjem goroma na 0,75 odstotka v letu spodarskih subjektov ter zago1983.
tavljanjem surovin ter reproKer pa hkrati ni bilo dovolj dukcijskega materiala iz doprizadevanj, da bi realno mačih virov, se je proizvodnja
zmanjševanje izločanj sred- lani nekoliko povečala, boljša
stev za družbene dejavnosti je bila tudi preskrbljenost z respremljali ustrezni ukrepi in produkcijskim
materialom,
dejavnosti za njihovo smotrno boljša je bila preskrba prebiporabo in povečevanje učin- valstva, ukinjene pa so bile tukovitosti dela, se to negativno di vse omejitve pri porabi, z
odraža tudi na delo zdravstve- izjemo bencina.

Zaradi neugodnega položaja
na tržišču dogovorjena politika cen ni bila uresničena, tako
da so se v zadnjih dveh letih
cene zelo povečale (inflacija je
leta 1983 dosegla 58 odstotkov). Zvezni izvršni svet je
Sprejel vrsto ukrepov za upočasnjevanje naraščanja inflacijske stopnje. V začetku leta
1983 so bili sprejeti ukrepi neposrednega nadzorstva nad
cenami. Ti ukrepi niso prinesli
želenih rezultatov, vendar ana^
lize dokazujejo, da bi bila sicer
inflacija še večja.
Konec leta 1983 je grozilo,
da bo inflacijski val še močnejši in da bodo razvrednoteni cilji in dosedanji uspehi stabilizacijske politike. Grozilo pa je
tudi, da bo še v večji meri
ogrožen standard večjega dela
prebivalstva. Zaradi tega je
Zvezni izvršni svet konec leta
1983 sprejel Odlok o usklajevanju cen določenega števila
izdelkov zaradi postopnega
odpravljanja največjih disparitet v relativnih razmerjih cen.
Hkrati je, z namenom zaviranja
inflacije in ohranitve takih razmerij med cenami,~ZIS sprejel
tudi Odlok o določanju najvišje ravni cen vseh proizvodov.
Ta predpisa sta zavrla naraščanje cen v prvem trimesečju
letos, tako da so se proizvajalne cene industrijskih izdelkov
januarja povečale za 4,4 odstotka, februarja za 0,5 odstotka in marca za 0,2 odstotka.
Zvezni izvršni svet je pripravil paket ukrepov z namenom,
da bi po odmrznitvi cen nadalje nadzorovali inflacijo in jo v
čim večji meri zavrli v primerjavi z lanskim letom. S temi
ukrepi naj bi tudi uresničevali
politiko zmanjševanja disparitet cen in vplivali na izboljšanje položaja gospodarstva v
družbeni delitvi, tako da bi
združeno delo lažje nosilo breme naraščanja stroškov in se
hitrejše prilagajalo ekonomskim pogojem gospodarjenja.
NARAŠČANJE
ZAPOSLENOSTI
Zaradi stagnacije gospodarskega razvoja in proizvodnje je
upočasnjeno naraščanje zaposlovanja za delo zmožnega
prebivalstva. V teh pogojih se
je stopnja zaposlenosti povečala za povprečno 2,2 odstotka letno, kar je sicer ublažilo
problem nezaposlenosti, hkrati pa je vplivalo na upadanje
produktivnosti dela. Konec leta 1983 je zaposlitev iskalo
930.000 ljudi. Sicer pa so problemi nezaposlenosti od območja do območja različni.
Posebej pereči so v gospodarsko manj razitih republikah in
SAP Kosovo.
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Zaposlovanje delovno zmožnega prebivalstva je eden največjih ekonomskih, socialnih
in političnih problemov, ki se
vse bolj zaostruje.
Skladno s pristojnostmi je
Zvezni izvršni svet dal pobudo
za koordiniranje in določitev
skupnih dejavnosti in ukrepov
republik in avtonomnih pokrajin na področju zaposlovanja.
Oblikovan je Družbeni dogovor o temeljih skupne politike
zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ, ki določa
smeri aktivnosti vseh družbenih dejavnikov pri zagotavljanju pogojev za večje zaposlovanje, posebej mladih strokovnih kadrov, kakor tudi za reševanje problemov brezposelnosti v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo.
KREPITEV
MATERIALNIH
TEMELJEV
GOSPODARSTVA
Sprejeti ukrepi za razbremenitev gospodarstva so prispevali, da se je delež splošne in
skupne porabe pri delitvi družbenega proizvoda države
zmanjšal z 20,5 odstotka v letu
1981 na 18,3 odstotka v letu
1983. Hkrati pa so družbeni
proizvod gospodarstva obremenile povečane obresti, kakor tudi druge pogodbene obveznosti, tako da se je njihov
delež v družbenem proizvodu
gospodarstva povečal od 12,4
odstotka v letu 1981 na 18,1
odstotka v letu 1983 (samo
obresti so se povečate s 7,8 na
12,7 odstotka).
Upada učinkovitost osnovnih in obratnih sredstev ter
ekonomičnost poslovanja, povečujejo se izgube, stagnira pa
tudi že tako nizka reprodukcijska sposobnost gospodarstva.
Proces družbene reprodukcije
vse počasneje poteka, stroški
pa so vse večji. V 'gospodarstvu so blokirana tudi ogromna finančna sredstva, ki bi jih
bilo mogoče z učinkovitejšo
organizacijo celotnega proizvodnega in prometnega procesa v precejšnji meri sprostiti
in uporabiti za pospeševanje
gospodarskega razvoja.
Možnosti za krepitev materialnih temeljev združenega
dela je treba poiskati v učinkovitejšem in ekonomičnejšem
gospodarjenju ter rasti produktivnosti dela, kakor tudi v
nadaljnjem zmanjševanju deleža sredstev za zadovoljevaje
splošnih in skupnih potreb, v
racionalizaciji
inštitucij,
zmanjševanju neproduktivne
administracije, tako v združenem delu kot v vsej družbi, kakor tudi v zmanjševanju pravic,
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ki presegajo realne možnosti
gospodarstva.
Neugodni pogoji gospodarjenja so se ostreje odrazili
predvsem v gospodarsko manj
razvitih republikah in SAP Kosovo, in sicer zaradi ravni razvitosti in strukture gospodarstva, velike angažiranosti razpoložljivih sredstev za dograditev velikih objektov, zaradi
zaostajanja rasti kvalitativnih
dejavnikov gospodarjenja itd.
Problemi nelikvidnosti in izpolnjevanje obveznosti do tujine so še bolj zaostreni v teh
družbenopolitičnih skupnostih. Nelikvidnost gospodarstva, posebej do tujine, ogroža
normalne reprodukcijske tokove, posebej v SR Črni gori,
SR Makedoniji in SAP Kosovo.
Dinamika rasti družbenega
proizvoda, industrijske proizvodnje in zaposlenosti ter investicij na gospodarsko manj
razvitih območjih se je povečevala nekoliko hitreje od povprečja države, pri čemer je v
nekaterih teh družbenopolitičnih skupnostih naraščanje po
posameznih sestavinah zaostajalo za povprečjem države.
Leta 1983 se je nadaljeval
trend naraščanja proizvodnje
in celotne gospodarske dejavnosti nekaj nad povprečjem
države, in sicer predvsem v industriji, kar je ugoden podatek
za razvojne možnosti v letu
1984.
MEDNARODNI ODNOSI
V minulem dveletnem obdobju je Jugoslavija nadalje
dosledno delovala v skladu z
izvirnimi načeli neuvrščene
politike tako na področju političnih kot tudi ekonomskih
odnosov. To je prispevalo h
krepitvi in utrditvi položaja in
ugleda Jugoslavije v mednarodnih odnosih.
Posebno pozornćst je v tem
obdobju Jugoslavija namenjala krepitvi enotnosti in akcijske
sposobnosti gibanja neuvrščenih držav in nadaljnji uveljavitvi politike neuvrščenosti, reševanju problemov kriznih žarišč in miroljubnemu reševanju sporov, vračanju k politiki
popuščanja in k zaviranju oborožitvenega tekmovanja.
Skupaj z drugimi neuvrščenimi državami in državami v
razvoju je bila Jugoslavija aktivna tudi pri sprožitvi globalnih pogajanj za vzpostavitev
nove mednarodne ekonomske
ureditve, ki je v interesu vseh
držav, še posebej držav v razvoju, kakor tudi pri krepitvi njihovega medsebojnega sodelovanja.
Ob spoštovanju svojega
ustavnega položaja je Zvezni

izvršni svet aktivno sodeloval
pri oblikovanju in zagotavljanju izvajanja te politike. ZIS je
bil posebej aktiven pri pripravah VII. Konference neuvrščenih držav v New Delhiju, zasedanja Generalne skupščine
Združenih narodov v letih 1982
in 1983, pri VI. UNCTAD v Beogradu, Madridskem sestanku
KVSE, Konferenci v Stockholmu o varnosti in razorožitvi v
Evropi in pri izvajanju stališč,
sprejetih na teh mednarodnih
srečanjih.
Posebno pozornost je Zvezni izvršni svet namenil krepitvi
ekonomskega sodelovanja z
drugimi državami. K uspešnemu delovanju Zveznega izvršnega sveta na tem področju pa
je prispevalo tudi delovanje
mešanih komitejev za gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje Jugoslavije s
posameznimi državami. K®miteji so bili v tem obdobju zelo
aktivni.
SPLOŠNA LJUDSKA
OBRAMBA
Zvezni izvršni svet je v minulem obdobju veliko pozornosti
namenil razvijanju in nadaljnji
krepitvi sistema splošne ljudske obrambe in izvajanju drugih nalog na tem področju, in
sicer v okviru svojih pravic in
dolžnosti ter v skladu z določeno politiko.
Glavna naloga na področju
splošne ljudske obrambe je bila nadaljnja graditev, usposobIjanje in opremljanje oboroženih sil s sodobnimi bojnimi in
drugimi sredstvi. Pri izvajanju
te naloge se je ZIS soočil s
problemom
zagotavljanja
sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade. V
minulem obdobju niso bila zagotovljena sredstva za financiranje JLA v višini 5,8 odstotka
od ustvarjenega narodnega
dohodka, kakor določa Srednjeročni plan razvoja JLA do
leta 1985, saj je bil odstotek
odobrenih sredstev manjši.
Prihajalo pa je tudi do resnih
težav pri pritekanju sredstev in
možnostih plačevanja dospelih obveznosti.
Glede na nujnost uresničevanja politike ekonomske stabilizacije je bilo tudi za leto
1984 nemogoče zagotoviti načrtovano višino sredstev. Zaradi tega so za financiranje JLA v
letu 1984 izločena namenska
sredstva v višini 5,2 odstotka
narodnega dohodka. Zvezni
izvršni svet se je zavzel, da morajo sredstva za financiranje
JLA
zagotavljati
njeno
obrambno sposobnost in bojno pripravljenost.
V minulih dveh letih je bilo

precej skupnih vaj vseh dejavnikov obrambno zaščitnega sistema, doseženi pa so bili tudi
pomembni uspehi pri njihovem usposabljanju in urjenju.
Med temi vajami Poročilo posebej omenja vse tiste, kjer so
sodelovali zvezni, republiški in
pokrajinski organi ter organizacije, kakor je na primer ZTV
»Enotnost 83«, kjer so bili vsi
dejavniki obrambnega in varnostnega sistema urjeni skupaj s pripadniki JLA, s čimer je
bila potrjena visoka raven
enotnosti in učinkovitosti vseh
delov sistema ljudske obramin usposobljenosti oboronih sil SFRJ, da se z organiziranim splošnim ljudskim odporom zoperstavijo vsem oblikam ogrožanja varnosti države,
VARNOST IN
DRUŽBENA
SAMOZAŠČITA
Z delovanjem in organiziranim delom varnostnih organov
je bila preprečena dejavnost
zunanjih in notranjih sovražnikov, ki so si prizadevali izrabiti
neugoden ekonomski položaj
in slabosti pri delovanju sistema za spodkopavanje ustavne
ureditve in drugih pridobitev in
vrednot socialistične revolucije ter za ustvarjanje nezaupanja v socialistični samoupravni
sistem.
Organi in varnostne službe
so uspešno odkrivali in onemogočali poskuse okrepljenega delovanja tujih obveščevalnih služb, posameznikov in
skupin v državi. Uspešno so
odkrivali ter onemogočali teroristično ter drugo subverzivno dejavnost proti Jugoslaviji.
Varnostni organi so precej
prispevali k odkrivanju prilaščanja družbene lastnine, k
preprečevanju požarov, havarij in drugih škodljivih pojavov,
kakor tudi k izboljšanju prometne varnosti na cestah.
Zvezni izvršni svet je precej
pozornosti namenjal tudi oceni in izboljšanju varnostnega
položaja v SAP Kosovu. S tem
ciljem je Zvezni izvršni svet tudi predložil Skupščini SFRJ
ocene o vzrokih izseljevanja
Srbov in Črnogorcev iz SAP
Kosovo pod pritiskom in smeri
dejavnosti za premagovanje
takega položaja v SAP Kosovo.
Te ocene in smeri dejavnosti je
Skupščina SFRJ sprejela junija 1982. V letu 1983 pa je ZIS
kontinuirano analiziral varnostni položaj in predlagal
Predsedstvu SFRJ in Skupščini SFRJ sprejetje sklepov glede varnostnega položaja.
Varnostni položaj v SAP Kosovo se je izboljšal. Varnostni
organi te Pokrajine so uspoporočevalec

sobljeni za uspešno zavarova- moupravno bazo in da še ni
nje varnosti v Pokrajini tućli njenega neposrednega vpliva
brez sodelovanja organov iz na sprejemanje odločitev, kadrugih
družbenopolitičnih kor tudi dejstvo, da imajo zaskupnosti. Kljub doseženim konodajno pobudo predvsem
rezultatom pa sp še naprej po- izvršni in upravni organi, so
trebna velika prizadevanja za vplivali tudi na delo Skupščine
premagovanje vseh težav, ki in Zveznega izvršnega sveta. V
so jih povzročili kontrarevolu- takih okoliščinah je težišče odcionarni dogodki v SAP Koso- govornosti za opredeljevanje
vo, pri čemer je treba posebno rešitev in identificiranje skuppozornost nameniti izkoreni- nih interesov v teh rešitvah
njanju vzrokov za izseljevanje prenešeno na ZIS.
Srbov in Črnogorcev iz SAP
, c) Delo Zveznega izvršnega
Kosovo in pri zagotavljanju sveta otežuje tudi dejstvo, da
pogojev, da se bodo v Pokraji- je Skupščina SFRJ oziroma
no vrnili Srbi ink Črnogorci, ki Zbor republik in pokrajin v zaso se izselili pod pritiskom.
konih in drugih splošnih aktih,
o katerih odloča na podlagi
soglasja skupščin republik in
URESNIČEVANJE
pokrajin, pogosto predpisoval
USTAVNE VLOGE ZIS
obveznost ZIS, da uredi tudi
Obširno poglavje o uresni- mnoga materialna vprašanjaj,
čevanju ustavnega položaja in za katera ni bilo doseženo sovloge Zveznega izvršnega sve- glasje v Skupščini SFRJ, in sita prinaša pregled dejavnosti cer s podzakonskimi akti. Te
in težav, s katerimi se je ZIS podzakonske akte pa ZIS prasrečeval v minulem dveletnem viloma sprejema v soglasju s
obdobju pri prizadevanjih, da pristojnimi organi republik in
uspešno uresničuje svoj polo- avtonomnih pokrajin.
žaj, vlogo in odgovornosti.
č) Delovna telesa Skupščine
Kot izvršni organ Skupščine SFRJ ter drugi organi in orgaSFRJ je Zvezni izvršni svet v nizacije v federaciji so terjala
okviru pravic in dolžnosti fede- od ZIS in zveznih orgafvov šteracije odgovoren Skupščini vilne analize, poročila in inforSFRJ za izvajanje politike in macije - tudi o vprašanjih ki ne
izvajanje zveznih zakonov ter sodijo v pristojnost Zveznega
drugih predpisov in splošnih izvršnega sveta, s čimer je bil
aktov Skupščine SFRJ kakor precej razširjen krog dela ZIS,
tudi za usmerjanje in usklaje- sicer določen s programi dela
vanje dela zveznih upravnih Skupščine SFRJ.
organov.
d) Pri uresničevanju.svoje
V minulem obdobju pa so vloge je Zvezni izvršni svet ob
težak ekonomski položaj, ne- pripravi in predlaganju aktov
doslednosti pri graditvi in de- in ukrepov za uresničevanje
lovanju gospodarskega ter po- dolgoročnega programa ekolitičnega sistema ZIS oteževali nomske stabilizacije, naletel
dosledno, učinkovito, pravo- na velike težave. Izhajale so iz
časno in kakovostno uresniče- dejstva, da je bila med pripravanje njegove ustavne vloge. vo in predlaganjem teh aktov
Poročilo opozarja na nasled- in ukrepov - v družbi pa tudi
nje težave:
pri konzultacijah z republikami
a) Zvezni izvršni svet je mo- in pokrajinama - ponovno odral določati smeri reševanja prta skupščinska razprava o
ekonomskih problemov in opredelitvah, ki so že zapisane
sprejemati ukrepe v pogojih, v Dolgoročnem programu ekoko Družbeni plan razvoja Ju- nomske stabilizacije (na prigoslavije za obdobje od 1981 mer o deviznem sistemu, sistedo 1985 zaradi spremenjenih mu in politiki cen, o kreditnookoliščin ni mogel biti izhodi- monetarni politiki in drugih
šče stabilizacije gospodarstva vprašanjih). Pri tem so bile v
oziroma podlaga za sprejema- družbi pogosto poudarjene tunje ukrepov ekonomske politi- di usmeritve, da je treba upoke. To je zahtevalo, da se s števati posebne interese posatekočo ekonomsko politiko re- meznih republik in pokrajin,
šujejo tudi pomembna razvoj- hkrati pa ni bilo dovolj odločna vprašanja, česar pa ni bilo nih prizadevanj in vztrajnosti,
mogoče uspešno reševati z da bi čimbolj celovito identifiekonomsko politiko, še pose- cirali oziroma določili tudi
bej, ker se je hkrati z začetkom skupne interese.
njenega uresničevanja začela
Zvezni izvršni svet nadalje v
tudi priprava bistvenih gospo- Poročilu poudarja, da je razvidarsko-sistemskih rešitev.
jal različne oblike sodelovanja
b) Težave na področju delo- z izvršnimi sveti republik in avvanja delegatskega sistema v tonomnih pokrajin, kar je priceloti, posebej pa dejstvo, da spevalo k uresničevanju ustavše vedno ni dovolj čvrstih vezi ne vloge Zveznega izvršnega
delegatov in delegacij s sa- sveta.
poročevalec

Postopek usklajevanja stališč s pristojnimi republiškimi
ter pokrajinskimi organi v medrepubliških komitejih o predlogih predpisov za izvajanje
zakonov ter drugih splošnih
aktov, ki jih je sprejemal Zbor
republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, so spremljale mnoge težave. Bile so toliko večje, če je
bilo z zakonom, ki ga je sprejel
Zbor republik in pokrajin,
predpisano, da se s podzakonskim aktom urejajo tudi pomembna materialna vprašanja.
DELO ZVEZNIH
UPRAVNIH ORGANOV
Zvezni izvršni svet se mora
pri svojem delu v veliki meri
opirati na delo zveznih upravnih organov oziroma na njihove predloge, analize, poročila
in drugo. Ker ne more pri določanju predlogov za Skupščino
SFRJ in pri sprejemanju ukrepov iz svoje pristojnosti dobivati predlogov, ocen in mnenj
znanstvenih inštitucij ter drugih dejavnikov sistema, je ZIS
odvisen cd učinkovitosti in kakovosti dela zvezne uprave, torej je v veliki meri odvisen tudi
od inventivnosti in znanja relativno ozkega kroga ljudi, ki delajo v zvezni upravr.
To bi sicer ustrezalo, če bi
bili organizacija in metode dela, učinkovitost in kadrovska
usposobljenost zvezne uprave
bolj usklajeni z ustavnimi zahtevami ter z Ustavo določenim položajem in vlogo, kakor
tudi z družbenimi potrebami.
Zvezna uprava namreč pogosto pravočasno, kakovostno in
celovito ne dojame problemov
na posameznih področjih
družbenega življenja, pri čemer tudi Studiozno in vsestransko ne začenja iskati rešitev pri pripravi konkretnih
predlogov.
Na kakovost in ekspeditivnost dela zvezne uprave vpliva
tudi to, da delo in rezultati dela
v družbi niso dovolj uveljavljeni, kar neposredno vpliva tudi
na zvezno upravo. Namesto da
bi v zvezni upravi vrednotili
strokovno in ustvarjalno delo
ter rezultate dela, je sistem delitve tak, da so pogosto na
boljšem delavci z višjim nazivom kot pa ljudje z večjim znanjem in večjo angažiranostjo.
V minulem obdobju si je ZIS
prizadeval, da bi svoje delo in
delo zveznih upravnih organov
usmeril k uresničevanju (v okviru pravic in dolžnosti federacije) bistvene ustavne funkcije
- to je k izvajanju politike in
izvajanju zveznih zakopov. V
tej smeri je ZIS: okrepil odgovornost zveznih upravnih organov za sprejemanje predpisov pri izvajanju zakonov in

drugih aktov Skupščine SFRJ
in jih usmerjal, da bodo prednostno osredotočeni na kontinuirano in organizirano
spremljanje izvajanja zveznih
zakonov in drugih predpisov.
Odločnost pri delu teh organov, vztrajnost in doslednost
pri uresničevanju zakonov in
drugih predpisov, funkcionalna povezanost vseh upravnih
organov od občine do federacije so odvisni tudi od družbenopolitičnega vzdušja in razvitosti politične odgovornosti v
družbi. Le v primeru, če se te
sestavine vzajemno dopolnjujejo, če se vsi organi v enaki
smeri in s polno intenzivnostjo
neprenehoma angažirajo pri
delu in politični dejavnosti, je
mogoče zagotoviti tudi ustavnost in zakonitost v družbi.
NALOGE V
PRIHODNJEM
OBDOBJU
Zaključno poglavje Poročila
opozarja, da so vse glavne naloge, ki jih je v prihodnjem obdobju treba reševati v družbi,
zapisane v Dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije. Pri dosedanjem delu na področju izvajanja teh nalog ni
bilo dovolj sinhronizirane in
koordinirane aktivnosti vseh
dejavnikov izvajanja stabilizacijskega programa. Zaradi.tega je prišlo tudi do zamud pri
reševanju nekaterih ključnih
vprašanj.
Med nalogami, ki izhajajo iz
stabilizacijskega programa ZIS
v Poročilu posebej opozarja na
naslednje:
1. Uresničevanje nalog, ki jih
določa Dolgoročni program
ekonomske stabilizacije terja,
da je nujno treba premagati
sedanje ekonomske probleme
in odpraviti vzroke ekonomske
nestabilnosti in neugodnega
položaja v gospodarstvu, zagotoviti vplivnejše delovanje
ekonomskih zakonitosti, produktivno gospodarjenje, strukturne spremembe v gospodarstvu ter trdnejši in dinamičnejši ekonomski razvoj v celoti.
S tem namenom je nujno
treba: zagotoviti pogoje za
boljšo izrabo notranjih rezerv,
za povečanje proizvodnje in
dvig produktivnosti dela, za
večje medsebojno povezovanje gospodarskih subjektov v
reprodukcijskih tokovih, za
krepitev materialnih temeljev
združenega dela, za zmanjševanje uvozne odvisnosti; obvladati je treba vse vire inflacije, zagotoviti organizirano in
kakovostnejše oziroma konkretnejše vključevanje jugoslovanskega gospodarstva v
mednarodno delitev dela in re17

ševati probleme zunanje ter
notranje likvidnosti.
2. Oživljanje proizvodnje in
celotne gospodarske dejavnosti na selektivnih temeljih skladno z zahtevami Dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije - je ena najpomembnejših nalog v prihodnjem obdobju. Prednost mora
imeti spodbujanje razvoja
energetike, industrijske in
kmetijske proizvodnje, predvsem proizvodnje, namenjene
izvozu, proizvodnje s katero se
nadomešča izvoz, in proizvodnje, ki bo domačemu trgu zagotavljala oskrbo z najpomembnejšimi izdelki.
Pri usposabljanju organizacij združenega dela za uspešnejše gospodarjenje je treba
še odločneje nadaljevati z dejavnostjo, ki bo finančno konsolidirala
gospodarstvo,
zmanjšala njegove obveznosti
iz dohodka, prispevala pa tudi
k zmanjšanju drugih obremenitev gospodarstva.
Zapiranje vseh bistvenih virov inflacijskega financiranja
in preprečevanje umetnega
povpraševanja sta pogoja za
uspešnejše gospodarjenje organizacij združenega dela. Za
to so potrebni učinkoviti mehanizmi monetarnega urejanja, obračunskega sistema in
plačilnega sistema ter spremembe v sistemu amortizacije
in revalorizacije osnovnih
sredstev zaradi realnega ugotavljanja in porabe dohodka.
Večja motiviranost proizvajalcev za delo in samoupravljanje je bistveni pogoj za oživljanje proizvodnje in ustvarjanje
večjega dohodka. S tem je
mišljeno tudi organizirano in
intenzivno izpopolnjevanje sistema delitve po delu in rezultatih dela, pri čemer je treba v
ta sistem vključiti tudi rešitve
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različne dejavnosti, ki niso resnična znanstvena ustvarjalnost, saj je treba sredstva dosledno uporabiti za kakovostno znanstveno delo.
6. Med izjemno pomembnimi družbenimi nalogami v prihodnjem obdobju je tudi zahteva, da je treba do konca
leta sprejeti Družbeni plan Jugoslavije do leta 2000, prihodnje leto pa je treba sprejeti
Družbeni plan Jugoslavije za
obdobje 1986 do 1990. Vsi nosilci planiranja morajo sprejeti
svoje plane v enakih rokih, pri
čemer morajo zagotavljati, da
bodo tako pri pripravi kot pri
sprejemanju vseh planov zagotavljali razvoj in uspešnejše
uresničevanje sistema planiranja.
7. Spremembe v gospodarskem sistemu in celotnih pogojih gospodarjenja, ki so se
že začele in se morajo še nadalje pospešeno razvijati, je
treba tako načrtovati in izvajati, da bodo organizirani delavci
obvladovali celoto dohodka in
celoto procesov družbene reprodukcije, kakor tudi celotno
socialno področje. Nadalje pa
je treba tudi krepiti motiviranost delavcev za delo in samoupravljanje, da bi tako spremenili odnos do akumulacije in
družbenih sredstev ter povečali ekonomski interes organizacij združenega dela za združevanje dela in sredstev.
Z drugimi besedami je imperativ reševanje materialnih
problemov za krepitev materialnih temeljev socialističnega samoupravljanja in hkrati
razvijanje socialističnih samoupravnih odnosov, da bo
njihova moč pozitivno vplivala
na reševanje materialnih problemov.
8. Med prednostne naloge
prihodnjega obdobja sodi tudi
organizirano delovanje z na-

menom, da bi se organizacije
združenega dela vse bolj ter
kakovostno povezovale, in sicer na samoupravnih temeljih,
na liniji reprodukcijskih tokov
in povezav v jugoslovanskih
razmerah.
9. Pri zagotavljanju pogojev
za reševanje omenjenih in drugih gospodarskih ter družbenih problemov ima Zvezni
izvršni svet pomembno in odgovorno vlogo. Njegova naloga je med drugim, da na podlagi opredelitev Ustave SFRJ
in Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije (posebej v njegovem delu o prilagajanju gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije),
pripravlja in predlaga nadaljnje izpopolnjevanje gospodarsko sistemskih rešitev na področju ekonomskih odnosov s
tujino, na področju sistema
družbenega planiranja, na področjih družbene kontrole cen,
monetarno-kreditnega sistema, bančnega sistema in podobno.
Hkrati mora Zvezni izvršni
svet z delovanjem, ki ga bo vse
bolj integriral v skupščinski
delegatski sistem, v prihodnjem obdobju: organizirano in
sistematično sodelovati pri nadaljnjem razvijanju političnega
sistema in odpravljanju pomanjkljivosti pri njegovem delovanju; delovati v smeri zagotavljanja in krepitvi zakonitosti
v družbi; organizirano delovati
pri nadaljnjem zagotavljanju in
krepitvi mednarodnega položaja Jugoslavije in uresničevanju politike aktivne in miroljubne koeksistence, pri krepitvi neodvisnega položaja države in politike neuvrščenosti;
zagotavljati nadaljnjo krepitev
in razvoj splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite.

PREDPISI

Ugodni
vozil

Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
3. V prihodnjem obdobju je
veliko nalog tudi pri zagotavljanju pogojev za uspešnejše
delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča, na področju
oblikovanja dolgoročne politike cen, spremembah sistema
cen, pri reševanju problemov v
razmerjih primarne delitve in
na tej podlagi precejšnjega zaviranja inflacije.
4. V prihodnjem obdobju je
nadalje treba dograditi strategijo organiziranega nastopanja našega gospodarstva v tujini, izpopolniti mehanizem
spodbujanja in zaščite ter zagotoviti pogoje za hitrejše prilagajanje našega gospodarstva vse večjim zahtevam svetovnega tržišča, zmanjševati je
treba uvozno in kreditno odvisnost jugoslovanskega gospodarstva od tujine in razvijati
višje oblike industrijsko tehničnega sodelovanja in kooperacije.
5. Nadaljnji razvoj znanosti
in vse večje oblikovanje celotnega odločanja na znanstvenih rezultatih, posebej pa še
graditev in vsebinsko oblikovanje rešitev na področju gospodarskega in političnega sistema ter določanje vsebine
sklepov, s katerimi se rešujejo
konkretni ekonomski in družbeni problemi, je tudi ena prednostnih nalog v prihodnjem
obdobju.
Izboljšanje pogojev za kakovostno znanstveno delo vključuje tudi pomembnejše spremembe pri organiziranju znanosti. To pa predvsem pomeni
tudi osredotočanje programov
znanstvenega dela na področja, ki so življenjskega pomena
za družbenoekonomski in politični razvoj države. To pa
hkrati pomeni, da je treba onemogočiti uporabo sredstev za

krediti

za

nakup domačih tirnih

.

Železniškim transportnim organizacijam je omogočeno, da tudi ietos uporabijo
dopolnilna sredstva do skupne vrednosti 1,5 milijarde dinarjev za nakup domače
opreme in vozil
Predvidena sredstva bo Narodna banka Jugoslavije dajala bankam iz primarne
emisije v višini neizkoriščenih kreditov v letih 1982 in 1983
S predloženimi ukrepi se bo izboljšal že tako težak ekonomski položaj železniških
organizacij in ustvarili zadovoljivejši pogoji za boljše poslovanje
18
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ysoo9oe{ li delegati, omogoča železniškim transportnim organizaciOSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IZ
jam porabo preostalih sredDELA NEIZKORIŠČENIH KREDITOV IZ PRIMARNE
stev, ki po Zakonu niso bila
EMISIJE ŽLEZNIŠKIM TRANSPORTNIM
izkoriščena, v letu 1984, venOGRANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA ZA NAKUP
dar do skupne višine 1,5 miliTIRNIH VOZIL DOMAČE PROIZVODNJE - AS 369
jarde dinarjev.
Na dosedanjo porabo sredstev je, po besedah obrazložiZvezni izvršni svet je poslal ročneje in učinkoviteje. To je tve Osnutka zakona, vplivalo
delegatom Skupščine SFRJ v bil tudi razlog, da je bil v začet- več dejavnikov. Predvsem reobravnavo in sprejem Osnutek ku leta 1983 sprejet Zakon o striktivna kreditno-monetarna
zakona o zagotavljanju sred- zagotavljanju sredstev železni- politika, nadalje okrepljena
stev iz dela neizkoriščenih kre- škim transportnim organizaci- nelikvidnost v lanskem letu,
ditov iz primarne emisije želez- jam združenega dela za nakup kakor tudi pomanjkanje lastniškim transportnim organiza- tirnih vozil domače izdelave. nih sredstev železniških trancijam združenega dela za na- Ta predpis je določal, da bo sportnih organizacij. Ker je bil
kup tirnih vozil domače izdela- Narodna banka Jugoslavije zakon o zagotavljanju sredstev
ve -(AS 369). Za sprejetje tega preko narodnih bank republik sprejet šele v začetku leta
Zakona je pristojen Zbor repu- in pokrajin odobravala ban- 1983, tudi ni bilo mogoče izkokam kredite iz primarne emisi- ristiti kreditov bank in sredstev
blik in pokrajin.
Osnutek zakona omogoča je do skupne višine 1,5 milijar- primarne emisije.
Ko govorimo o restriktivni
uporabo dopolnilnih sredstev de dinarjev, in sicer za namepolitiki, nadalje omenja obrana ravni širše družbene skup- ne, ki jih določa Zakon.
Zakon je bil sprejet zaradi zložitev, je treba poudariti, da
nosti tudi v letu 1984, ki bo
železniškim transportnim or- težkega ekonomskega položa- je bila stopnja restriktivnosti v
ganizacijam omogočila nakup ja železnice v celoti in zaradi minulem obdobju mnogo večtirnih vozil domače izdelave. tega, ker z nobenim drugim ja od načrtovane, saj je prihaTo naj bi izpeljali na ta način, ukrepom ni bilo mogoče zago- jalo do precejšnjih odstopanj
da bo Narodna banka Jugosla- toviti boljših pogojev za kredi- od dogovorjene razvojne polivije preko narodnih bank repu- tiranje nakupa tirnih vozil do- tike (pri tem gre predvsem za
blik in avtonomnih pokrajin mače izdelave. Zakon pa je že- cene in inflacijo), kar je privedodobravala bankam kredite iz lel tudi za daljše srednjeročno lo do zmanjševanja blagovnoprimarne emisije, in sicer do obdobje urediti vprašanje kre- denarnih tokov in onemogočizneska neizkoriščenih kredi- ditiranja nakupa domače opre- lo zadovoljevanje tekočih retov v letih 1982 in 1983, ki zna- me za železnico pod ugodnej- produkcijskih potreb z likvidnimi denarnimi sredstvi. Zašajo 1,5 milijarde dinarjev. S šimi pogoji.
radi tega so se bančni potentem ukrepom bi izboljšali ekoObrazložitev Osnutka zako- ciali
usmerjali za dogovorjene
nomski položaj železniških or- na k temu še dodaja, da nakup
ganizacij in zagotovili boljše tirnih vozil domače izdelave ni prioritetne namene, kar je anpogoje za uspešnejše poslova- vezan le na sredstva primarne gažiralo 99 odstotkov njihovenje v notranjem in mednarod- emisije, temveč zagotavljajo ga možnega plasmaja vključno
julijem lani. Preostali oknem železniškem prometu.
50 odstotkov sredstev krediti zviri31.možnega
plasmaja bank v
pri temeljnih bankah, medtem višini 1,3 milijarde
dinarjev ali
SLABO RAZVIT
ko 20 odstotkov teh sredstev 1 odstotek pa niso zadostovali
prispevajo
železniške
tranŽELEZNIŠKI PROMET
sportne organizacije. Na ta na- za minimalno izpolnjevanje
Že dalj časa je veliko proble- čin se združeno delo in širša prej dogovorjenih obveznosti,
mov z zagotavljanjem dopol- družbena skupnost vključujeta kar je vsekakor bistveno vplinilnih sredstev za usposablja- v reševanje problemov zago- valo na možnosti bank pri planje in modernizacijo železni- tavljanja sredstev za te name- siranju sredstev železniškim
ških transportnih organizacij. ne v višini 3,6 milijarde dinar- transportnim organizacijam.
Poleg vseh teh razlogov se
Zaradi pomena železniškega jev.
je zaostrilo tudi vprašanje likprometa je z Družbenim plavidnosti Jugoslovanskih železnom razvoja države od leta PORABA SREDSTEV
nic, kar je precej zmanjšalo tu1981 do leta 1985 in z Dogovorom o usklajevanju in usmerjaOd uveljavitve omenjenega di njihove možnosti za zagonju tokov družbene reproduk- Zakona do oktobra 1983 so od tavljanje lastnih sredstev za ficije za enako obdobje predvi- skupaj predvidenih dopolnil- nanciranje nakupa tirnih vozil.
deno, da se ta vrsta prometa nih sredstev poslovne banke
razvija hitreje kot se bo pove- odobrile 2,9 milijarde dinarjev. DELEŽ ŽELEZNICE
čeval delež železniškega pro- Primarna emisija pa je bila do V PREVOZU SE
meta v kopenskem prevozu. * konca preteklega leta izkoriZMANJŠUJE
Ob upoštevanju premajhne ščena do višine 1,1 milijarde
Stopnja reprodukcijske sporazvitosti železniškega prome- dinarjev.
ta in temeljnih smeri njegoveKer, kakor je razvidno, do sobnosti železniških tranga razvoja na področju elektri- konca leta 1983 niso bila izko- sportnih organizacij je najnižja
fikacije, graditve delov magi- riščena zakonsko predvidena na področju prometa in zvez in
stralnih prog, ki bodo omogo- sredstva, treba pa je upošteva- je nižja od povprečja v gospočile večje hitrosti in večje osne ti tudi ekonomski položaj že- darstvu, industriji in rudarstvu.
obremenitve, kakor tudi var- lezniških transportnih organi- To posebej neugodno vpliva
nost in prevozno moč, ob upo- zacij združenega dela, Resolu- na delež železniškega prometa
števanju nujnosti nakupa va- cija za leto 1984 določa, da je pri izvajanju dogovorjene poligonov in lokomotiv za prevoz treba podaljšati veljavnost tike ekonomske stabilizacije.
Kljub nekaterim uspehom,
potnikov in blaga, je bilo skle- omenjenega Zakona tudi za lenjeno, da je treba vprašanje tos, in sicer do skupnega zne- se položaj železnice v celotrazvoja železniških transport- ska 1,5 milijarde dinarjev. nem prevozu v minulem plannih organizacij reševati dolgo- Osnutek zakona, ki so ga dobi- skem obdobju ni izboljšal.
poročevalec

Njen delež se v celotnem prevozu celo postopoma zmanjšuje, saj železnica ni dovolj
usposobljena za nuđenje večjega obsega storitev na zahtevani kakovostni ravni. Zaradi
tega in zaradi energetske krize
ter deviznih težav naše države,
se zmanjšuje racionalnost prometnega sistema v celoti in
hkrati poslabšuje ekonomski
položaj železnice.
Jugoslovanske železnice si
prizadevajo, da bi izenačile
prevozne zmogljivosti posameznih železniških transportnih organizacij, poudarja
obrazložitev Osnutka. Toda, v
prvi polovici letošnjega leta
primanjkuje okoli 83.000 vagonov.
Iz prometa je nadalje, zaradi
investicijskega
vzdrževanja
vsak dan izključenih okoli tisoč vagonov, več kot štiri tisoč
vagonov pa vsak dan uporabljajo transportne organizacije.
Za pokrivanje izvoznih načrtov
je vsak dan v tujini okoli osem
tisoč tovornih vagonov, kar
nadalje zmanjšuje uporabo teh
zmogljivosti za domače potrebe.
Obrazložitev Osnutka zakona prav tako prinaša podatek,
da je na jugoslovanskem železniškem omrežju vsak dan
12.500 do 13.000 tujih vagonov, ki prevažajo tranzitno blago ali pa so naloženi z uvoženim blagom za jugoslovanske
potrebe. Povprečno so ti vagoni v Jugoslaviji osem dni, naši
vagoni pa so na tujih progah
povprečno po pet dni, kar stane železnico vsako leto okoli
milijardo dinarjev.
Zaradi visokih cen cestnega
prometa in zaradi težav pri
preskrbi s tekočimi gorivi, se
letos mnoge delovne organizacije odločajo za železniški
transport. S sedanjimi zmogljivostmi pa ni mogoče zadovoljiti povečanega povpraševanja, saj železnici primanjkuje
od 12.000 do 15.000 tovornih
vagonov, precejšnje število
vlečnih vozil in rezervnih delov
za njihovo vzdrževanje.
Sedanji obseg prevoza pa bi
se lahko po predvidevanjih povečal za 5 do 10 odstotkov, če
bi obstoječe transportne
zmogljivosti enakomerno izkoriščali skozi vse leto.
REŠITVE, KI JIH
PREDLAGA OSNUTEK
ZAKONA
Osnutek zakona najprej ureja vprašanje izkoriščanja sredstev iz primarne emisije v letu
1984 do višine 1,5 milijarde dinarjev, in sicer v višini neizkoriščenih kreditov v letih 1982 in
1983. Nadalje predpisuje po19

goje umaknitve kreditov iz primarne emisije s strani bank.
Zagotovljeno je, da banke dajejo kredite železniškim transportnim organizacijam v celoti, narodne banke republik in
pokrajin pa v višini 50 odstotkov odobrenega kredita bank.
Drugi pogoj za pridobitev
kredita iz primarne emisije je,
da bodo banke odobrile kredite Jugoslovanskim železnicam
za obdobje osmih let, vključu-

joč tudi odloženo obdobje
dveh let, in sicer na podlagi
sklenjenih pogodb o kupoprodaji med proizvajalci tirnih vozil in železniškimi transportnimi organizacijami združenega
dela v letih 1982, 1983 in 1984.
Osnutek nadalje predpisuje
obveznost železniških transportnih organizacij, da zagotovijo lastni delež za namene,
ki jih predvideva ta Zakon, in
sicer v višini 20 odstotkov, saj
skupna sredstva bank in pri-

MEDNARODNE

Novo

jugoslovanskih

mera ne more biti višja od 9
odstotkov letno.
Po Osnutku zakona bodo
železniške transportne organizacije morale v okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic izpeljati postopek za sklenitev
samoupravnega sporazupna,- s
katerim bodo znesek teh kreditov razporedile na posamezne transportne organizacije
združenega dela za nakup domačih tirnih vozil.

POGODBE

mednarodno

modernizacijo

marne emisije v višini treh milijard dinarjev pomenijo 80 odstotkov potrebnih sredstev za
te namene.
Poleg tega Osnutek zakona
določa tudi pogoje vračanja
kreditov bank Narodni banki
Jugoslavije. Obrestna mera za
sredstva primarne emisije je 8
odstotkov, s tem da lahko banke pri odobritvi kreditov na
sredstva primarne emisije povečajo obrestno mero za en
odstotek, tako da obrestna

posojilo za

in elektrifikacijo
železnic

Železniškim transportnim organizacijam je odobreno posojilo 110 milijonov
dolarjev s spremenljivo obrestno mero in vračilnim rokom 15 let
Z Mednarodno banko za obnovo in razvoj so sredi maja
1983 potekali pogovori za najetje posojila za financiranje
Šestega železniškega projekta. V začetku oktobra lani je ta
mednarodna organizacija z železniško transportnimi organizacijami Sarajevo, Beograd,
Novi Sad in Skopje ter Skupnostjo jugoslovanskih železnic
sklenila Pogodbo o posojilu za
Šesti železniški projekt. Ker je
sprejetje zakona o ratifikaciji
Sporazuma o garanciji med
SFRJ in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj pogoj za operativizacijo odobrenega posojila, se je začel postopek za
sprejetje omenjenega zakona.
Tako je Zvezni izvršni svet
delegatom Skupščine SFRJ
predložil v obravnavo in sprejem Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Šesti železniški projekt) med
SFRJ in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj (YU-2336) AS 376. Za sprejetje tega zakona je pristojen Zbor republik in
pokrajin, ZIS pa predlaga, da
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bi ga sprejeli po skrajšanem
postopku.
Razlogi za tak način sprejemanja zakona so potrebnost
skorajšnje realizacije projekta,
kakor tudi izognitev nepotrebnim stroškom.
OBVEZNOSTI
FEDERACIJE
Pogodba o posojilu določa,
da odobri Mednarodna banka
za obnovo in razvoj železniškim transportnim organizacijam posojilo v različnih valutah
v .dolarski protivrednosti 110
milijonov dolarjev pod pogojem, da garant (federacija) pristane na to, da jamči za obveznosti posojilojemalca. Rok vrnitve posojila je 15 let, obrestna mera pa je spremenljiva, pri
čemer je na dan podpisa znašala 10,47 odstotka. Provizija
za neizkoriščeni del posojila
znaša 0,75 odstotka letno, enkratna provizija za posojilo pa
0,25 odstotka. Posojilo se dodeluje najpozneje 120 dni po
podpisu pogodbe.

S Sporazumom o garanciji
je predvideno, da federacija
brezpogojno kot prva obveznica jamči pravočasno in točno
plačilo glavnice, obresti in
drugih stroškov posojila. Federacija mora zagotoviti, da
noben drug zunanji dolg ne bo
imel kakršnekoli prednosti
pred posojilom banke, pa naj
gre pri tem za dodelitev, realizacijo ali delitev deviz.
Sporazum o garanciji predvideva, daje za njegovo izvajanje odgovoren Zvezni sekretariat za finance. Sporazum pa
tudi obvezuje republike in pokrajino, kjer je sedež organizacije, ki dobiva posojilo, da federaciji nadomesti znesek
sredstev, ki gaje ta poravnala
Mednarodni banki za dospele
obveznosti.
Kakor je predvideno, posoji-

lo odplačuje posojilojemalec.
Če pa ta svoje obveznosti ne
bo izpolnil v določenem roku,
mora federacija kot garant vrniti Banki predvidena sredstva.
Znesek te obveznosti bo prenešen v korist Proračuna federacije iz prihodka republike
oziroma pokrajine, kjer je sedež organizacije, ki je najela
posojilo.
Sredstva posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj so namenjena za modernizacijo in elektrifikacijo jugoslovanskih železnic. Od skupnega zneska 110 milijonov dolarjev bo, kakor predvideva
Pogodba, uporabila ŽTO Sarajevo posojilo v višini 36,7 milijona dolarjev, SOZD ŽT Beograd 30,6 milijona, ŽTO Novi
Sad 24,4 milijona in ŽTO Skopje 18,3 milijona dolarjev.
ooooocccoocooscocosococcosocosososoosooocg
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
S
GARANCIJI (ŠESTI ŽELEZNIŠKI PROJEKT) MED SFRJ
S
IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ - AS S
376
Joeooscoooocoooooocoooc«
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ANALIZE

Pogoji

IN OCENE

gospodarjenja

na ekonomski

neugodno vplivajo

položaj

elektrogospodarstva
V letu 1983 je bilo proizvedeno 67 milijard kWh električne energije, kar je za 7,4
odstotka več kot leto prej
V vseh republikah in pokrajinah, razen v SR Sloveniji in SAP Kosovo, so bile
omejitve porabe električne energije v preteklem letu zelo velike
V naslednjem srednjeročnem obdobju je predvidena graditev elektrarn s skupno
instalirano močjo 6.446 MW, v vredosti okrog 644 milijard dinarjev
Povečanje cen električne energije v letu 1983 je poglobilo obstoječe disparitete
cen med posameznimi elektrogospodarstvi v državi
Nujno je treba sprejeti dogovor o dolgoročni politiki cen energetskih goriv in
električne energije
Delegatom v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ je
bilo poslano v obravnavo in
sprejem Poročilo o delu, 'razvoju in delovanju jugoslovanskega elektroenergetskega sistema kot tehnološko enotnega sistema v letu 1983, ki ga je
pripravila Skupnot jugoslovanskega
elektrogospodarstva. V njem so zajeta temeljna
vprašanja, ki so pomembna za
delo, razvoj in delovanje tega
sistema, kot tudi določena
strateška vprašanja razvoja
elektrogospodarstva v prihodnjem obdobju.
PRIDOBIVANJE
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
V preteklih treh letih srednjeročnega plana 1981-1985
je bilo pridobivanje električne
energije zelo oteženo. Proizvodne zmogljivosti in premogovniki so se razvijali dosti počasneje kot so rasle potrebe,
kar je ob vse večjih problemih
pri zagotavljanju mazuta in ob
neugodnih hidroloških razmerah privedlo do zelo pospešenega in prenapetega dela termoelektrarn na premog, ki že
nekaj let nosijo glavno breme
pridobivanja električne energije. V letu 1983 je bila v izredno
oteženih energetskih razmerah ustvarjena skupna bruto
proizvodnja električne energije 67 milijard kWh, kar je 7,4
odstotka nad proizvodnjo
električne energije v lanskem
letu. Termoelćktratne na premog so ustvarile 51,3 odstotka
poročevalec

od skupne proizvodnje in so
svoj plan dosegle s 103 odstotki. Prav tako je Nuklearka
Krško uresničila proizvodni
plan s 108,4 odstotka, medtem
ko je bila proizvodnja v hidroelektrarnah in termoelektrarnah
na tekoče gorivo precej manjša kot v letu 1982.
Kljub temu da se je v letu
1983 povečal skupni obseg
medsebojnih dobav električne
energije iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih aranžmajev, medsebojne solidarnostne
dobave in pomoči v primeru
velikih okvar, je v poročilu poudarjeno, da je bila tudi medsebojna menjava električne
energije s tujino zelo intenzivna, ne samo glede fizičnega
obsega, ampak tudi glede vrst
posameznih aražmajev, kar je
bistveno prispevalo k ublažitvi
težkega elektroenergetskega
položaja v državi.

nabave jedrskega goriva za nergetskih zmogljivosti je v
nuklearno elektrarno Krško ter poročilu poudarjeno, da je juporabljeno električno energijo goslovanski elektroenergetski
za črpanje v reverzibilnih hi- sistem deloval kot enotna tedroelektrarnah vidimo, da je hnološka celota.
bilo v letu 1983 za bruto poraK uspešnemu premagovanju
bo razpoložljivih iz domače obratovalnih problemov pri
proizvodnje le 64,5 milijarde oskrbi odjemalcev z električno
kWh, tako da je primanjkljaj energijo je prispevalo tudi to,
električne energije znašal 6,7 da se na enoten način in pod
milijarde kVVh. Ta primanjkljaj istimi pogoji koristijo rotirajosmo krili z uvozom električne če rezerve za pomoč v primeru
energije v višini 2,7 milijarde, velikih okvar v primeru izpada
od tega je 1,5 milijarde kWh iz pogona večjih proizvodnih
posojila, ki obremenjuje leto zmogljivosti v katerikoli repu1984, čezmerna izpraznitev bliki ali pokrajini. Samo iz tega
akumulacije pa je okrog 1,1 naslova je bilo v letu 1983 solimilijarde kWh, kar je prav tako darnostno medsebojno dobavobremenitev za leto 1984. ljeno 220 milijonov kWh elekOstali primanjkljaj je bil sani- trične energije in tako uspešno
ran z varčevanjem in omejeva- saniran izpad obratovanja večnjem dobav električne energije jih agregatov ali delov omrežja
končnim odjemalcem.
v 363 primerih.
Sicer pa so bile potrebe ponovo zgrajenerabe električne energije v lan- muZahvaljujoč
400 kV prenosnemu
skem letu v glavnem zadovo- omrežju
Nikola Tesla in medljene le v SR Sloveniji in SAP sebojnemu
sodelovanju so biPORABA ELEKRTIČNE Kosovu, medtem ko so bile na le vse pogonske napake
drugih območjih te omejitve uspešno sanirane brez večjih
ENERGIJE
izredno velike, zlasti pri velikih posledic za elektroenergetske
Celotne bruto potrebe pora- direktnih odjemalcih.
naprave in brez večjih prekinibe električne energije so v letu
tev pri preskrbi odjemalcev.
1983 tako kot v preteklih letih DELOVANJE
Zaradi vremenskih neprilik je
naraščale precej nad ustvarje- ELEKTROsamo v 16 primerih prišlo do
no rastjo celotne bruto proizprekinitve iz pogonskih razlovodnje električne energije in ENERGETSKEGA
gov, na omejenem prostoru in
so znašale 71,6 milijarde kWh, SISTEMA
za krajši čas.
medtem ko je bila razlika 3,5
Za zagotovitev normalnega
Kljub zelo oteženim razmermilijarde kWh ali 4,9 odstotka am in napetemu delu elektroe- delovanja tega sistema v priomejena z varčevalnimi ukrepi
in omejitvijo porabe, večinoma Msosgooscosocooooocoosaaooosogoosoeoeec
v drugem polletju.
Če iz skupaj ustvarjene pro- b POROČILO O DELU, RAZVOJU IN DELOVANJU
.
izvodnje izvzamemo ustvarjeni X ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA KOT
izvoz električne energije zara- 0 TEHNOLOŠKO ENOTNEGA SISTEMA V LETU 1983
di vračila dolga tujini in zaradi 9soos>soooscooaaos«oooao9>soooeo90ooeoooco%y
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hodnjem obdobju pa je poleg
prizadevanj, da ne bi zaostali v
razvoju in graditve proizvodnih zmogljivosti in premogovnikov, posebnega pomena
podernizacija sistema tehničnega krmiljenja v jugoslovanskem elektroenergetskem sistemu, ki bi moral biti realiziran kot enoten jugoslovanski
proijekt v obdobju 1983-1988.
ELEKTROENERGETSKA
BILANCA ZA LETO
1984
Kakor je poudarjeno v poročilu, je v letu 1984 planirana
skupna bruto proizvodnja
električne energije v višini 73
milijard kWh, pri tem pa je ponovno računati na zelo napeto
delo termoelektrarn na premog in nuklearke Krško. Planirana proizvodnja v hidroelektrarnah temelji na domnevnih
normalnih hidroloških raznierah. Ker bo treba v letu 1984
vrniti tujini električno energijo,
ki je bila posojena v letu 1983
in da bo treba del električne
energije porabiti za črpanje
vode v reverzibilnih hidroelektrarnah, bomo v predvidenih
pogojih leta 1984 lahko porabili za približno 70 milijard
kWh, kar je pod potrebami porabe v letu 1983. Ocena je, da
so skupne potrebe porabe v
letu 1984 približno 74 milijard
kWh, kar pomeni, da načrtovana nekrita poraba znaša okrog
5,5 milijarde kWh ali 5,4 odstotka ocenjenih potreb.
Če bi se letos ponovile neugodne hidrološke razmere iz
prejšnjih dveh let in če ne bi
zagotovili mazuta za delo termoelektrarn na tekoča goriva,
utegne biti primanjkljaj električene energije v letu 1984 celo
dvakrat ali trikrat večji od izkazanega, saj ni rezerv, ki bi nadomestile takšne odmike od
proizvodnega plana.
Zaradi tako visokega in možnega primanjkljaja električne
energije bo treba že na začetku leta sprejeti vrsto ukrepov
in akcij v elektrogospodarskih
organizacijah, premagovnikih,
SIS elektrogospodarstva ter
pri pristojnih organih družbenopolitičnih skupnosti.
Namen le-teh mora biti zagotavljanje tekočih goriv, dinarskih in deviznih sredstev,
nujnih za dograditev novih
zmogljivosti, kot tudi za zagotavljanje potrebnih količin premoga za dodatno proizvodnjo
električne energije v SR Sloveniji in za povečano proizvodnjo premoga na Kosovem zaradi popolnejše uporabe obstoječih in novih elektrarn na
tem območju.
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GRADITEV
ZMOGLJIVOSTI
Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in.usmerjanju tokov
družbene reprodukcije za obdobje 1981-1985 je predvideval graditev 7.705 MW novih
proizvodnih zmogljivosti. Ocenjeno je bilo, da bo do konca
leta 1985 instalirana moč elektrarn 21.500 MW, kar je za
21,93 odstotka več od predvidene.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev predvidevajo plani republik in pokrajin za obdobje 1981-1985 graditev samo 5.244 MW zmogljivosti za
proizvodnjo električne energije. Predvideni program graditve proizvodnih zmogljivosti v
preteklih treh letih planskega
obdobja je bil v jugoslovanskem merilu uresničen s 70
odstotki, tako da skupna instalirana moč elektrarn v državi
znaša 17.743 MW.
V letu 1983 sb pričele obratovati, kot je bilo predvideno v
elektroenergetski bilanci, tri
termoelektrarne z močjo 1.253
MW, v preostalih dveh letih tekočega planskega obdobja pa
bo treba zgraditi in jih izročiti v
obratovanje nove zmogljivosti
skupne moči 1.567 MW.
Sicer pa so realizacijo graditve elektroenergetskih proizvodnih, prenosnih in razdeljevalnih zmogljivosti in premogovniških zmogljivosti za termoelektrarne v letu 1983
spremljali zelo oteženi pogoji
kot so pomanjkanje sredstev
za financiranje graditve, posebno deviznih sredstev za
uvoz reprodukcijskega materiala in dela opreme, kar je povzročilo še večjo podražitev
opreme in podaljšanje rokov
za začetek obratovanja objektov.
prav tako so pomanjkanje
cementa, betonskega železa,
proizvodov barvastih kovin,
energetskih kablov ter drugih
materialov, kot tudi nepravočasna in nezadostna priprava
kvalificiranih in strokovnih kadrov prispevali k počasnejši
graditvi
elektroenergetskih
zmogljivosti.
RAZVOJ ELEKTROGOSPODARSTVA
1985-1990
Na podlagi sedanjega planiranja objektov kontinuitete po
republikah in pokrajinah je v
naslednjem
srednjeročnem
obdobju predvidena graditev
elektrarn skupne instalirane
moči 6.446 MW, od tega 1.616
MW hidroelektrarne in 4.830
MW termoelektrarne. V poro-

čilu je poudarjeno, da bi z graditvijo teh objektov morali začeti leta 1985, da bi začele
obratovati v naslednjem planskem obdobju. Ocena je, da so
za to graditev potrebna sredstva v višini približno 644 milijard dinarjev.
Po dosedanjih ocenah v obdobju po letu 1985 ne bo mogoče zadovoljiti potreb porabe
iz strategije dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije in
se bo deficit električne energije v prihodnjem obdobju povečeval. Primanjkljajev v tem obdobju ne predvidevajo le elektrogospodarstva SR Srbije,
SAP Kosovo in deloma SAP
Vojvodina.
Ko je govor o razvoju elektrogospodarstva v obdobju po
letu 1990 je v poročilu poudarjeno, da se pripravljajo za Izdelavo dolgoročne projekcije
razvoja elektrogospodarstva
Jugoslavije do leta 2010. Če
upoštevamo, da je v letu 2000
predvidena skupna poraba
električne energije 176 milijard
kWh, bi morali v tem obdobju
zgraditi okrog 8.900 MW termoelektrarn na lignit, 5.000
MW v hidroelektrarnah in
3.000 MW v nuklearkah.
Za uresničitev predvidenih
programov skupnega razvoja
elektrogospodarstva so potrebna ogromna finančna
sredstva in bo treba poleg
izboljšanja ekonomskega položaja elektrogospodarstva še
naprej računati na tuje kredite.
V razvoju elektrogospodarstva do leta 2000 ima posebno
mesto nuklearna energetika
oziroma razvoj in graditev nuklearnih elektrarn. V zvezi s
tem je bilo določeno, da se
morajo nuklearke graditi na
podlagi skupaj izbranega
enotnega nuklearnega gorilnega ciklusa in tipa nuklearnih
elektrarn, za katerih graditev
moramo zagotoviti maksimalno udeležbo domače industrije.
DOHODKOVNI ODNOSI
IN FINANCIRANJE
ELEKTROGOSPODARSTVA
Ker so elektrogospodarski
sistemi v posameznih republikah in pokrajinah različno organizirani, je v poročilu poudarjeno, da je različen tudi
sistem oblikovanja in razporejanja skupnega dohodka. Tako
se skupni prihodek, ki se oblikuje na ravni elektroenergetskih sistemov razporeja sorazmerno z vloženimi sredstvi.
Prispevek k ustvarjanju skupnega prihodka se izraža z internimi cenami ne glede na ra-.
ven in sestavljenost organiza-

cije. Premogovniške organizacije v takšnem sistemu ustvarjajo svoj delež v skupnem prihodku prek termoelektrarn, ki
jim dobavljajo premog.
V okviru internih ekonomskih odnosov in vrednotenja
prispevka temeljnih organizacij v elektrogospodarskem sistemu izenačitve pogojev gospodarjenja. V dosedanji praksi je to vprašanje povzročilo
precejšnje nesporazume pri
reševanju internih ekonomskih odnosov, posebej v primerih uporabe stroškovnega
načela pri oblikovanju internih
cen.
Glede problema financiranja
elektrogospodarstva je v poročilu poudarjeno, da se zaradi
nizke akumulativne sposobnosti in neustreznih sistemskih
ukrepov za elektrogospodarstvo v celoti v republikah in
pokrajinah sredstva zbirajo na
podlagi zakonov in samoupravnih sporazumov z odjemalci električne energije ter v
sodelovanju s samoupravnimi
interesnimi skupnostmi elektrogospodarstva.
Viri teh sredstev so v glavnem združena sredstva elektrogospodarskih organizacij,
združena sredstva gospodarstva, sredstva sklada za kreditiranje manj razvitih, kot tudi
krediti domačih in tujih bank
ter dobaviteljev opreme in
izvajalcev del. Hkrati je združevanje dela in sredstev za zagotavljanje potreb odjemalcev
električne energije zelo pomembno za graditev elektroenergetskih proizvodnih zmogljivosti na področju drugih republik in pokrajin. To je obenem tudi eno bistvenih vprašanj samoupravnih dohodkovnih odnosov pri delu in razvoju
elektrogospodarstva.
CENA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
V preteklem obdobju, je poudarjeno v poročilu, smo izvajali politiko depresivnih cen
električne energije, ki niso temeljile na ekonomskih prvinah. Kot je poudarjeno, v letu
1983 ni bil sklenjen družbeni
dogovor o dolgoročni politiki,
ki naj bi rešil ta vprašanja.
Tako so republike in pokrajini neizenačeno sprejemale odloke o cenah električne energije, s tem, da so upoštevale
trenutne potrebe za zagotavljanje sredstev za gradnjo
elektroenergetskih objektov.
Hkrati so bile uvedene različne
oblike prispevkov za financiranje razvoja, kar za odjemalce
električne energije dejansko
pomeni ceno.
Zaradi takšne prakse in ker
poročevalec

nimamo enotnega sistema
oblikovanja cen električne
energije ter zaradi različnega
pristopa k politiki cen je prišlo
do depresiacije in zaostajanja
cen električne energije glede
na spremembo pogojev investicijske graditve energetskih
objektov, gibanja cen drugih
oblik enegije, kot tudi cen
električne energije v zahodnoevropskih državah, s katerimi Jugoslavija izmenjava, iz
njih uvaža in vanje uvaža električno energijo. Čeprav nekateri menijo, da ima električna
energija zelo visoko mesto v
stroških za poslovanje gospodarstva in gospodinjstev je v
poročilu poudarjeno, da je
ugotovljeno, da so v večini gospodarskih dejavnosti ti stroški v celotnem prihodku manjši od enega odstotka.
Prav tako je poudarjeno, da
so bile v letu 1983 cene električne energije prvič po več kot
15 letih usklajene na ravni
Skupnt)sti jugoslovanskega
elektrogospodarstva, odloke
pa je izdal Zvezni izvršni svet.
V preteklem letu je bil poskus,
da bi z nekoliko hitrejšim povečanjem cen korigirali politiko depresiranih cen in ublažili
vpliv inflacije na ekonomski
položaj elektrogospodarstva.
S povečanjem cen električne energije 5. marca 1983 so

se postavke v tarifnem sistemu
povečevale linearno za 25 odstotkov. Bilo je predvideno, da
bo zaradi splošnega gibanja
cen še eno povečanje na koncu tretjega trimesečja, vendar
je do tega prišlo šele v začetku
novemba, s povečanjem tarifnih postavk za 16 odstotkov.
To povečanje je imelo sicer
pozitivne učinke v celoti, vendar je še bolj poglobilo disparitete cen med posameznimi
elektrogospodarstvi v državi.
Ob koncu lanskega leta se je
s povečanjem tarifnih postavk
za aktivno energijo do 0,50
din/kWf) cena električne energije prvič povečala v absolutnih zneskih, ne pa v odstotkih.
Namen tega povečanja je uresničevanje dolgoročne politike
postopnega odpravljanja disparitete cen električne energije med republikami in pokrajinama.
Dolgoročni program ekonomske stabilizacije in strategija dolgoročnega razvoja
energetike terjata, da se že v
prvem polletju leta 1984 sprejme dogovor o dolgoročni politiki cene energetskih goriv in
električne energije. Najprimerneje bi bilo, da bi bil ta dokument sprejet skupaj z dogovorom o temeljih dolgoročnega
plana Jugoslavije za razvoj
energetike do leta 2000.

EKONOMSKI POLOŽAJ
ELEKTROGOSPODARSKIH ORGANIZACIJ
Pogoji za gospodarjenje že
nekaj let zelo neugodno vplivjo na ekonomski položaj elektrogospodarskih organizacij.
Zaradi hitrejše rasti porabe
električne energije in predvsem zaradi začetka obratovanja novih velikih odjemalcev
so načrti proizvodnje električne energije prenapeti.
Pogoji gospodarjenja so se
poslabšali tudi zaradi spremenjene strukture proizvodnje
električne energije (rast proizvodnje TE in nuklearne elektrarne) ter zaradi spremenjene
strukture porabe električne
energije in aktiviranja industrijskih zmogljivosti, ki se jim
električna energija dobavlja po
nižjih cenah od lastne.
Razen tega se zaradi hitrejše
rasti cen goriva, reprodukcijskega materiala, rezervnih delov in drugih izdatkov, delež
stroškov poslovanja v skupnem prihodku elektrogospodarstva Jugoslavije iz leta v leto povečuje. Obenem pa se delež dohodka elektrogospodarstva v skupnem prihodku
zmanjšuje, še bolj pa je pomemben pad deleža čistega
dohodka.
Prav tako pada tudi akumulacijska in reprodukcijska spo-

sobnost elektrogospodarstva,
konstantno pa se povečujejo
izgube v poslovanju. V začetku
leta 1983 je znašala zadolženost elektrogospodarstva 337
milijard dinarjev, od tega je bilo 51 odstotkov tujih kreditov.
Na podlagi tečajnih razlik, nastalih med letom, so se dolgovi
povečali za 45,6 odstotka v primerjavi z začetkom tega leta,
brez novih zadolžitev.
Takšna raven zadolženosti,
je poudarjeno v poročilu, že
sedaj resno ogroža razvoj
elektrogospodarstva ter slabša
že tako neugoden ekonomski
položaj in ustvarja velike izgube. V naslednjem obdobju moramo zgraditi ugodnejši sistem
financiranja razširjene reprodukcije elektrogospodarstva
in reprogramiranja sedanjih
investicijskih posojil.
Zato moramo privesti cene
električne energije do nujne
ekonomske ravni v skladu s
strategijo dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije,pri tem pa obdržati dosedanje
temelje razvojne politike elektrogospodarstva republik in
pokrajin s potrebnim izločanjem sredstev, ter razbremeniti elektrogospodarske organizacije različnih prispevkov in
davkov od dohodka, reprogramirati je treba dolgove in sprejeti nujne spremembe v kreditno-monetarnem sistemu.

«
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