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1984 (ESA-457)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 2. seji dne 24.
5. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBVEZNEM POSOJILU SR
SLOVENIJI V LETU 1984
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261, in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR

1. člen
Za izpolnitev obveznosti SR Slovenije po 2. členu zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o preložitvi vračanja anuitet
za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (uradni list SFRJ. št. 11-91 /84 - v nadaljnjem
besedilu : zvezni zakon), razpisuje SR Slovenija v letu 1984
obvezno brezobrestno posojilo v skupnem znesku
546.498.862 dinarjev (v nadaljnjem besedilu: obvezno posojilo).
2. člen
Zavezanci za obvezno posojilo (v nadaljnjem besedilu: zavezaci) so temeljne in druge organizacije združenega dela s
področja gospodarstva ki so za leto 1983 izpolnile obveznosti
po zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 35-

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.

1612/81 in 45-1936/82, in sicer z združitvijo sredstev za
skupna vlaganja oziroma s plačilom obveznega posojila
Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
3. člen
Zavezanci vplačajo obvezno posojilo v višini 5,40% od izpolnjene obveznosti iz 2. člen tega zakona. Zavezanci vplačajo obvezno posojilo v 30 dneh od uveljavitve tega zakona na
poseben zbirni račun prt Službi družbenega knjigovodstva.
4. člen
Za vplačane zneske obveznega posojila sklene SR Slovenija
z zavezanci posojilne pogodbe. Pogodbe sklene za SR Slovenijo republiški sekretar za finance.
5. člen
SR Slovenija bo vrnila zavezancem vplačane zneske v petih
enakih letnih obrokih, ki dospevajo 31. januarja vsakega leta
začenši z 31. januarjem leta 1986.

POROČILO
o izvajanju energetske bilance SR Slovenije za leto 1983
POVZETEK POROČILA
Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 1983

STR. 5
STR.8'

POROČILO
delegacije o poteku 30., 31. in 32. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ki so bile 18 in
26. aprila ter 14. maja 1984
CTR

18

I
*
6. člen
Če bi SR Slovenija morala poravnati del obveznosti iz zveznega zakona pred prilivom sredstev iz obveznega posojila, se
sredstva obveznega posojila do višine tako poravnane obveznosti vplačajo z zbirnega računa v proračun SR Slovenije.

7. člen
Posle v zvezi z vplačilom in vračilom obveznega posojila
opravlja za SR Slovenijo Služba družbenega knjigovodstva.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Obrazložitev
1 Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela in zbora občin dne 7. 5. 1984 obravnavala predlog za
izdajo zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji z osnutkom
zakona. Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona, prav
tako pa sta se strinjala s prvo in drugo fazo zakonodajnega
postopka, Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
kot predlagatelju naročila, da pri pripravi predloga zakona
upošteva pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih
delovnih teles skupščine in zborov.
Glede na to, da v skupščinski razpravi ni bilo spremir.jevatnih predlogov k predlaganim rešitvam, je predlog zakona
pripravljen v enakem besedilu kot osnutek zakona.
Pojasnila glede nekaterih vprašanj v zvezi z izvajanjem tega
zakona, ki so bila postavljena v skupščinski razpravi, so prikazana v nadaljevanju te obrazložitve.
2.
Zaradi izredno težkega gospodarskega položaja in hude
nelikvidnosti v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP
Kosovo je bilo z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki SFRJ za leto 1984 določeno, da se s
posebnim zakonom organizacijam združenega dela z območja SAP Kosovo preloži obveznost vračanja posojil Skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem
besedilu: Sklad federacije), ki zapadejo 1. januarja 1984. Iz
analiz o gospodarskem položaju gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin izhaja, da so se gospodarske
razmere še najbolj zaostrile v SAP Kosovo, zaradi česar je ta
pokrajina že od preteklega srednjeročnega obdobja dalje
predmet posebne ureditve. Poleg drugih posebnih ugodnosti
je bilo organizacijam združenega dela z območja SAP Kosovo
od leta 1980 dalje vsako leto odloženo vračanje dospelih
anuitet posojila iz sredstev Sklada federacije.
Na podlagi že omenjene resolucijske opredelitve je Skupščina SFRJ sprejela zakon o spremembi in dopolnitvi zakona
o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine
Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin. Spremembe in dopolnitve zveznega zakona so stopile v veljavo 3. marca 1984 in so objavljene v Uradnem listu
SFRJ, št. 11/84.
Z zveznim zakonom se organizacijam združenega dela z
območja SAP Kosovo za leto 1984 prelaga vračilo dospelih
anuitet Skladu federacije in določa, da bodo te anuitete poravnane v petih enakih letnih obrokih od leta 1986 do 1990.
Hkrati pa se s tem zakonom zavezujejo republike in avtonomni pokrajini, da zagotovijo Skladu federacije brezobrestno
posojilo v višini in v rokih zapadlosti preloženih anuitet.
V preteklem letu je bila republikam in avtonomnim pokrajinam dana možnost, da so obveznosti do Sklada federacije
poravnale brez sprejemanja posebnih predpisov tako, da seje
imenitnikom obveznic Sklada federacije odložilo izplačilo kuponov št. 1 obveznic Sklada federacije za obvezno posojilo,
vplačano za leto 1979, ki so dospeli v vplačilo 1. 1. 1983.
Zaradi poznega sprejetja sprememb in dopolnitev zveznega
zakona takšne možnosti v letu 1984 ni, saj je bil do uveljavitve
teh sprememb v republikah in avtonomnih pokrajinah vnovčen že precejšen znesek kuponov št. 1 obveznic Sklada federacije za obvezno posojilo vplačano za leto 1980 (v nadaljnjem
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besedilu: kuponi št. 1), s katerimi je mogoče poravnati obveznost iz zveznega zakona za leto 1984.
Obveznost SR Slovenije do Sklada federacije iz naslova
odloženih anuitet znaša zaokroženo 546,5 mio din. V SR
Sloveniji je bilo do 3. marca 1984, ko je bilo na podlagi
zveznega zakona ustavljeno izplačevanje kuponov št. 1, od
skupnega zneska 509,8 mio din kuponov št. 1, vnovčenih že
195,3 mio din kuponov. Zato SR Slovenija ne more več celotne obveznosti do Sklada federacije poravnati z odložitvijo
vnovčenja kuponov, temveč mora potrebna sredstva zagotoviti s posebnim zakonom.
Ker je bilo v SR Sloveniji zaradi poznega sprejetja ustreznega zakona vnovčenih že 38,4% vseh kuponov št. 1 in ker
obveznosti SR Slovenije ni mogoče v tem letu poravnati le z
odložitvijo vnovčevanja kuponov št. 1, predlagatelj ocenjuje,
da je enotna zagotovitev sredstev z obveznim posojilom za
leto 1984 vseh zavezancev za zagotavljanje sredstev za pospeševanje razvoja primernejša ureditev kot pa kombinirana
ureditev, po kateri bi se:
1) del sredstev zagotovil iz nevnovčenih kuponov (314,5
mio din),
2) del sredstev zagotovil z obveznim posojilom organizacij,
ki so kupone že vnovčile (195,3 mio din),
3) del sredstev zagotovil z obveznim posojilom vseh zavezancev za zagotavljanje sredstev (36,7 mio din) za pospeševanje razvoja.
Ker bi kombinirano zagotavljanje sredstev poleg tehničnih
problemov v zvezi s kontrolo že vnovčenih kuponov onemogočalo tudi enotno določitev zavezancev (kuponi št. 1 se
nanašajo na zavezance za obvezno posojilo, razliko pa bi
lahko določili le za vse zavezance), ki zagotavljajo sredstva za
pospeševanje razvoja, je treba po naši oceni zagotoviti sredstva za izpolnitev obveznosti republike s posojilom na enak
način od vseh zavezancev, ki zagotavljajo sredstva za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo. Zato predlagamo, da se s tem zakonom uvede obveznost plačevanja posebnega posojila SR Sloveniji, ki bi ga
vplačevali zavezanci po zakonu o zagotavljanju sredstev in
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in
sicer v sorazmernem deležu od vplačane obveznosti za leto
1983. Skupen znesek obveznega posojila znaša toliko kot
znaša obveznost SR Slovenije do Sklada federacije, to je
546,5 mio din.
Zavezanci bodo na poseben račun v okviru zbirnih računov
republike vplačali 5,4 odstotka od vplačane letne obveznosti
za leto 1983. SR Slovenija bo posojilo vrnila v petih enakih
letnih obrokih od leta 1966 do leta 1990, začenši z 31. januarjem leta 1986.
Za vplačane zneske obveznega posojila bo SR Slovenija
sklenila z zavezanci posojilne pogodbe. Predlagamo, da za
SR Slovenijo sklene pogodbe republiški sekretar za finance.
Republiški sekretariat za finance namreč opravlja večino finančnih poslov v zvezi z izvajanjem zakona o zagotavljanju
sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo ter tako najlaže zagotovi izvajanje tega zakona.
Posojilo bo vrnjeno iz sredstev, ki jih bodo OZD z območja
SAP Kosovo na osnovi določil zveznega zakona vrnile Skladu
federacije v obdobju od leta 1986 do leta 1990, Sklad pa vrnil
SR Sloveniji.
Če bi morala SR Slovenija vplačati del obveznosti, preden
poročevalec

bo priliv obveznega posojila od zavezancev zadoščal za pokritje te obveznosti, se bo pozneje del sredstev obveznega
posojila do višine tako poravnane obveznosti prenesel v republiški proračun.
Predlagamo, da bi posle v zvezi z vplačilom in vračilom
obveznega posojila po tem zakonu opravljala za SR Slovenijo
služba družbenega knjigovodstva, ki opravlja tudi posle vplačila, evidence in amortizacije obveznic za posojilo Sklada
federacije.
3.
V skupščinski razpravi o predlogu za izdajo zakona z osnutkom je bilo izrečenih več pripomb in mnenj, ki se nanašajo na
rešitve, predpisane z zveznim zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz
sredstev Sklada federacije (zahteva, da se pripravi program
sanacije kosovskega gospodarstva, zahteva po selektivnosti
pri odlaganju finančnih obveznosti, predlog naj se posojilo
nadomesti z združevanjem sredstev, ocene, da brezobrestno

posojilo ni sprejemljivo). \/sa navedena vprašanja so bila
predmet razprav v okviru postopka za sprejetje zveznega
zakona in nimajo posebnega vpliva na rešitve, predlagane s
tem zakonskim predlogom.
V poročilu odbora za finance Zbora občin Skupščine SR
Slovenije, je bilo še ocenjeno, da sredstva, dana za izpolnitev
obveznosti SR Slovenije, ne bi smela biti ponovno obremenjena z določenimi dajatvami, in naj zato predlagatelj to
vprašanje prouči in na ustrezen način o tem obvesti zavezance za obvezno posojilo.
S tem v zvezi predlagatelj ugotavlja, da je v sedaj veljavnem
sistemu ugotavljanja sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo predvideno,
da se poslovni sklad kot osnova za obračun obveznosti
zmanjša za vsa posojila po predpisih družbenopolitičnih
skupnosti. Ker bo tako tudi obvezno posojilo SR Sloveniji v
letu 1984 upoštevano kot odbitna postavka pri izračunu obveznosti, ki se plačujejo od poslovnega sklada zavezancev,
torej sredstva, vplačana kot obvezno posojilo SR Sloveniji v
letu 1984, ne bodo ponovno obremenjena z raznimi dajatvami.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
POROČILO
Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije k osnutku resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije v občini
Ker je v Poročevalcu štev. 17 - 29.
5. 1984, kjer smo objavili mnenje Odbora za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije in poročilo Odbora za
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije o občini, pomotoma izpadlo poročilo Odbora za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ga objavljamo tokrat.
Osnutek resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije o občini je bil
objavljen v Poročevalcu štev. 13 10. 4. 1984.
Odbor Družbenopolitičnega zbora za
družbenopolitični sistem je na seji dne
25. aprila 1984 obravnaval osnutek resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije o občini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije za družbenopolitične odnose.
Odbor je podprl predlog, da se organizira javna razprava o osnutku resolucije v

Sloveniji usklajeno (Socialistična zveza
delovnih ljudi Slovenije, Skupnost slovenskih občin in republiška skupščina).
Odbor je bil seznanjen s stališči, mnenji, predlogi in pripombami k osnutku
resolucije, ki so bila oblikovana na podlagi razprave na seji Odbora za komunalni sistem in krajevno samoupravo pri
Svetu za družbenopolitični sistem Predsedstva Republiške konference SZDL
Slovenije in jih podprl.
Odbor je v uvodni razpravi kritično
ocenil, da je osnutek resolucije zelo splošen in preobsežen in predlagal, da resolucija zajema na zvezni ravni le tiste
skupne značilnosti, bistvene ugotovitve
in ocene, ki so pomembne za uresničevanje ustavne koncepcije o občini. Glede
na to, da je tak dokument, ki naj oceni
stanje o uresničevanju ustavne koncepcije o občini in določi smeri nadaljnjega
uresničevanja ter ukrepe in aktivnosti za
njihovo uresničevanje potreben, je odbor
predlagal, da je treba njegovo pripravo
povezati z analizami funkcioniranja političnega sistema, ki se pripravljajo na
zvezni ravni, in upoštevati ustrezne ugotovitve iz teh analiz.
Temeljni namen resolucije bi moral biti
ta, da pokaže, kje so objektivni in kje
subjektivni vzroki za stanje in na tej

osnovi gradi usmeritve.
V nadaljevanju razprave je odbor
podprl stališče, da manjka v osnutku resolucije idejnopolitična razsežnost (dimenzija), prav tako ne opozarja v zadostni meri tudi na družbenoekonomska protislovja, ki se porajajo in odražajo v občini. Enostranska je tudi ocena, da je krivda, da občina ni v zadostni meri utrdila
svoje ustavne vloge, samo na njeni strani. Pri tem so premalo opredeljeni objektivni razlogi, ki tako stanje pogojujejo,
med njimi tudi zakonodaja, ki včasih v
veliki meri zožuje možnosti za razvoj občine kot komune.
Osnutek resolucije v veliki meri ponavlja vsebino Resolucije o razvoju krajevnih
skupnosti, ocene stanja so v njem prikazane preveč črnobelo, posamezne kritične ocene niso razdelane in ni ustrezne
akcijske usmeritve za nadaljnje aktivnosti. Zato osnutek resolucije ne pokaže
napredka od že sprejetih dokumentov na
tem področju.
Po mnenju odbora bi morala resolucija
v večji meri upoštevati dinamiko razvoja
in utrjevanja ustavne vloge občine, ker je
bil dosežen določen napredek pri razvoju
občine kot komune. Zato ni sprejemljiva
ocena, ki v splošnem veje iz osnutka, da
na tem področju ni bilo napredka.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi odgovora na
delegatsko vprašanje Viljema Pahorja, v zvezi z ureditvijo strokovnega naslova
diplomantom medicinske in stomatološke fakultete
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 23. 5. 1984 ob
obravnavi odgovora na delegatsko
poročevalec

vprašanje delegata Viljema Pahorja, v
zvezi z ureditvijo strokovnega naslova
diplomantom medicinske In stomatolo-

ške fakultete na podlagi 255. člena poslovnlka Skupščine SR Slovenije sprejel
ta-le
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SKLEP
1. Na podlagi obvestila Skupščine SR
Srbije, da so vse druge skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin razen Skupščine SR Hrvatske in SR Slovenije, sprejele pobudo za
sklenitev družbenega dogovora o enotni
ureditvi strokovnega naslova po končanem študiju na medicinski in stomatološki fakulteti in da bo Skupščina SR Srbije
pripravila dogovor med republikami in

pokrajinama, ki bo podlaga za spremembe in dopolnitve zakonov o strokovnih
naslovih, predlaga Družbenopolitični
zbor, da Zbor združenega dela in Zbor
občin obravnavata sedanji način dogovarjanja med socialističnimi republikami
in socialističnima avtonomnima pokrajinama ter ponovno obravnavata vprašanje strokovnih naslovov za diplomante
medicinskih in stomatoloških fakultet,
ker to vprašanje ne sme biti neenotno
urejeno v SFR Jugoslaviji.

2. Skupščina SR Slovenije in njen
Izvršni svet naj nadaljujeta s pobudo za
sklenitev medrepubliškega dogovora o
enotnih izhodiščih in merilih za določanje strokovnih naslovov za vsa področja
oziroma smeri visokošolskega izobraževanja na območju SFR Jugoslavije.
3. Družbenopolitični zbor opozarja, da
se doktorski naslovi nezakonito uporabljajo v praksi že vsa leta po sprejetju
zakona o strokovnih naslovih.

MNENJE
k poročilu o izvajanju energetske bilance v SR Sloveniji za leto 1983

Zaostrena gospodarska situacija doma
in v svetu vpliva na to, da se izvoz blaga
in storitev naših organizacij združenega
dela ne uresničuje tako, kot je bilo predvideno. Zaradi tega tudi kasni dinamika
deviznih prilivov, ki se usmerjajo za nakup nafte. Odbor je bil seznanjen, da
naša republika sproti poravnava svoje
obveznosti, kljub temu pa se v Narodni
banki Jugoslavije zbere premalo deviz za
nakup nafte oziroma za garancije, saj
nekatere republike in avtonomni pokrajini zaostajajo pri izpolnjevanju svojih obveznosti pri zagotavljanju deviz za nafto.
Dodatno pa so nekatere republike oziroma avtonomni pokrajini slabše oskrbljene z nafto in derivati zaradi tega, ker še
ni sklenjen sporazum med posameznimi
rafinerijami. Velik problem predstavlja
tudi dejstvo, da maloprodajna cena nafte
oziroma derivatov v celoti ne pokriva
stroškov rafinerij, pri čemer pri le-teh nastajajo izgube. K povečanju izgub pa dodatno prispevajo tudi tečajne razlike.
Odbor je bil seznanjen s prizadevanji
Petrola in Ljubljanske banke za reševanje nastale situacije, pri čemer gre tudi
za izboljšanje položaja INE-Zagreb, ki
pretežno oskrbuje Slovenijo.
Glede na dokaj nejasno situacijo v zvezi z oskrbo z nafto in njenimi derivati je
odbor ponovno poudaril, da je treba
oskrbljenost republike oziroma avtonomne pokrajine bolj vezati na izpolnjevanje obveznosti te republike oziroma avtonomne pokrajine pri zagotavljanju deviz

za uvoz surove nafte. Nekateri predlogi
pa se nagibajo v to smer, da naj bi uvoz
nafte urejale republike oziroma avtonomni pokrajini samostojno.
V zvezi s ceno nafte in njenih derivatov
je bil odbor seznanjen, da se pripravlja
nov sistem, ki bo zaradi drsenja tečaja
dinarja omogočal sprotno prilagajanje
cen.
Odbor poudarja, da je treba mobilizirati vse sile za redno oskrbo, saj v naporih
za povečanje proizvodnje ni dopustno,
da bi le-ta stala zaradi pomanjkanja nafte
in derivatov. Zaradi pomanjkanja deviz
jih bo v republiki težko dodatno zagotoviti za morebitni interventni uvoz, kot se
je v lanskem letu zgodilo, pri čemer so
bile devize zbrane delno iz maloobmejnega prometa, po sejemskih sporazumih,
od bank in po 13. členu samoupravnega
sporazuma SISEOT. To pa je tudi razlog,
da je treba pri dogovarjanju o oskrbi
vztrajati, da je le-ta odvisna od porabe
nafte in derivatov.
Kljub vsem tem naporom odbor poudarja, da je bolj racionalna raba vseh
vrst energije zelo potrebna, več pa je
potrebno narediti za povečanje proizvodnje iz lastnih virov, ki so najbolj zanesljivi. še naprej pa je treba voditi akcijo za
zamenjavo nafte z drugimi vrstami energije, in to take, ki jo imamo doma. K temu
bo silila tudi cena nafte in njenih derivatov. Odbor bo sproti spremljal problematiko v zvezi z oskrbo z nafto in njenimi
derivati.
Odbor predlaga, da se s poročilom o
izvajanju energetske bilance SR Slovenije za leto 1983 in z mnenjem odbora
seznani delegate tako, da se oboje objavi
v Poročevalcu.

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
Zbora občin
Odbor Zbora občin za družbenoeko- sekundarnimi viri energije. Člani odbora
nomske odnose in razvoj je na seji dne 9. so ob tem pogrešali oceno, kakšna bo
maja 1984 obravnaval poročilo o izvaja- predvidoma oskrba s posameznimi enernju energetske bilance SR Slovenije za getskimi viri v letu 1984 ter oceno uresnileto 1983, ki ga je delovnim telesom čevanja intervencijskih ukrepov IzvršneSkupščine SR Slovenije predložil v ga sveta za boljšo oskrbo, ki so jih člani
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR odbora obravnavali in podprli na seji 18.
oktobra 1983. Predstavnik predlagatelja
Slovenije.
Odbor je ugotovil, da poročilo objek- je pojasnil, da energetska bilanca Jugotivno prikazuje, kako se je izvajala ener- slavije še ni razdelana po republikah;
getska bilanca SR Slovenije v preteklem prav tako pa še ni sprejet samoupravni
letu oziroma kakšna je bila v tem obdob- sporazum o enakomerni oskrbi v Jugoju oskrba s posameznimi primarnimi in slaviji, kar otežuje pripravo ocene oskrbe

z energijo v republiki v tem letu. To oceno ter poročilo o uresničevanju zaključkov ter usmeritev glede načina in pogojev za oskrbo z energijo, bo podal Izvršni
svet ob predložitvi četrtletnih poročil o
uresničevanju energetske bilance tekočega leta.
V podrobni razpravi je bilo na seji
predlagano, da naj bi poročilo vsebovalo
tudi oceno oskrbe z letalskim gorivom, ki
ni zadovoljivo urejeno. Gre pa za pomemben derivat, ki ima vpliv tudi na večji
ali manjši devizni priliv.
Na seji je bilo tudi predlagano, da naj
Izvršni svet v ustreznih zveznih organih

Odbor za družbenoekonomski razvoj
Zbora združenega dela
Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj je na svoji seji
dne 8. maja 1984 obravnaval poročilo o
izvajanju energetske bilance SR Slovenije.za leto 1983, ki ga je predložil Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
Odbor je predloženo poročilo podprl,
saj je ugotovil, da je bila oskrba z energetskimi viri v lanskem letu dokaj zadovoljiva, največ težav je bilo le pri oskrbi z
nafto in njenimi derivati. Relativno dobro
oskrbljenost v Sloveniji je zagotovil šele
lastni uvoz surove nafte. Odbor je v razpravi zato posebno pozornost namenil
predvsem možnostim za oskrbo z energetskimi viri v letu 1984. Pri tem odbor
ugotavlja, da bo stanje pri oskrbi približno enako kot v lanskem letu, le da se
utegne še zaostriti že tako kritična oskrba z nafto in naftnimi derivati.
V zvezi s tem je bil odbor širše seznanjen z nastalo situacijo in trenutnim stanjem. Dejstvo je, da energetska bilanca
republike ni usklajena z energetsko bilanco Jugoslavije za letošnje leto. Energetska bilanca države je bila sprejeta ob
sodelovanju z izvršnimi sveti republik in
avtonomnih prokrajin in ne ob njihovem
soglasju. Zato tudi ni usklajena. Poleg
tega bo v letošnjem letu na razpolago
tudi manj domače nafte kot je v energetski bilanci države, manj pa bo tudi nafte s
klirinškega področja. Iz teh razlogov so
bile predvidene nekoliko večje količine
nafte s konvertibilnega področja, kar naj
bi nadomestilo izpad domače nafte in
tiste s klirinškega področja.
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sproži pobudo za fleksibilnejše določanje začetka in zaključka ogrevalne sezone, ki je sedaj v Jugoslaviji enak ne glede

na različne klimatske razmere na posameznih območjih.
Odbor meni, da naj se s poročilom o

izvajanju energetske bilance SR Slovenije v letu 1983 delegati seznanijo prek
skupščinskega Poročevalca.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POROČILO
o izvajanju energetske bilance SR Slovenije za leto
1983*
I. UVOD
V letu 1983 je bila oskrba uporabnikov s premogom in
zemeljskim plinom zadovoljiva. Slabša je bila oskrba s koksom, težave pri oskrbi z naftnimi derivati pa so predvsem
posledica pomanjkanja deviznih sredstev in dinarske nelikvidnosti uvoznikov surove nafte.
Oskrba z električno energijo je bila pretežno zadovoljiva in
v glavnem v skladu s predvidevanji energetske bilance SR
Slovenije za leto 1983 Na takšno stanje je vplivala nekoliko
nižja poraba direktnih odjemalcev in široke porabe od načrtovane, čeprav je bila poraba 2,4% višja kot v letu 1982. Redukcije električne energije so bile skupno 31 dni in so predstavljale 0,26% porabe električne energije v SR Sloveniji.
Premogovniki so svoje planske obveze po energetski bilanci SR Slovenije za leto 1983 presegli. Široka poraba je bila
s premogom boljše oskrbljena kot v predhodnem letu.
Energetska bilanca SFRJ za leto 1983, ki je bila zaradi
neusklajenosti med SR in SAP sprejeta z odlokom, je predvidela za potrebe SR Slovenije nižje količine naftnih derivatov
in koksa, kot je bilo to predvideno s slovensko energetsko
bilanco.
Prvotno določen odstotek deviz, ki jih OZD izločajo za
plačevanje uvoza energetskih surovin s konvertibilnega področja je bil v avgustu povečan od 17 na 20%. Pomanjkanje
deviznih sredstev in dinarska nelikvidnost uvoznikov surove
nafte in bančnih inštitucij, ki jih spremljajo, so glavni razlog,
da oskrba ni potekala v skladu z bilančnimi predvidevanji.
Dodatne probleme je povzročalo tudi to, da samoupravni
sporazum o enakomerni oskrbi pod enakimi pogoji ni bil
sprejet. Ob koncu leta je povzročij dodatne težave izvoz nafte
in naftnih derivatov, ki ga je INI Zagreb odobril Zvezni izvršni
svet. Da v SR Sloveniji ni prišlo do hujših motenj pri oskrbi z
naftnimi derivati, je bilo izven energetske bilance uvoženo za
20,9 mio dolarjev naftnih derivatov.
II. PRIMARNA ENERGIJA
Potrebna primarna energija ne predstavlja le porabe primarne energije na območju SRS, ampak tudi vso porabo
primarne energije, ki se transformira v plemenitejše oblike
energije (električno energijo, naftne derivate, koks) tudi izven
območja SRS. Razen tega obsega ta energija tudi potrebno
energijo za dopolnitev zalog. Nadalje vsebuje potrebna primarna energija tudi neenergetsko porabo naftnih derivatov in
zemeljskega plina, kakor tudi izven območja SRS prodano
energijo.
V potrebni primarni energiji za leto 1983 je znašal delež
premoga 42,7%, nafte 30,7%. skupaj torej 73,4%. Preostale
deleže predstavljajo zemeljski plin 11,1%, nuklearno gorivo
7,5% ter vodna energija in les vsak po okoli 4%.
V Sloveniji proizvedeno primarno energijo je v letu 1983
pokrival premog s 77,2%, vodna energija in les vsak z nekaj
nad 11%, medtem ko sta bila deleža domače nafte in zemeljskega plina zanemarljivo majhna (0,1% do 0,2%).
Od celotne potrebne primarne energije je bilo pokrito v letu
1983 s primarna energijo, ki je bila proizvedena v SRS le
35,5% oziroma je znašala energetska odvisnost republike
64,5%, kar je 2% manj kot je bilo bilančno predvideno. Pri tem
Poročilu o izvajanju energetske bilance SR Slovenije za leto 1983 je bila priložena vrsta tabel, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije.
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je znašala odvisnost pri nafti, zemeljskem plinu in nuklearnem
gorivu 100%, pri premogu 35,9%, medtem ko pa vodna energija in les ne izkazujeta energetske odvisnosti.
III. KORIŠČENA ENERGIJA
Poraba koriščene energije (KE) je v letu 1983 porastla glede
na porabo preteklega leta le za 0,8%. Pri tem je pomembno,
da je bila tako nizka rast dosežena pri visokem povečanju
porabe domačega premoga za 7,8% in zemeljskega plina za
10,4%. Poraba naftnih derivatov je bila nižja za 7,6% predvsem zaradi občutnega znižanja v ostali porabi za 15,7%
(kurilna olja za ogrevanje v gospodinjstvih) in prometu za
10,1% (osebni avtomobilski promet). Na skromen porast porabe daljinske toplote (1%) so vplivali predvsem mila zima v
koledarskem letu 1983, postopna odprava pavšalnega obračuna, predpisano znižanje trajanja kurilne sezone in temperature v bivalnih prostorih.
Poraba koriščene energije je bila glede na predvidevanja po
EB 83 nižja za 6,5% kar je odraz za 15,5% manjše porabe
naftnih derivatov, za 10,4% daljinske toplote ter za 3,3%
trdnih goriv in 3,2% električne energije, medtem ko je bila
poraba zemeljskega plina večja za 13,0%. Smotrnost porabe
koriščene energije se odraža v gibanju rasti njene porabe do
rasti družbenega proizvoda (DP). Tako za porast koriščene
energije, kakor tudi DP je po letu 1980 značilno gibanje okoli'
ničelne rasti, s.tem da je za leto 1983 značilna tendenca rasti
obeh pokazateljev.
Za industrijsko proizvodnjo je bila v letu 1983 značilna
dokaj ugodna rast proizvodnje, pri čemer je bil opazen tudi
visok porast proizvodnje nekaterih energetsko intenzivnih
industrijskih panog kot cement, jeklo, umetna gnojila itd.
Porast porabe koriščene energije v industriji je glede na
preteklo leto znašal 2,5%, medtem ko je po prvih ocenah
Zavoda za statistiko SRS in Zavoda za družbeno planiranje
SRS znašal porast skupne proizvodnje okoli 3,7%. To pomeni, da so bile storjene izboljšave pri smotrnem izkoriščanju
energije oziroma, da je bilo porabljeno na enoto družbenega
proizvoda manj -energije.
k
IV. REALIZACIJA PO VIRIH ENERGIJE
a) Premog
Lignit:
Po energetski bilanci 1983 je bila predvidena proizvodnja
lignita 4.700.000 ton, kasneje pa s planom DO RLV povečana
na 4.800.000 ton. Dosežena proizvodnja v letu 1983 je znašala
5.025.000 ton, kar znaša 6,9% več od planirane količine po
energetski bilanci 1983, oziroma 4,7% več od korigiranega
plana DO RLV.
Tako ugodna proizvodnja je bila dosežena v RLV predvsem
zaradi dela ob prostih dnevih. Proizvodnja v letu 1983 je bila
za Ž0.000 ton ali 0,4% višja od dosežene proizvodnje v letu
1982.
Rjavi premog:
Planirana proizvodnja po energetski bilanci 1983 je za slovenske premogovnike rjavega premoga znašala 1.710.000
ton, dosežena pa 1.807.600 ton, kar je 5,7% več glede na
planirano.
Zasavski premogovniki so imeli planirano proizvodnjo v
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letu 1983 1.410.000 ton, dosegli pa 1.533.000 ton ali 6% več od
planirane proizvodnje. Takšna proizvodnja je bila dosežena
tudi z delom ob prostih dnevih. Proizvodnja v letu 1983 je bila
za 131.900 ton oziroma 9.4% večja v primerjavi z doseženo
proizvodnjo v letu 1982.
Povečan delež proizvodnje so omogočili površinski kopi in
kompenzirali slabše rezultate proizvodnje v jamah Hrastnik in
Ojstro zaradi večkratnih vodrov vode in blata na delovišča.
V jami Kotredež, kjer se izvajajo še sanacijska dela, je bila
že dosežena proizvodnja 41.110 ton in bo v letu 1984 povečana.
V premogovniku Kanižarica so v letu 1983 presegli planirano proizvodnjo za 9,8%.
Premogovnik Senovo je planirano letno proizvodnjo v letu
1983 120.000 ton dosegel.
V premogovniku Laško pa v tem letu niso dosegli planirane
proizvodnje zaradi pomanjkanja odkopnih delovišč, kot posledica premajhnih vlaganj v raziskave v preteklosti in vse
slabših pogojev v jami, Odkopali so 33.600 ton premoga, kar
je 14% manj od planirane proizvodnje.
Dobave premoga iz drugih SR in tujine:
Dobave lignita: iz drugih SR so bile predvidene po anergetski bilanci 1983 v količini 990.000 ton, realizirane pa v količini
746.800 ton zaradi neustrezne kvalitete premoga in težav pri
transportu po železnici. Iz tujine smo prejeli 70.700 ton lignita,
kar je le 50,5% glede na plan.
Dobave rjavega premoga: pa so bile planirane v količini
525.000 ton, dejansko dobavljenega je bilo pa 755.000 ton, kar
je 43,8% več glede na plan.
Večje količine tega premoga so bile porabljene v termoelekrami Šoštanj, ki je imela proste proizvodnje zmogljivosti. Iz
tujine smo prejeli 51.700 ton rjavega premoga, kar je le 64,6%
glede na plan po energetski bilanci 1983.
Količine dobavljenega rjavega premoga za industrijo in
široko porabo, so bile v mejah dogovorjenih količin 304.300
ton. Poudariti pa je treba, da količine rjavega premoga iz
premogovnikov SR BiH v količini 194.000 ton niso bile v celoti
dobavljene. Znašale so le 166.000 ton, kar je za 28.000 ton ali
14,4% manj. Izpad dobav je povzročil premogovnik Breza, ker
ni imel zadostne proizvodnje.
Poraba premoga:
Za proizvodnjo električne energije je bila po energetski
bilanci 1983 planirana poraba 4.590.000 ton lignita, dejanska
poraba lignita za proizvodnjo električne energije pa je znašala
4.999.600 ton, kar predstavlja preseganje plana za 8,9%. Tudi
poraba rjavega premoga za proizvodnjo električne energije
ki je znašala 1.739.500 ton je presegla plan za 37,5%.
Poraba lignita in rjavega premoga v industriji je bila za
20,8% nižja od predvidevanj po energetski bilanci, ki je znašala 500.000 ton, zaradi substitucije kurilnega olja z zemljskim
plinom v parnih in vročevodnih kotlih, medtem ko je bila po
energetski bilanci 1983 predvidena substitucija kurilnega olja
s premogom. Poraba lignita v široki porabi je bila nižja za
35.000 ton ali 5.4%, poraba rjavega premoga pa za 55.400 ton
ali 10% višja od bilančnih predvidevanj. Večja poraba rjavega
premoga in manjša poraba lignita v ostali porabi je posledica
večjega povpraševanja po kvalitetnejšem rjavem premogu.
Zaloge lignita v termoelektrarnah so bile koncem leta 1983
530.700 ton in v industriji 1.900 ton, ter zaloge rjavega premoga V termoelektrarnah 125.500 ton, industriji 31.100 ton ter
pri premogovnikih 1.100 ton.
b) Električna energija
V letu 1983 je bila proizvodnja električne energije v elektroenergetskem sistemu 9.416,8 GWh, kar je 7,4% več kot lani
oziroma 12,3% več kot je predvidevala energetska bilanca.
Hidroelektrarne so proizvedle 2.647,3 GWh ali 12,2% manj kot
leta 1982 in 11,2% manj kot je bilo planirano. Termoeketrarne
in jedrska elektrarna so v letu 1983 proizvedle 6.769,5 GWh,
kar je 17,6% več kot v letu 1982 in 25,2% več od plana. Znatno
večjo proizvodnjo od planirane sta dosegli zlasti TE Šoštanj
zaradi povečane proizvodnje za potrebe drugih republik (iz
njihovega premoga) ter NE Krško. Industrijske elektrarne so v
letu 1983 proizvedle 427,3 GWh električne energije, kar je
1,0% več kot v lanskem letu. Iz drugih republik smo prejeli
675,8 GWh ali 61,5% več kot v predhodnem letu oziroma
12,6% več kot je bilo planirano. To so pretežno pogodbene
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količine iz TE Tuzla V, deloma pa kot pomoč v času okvar na
naših napravah.
Po energetski bilanci sicer v letu 1983 ni bil predviden
prejem električne energije iz inozemstva, vendar smo v situacijah, ko smo imeli okvare na večjih proizvodnih napravah in
ni zadoščala havarijska pomoč iz drugih republik, prejeli kot
pomoč oziroma materialno izmenjavo 42,2 GWh. Skupaj smo
torej v letu 1983 razpolagali s 10.562,1 GWh električne energije, kar je 6,9% več kot leta 1982 in 11,9% več kot je bilo
načrtovano.
Bruto poraba električne energije v Sloveniji je bila v letu
1983 9.089,9 GWh, kar je 1,6% več kot v predhodnem letu in
3,7% manj kot je bilo načrtovano. Naposredni odjemalci so
prevzeli 2.240,4 GWh ali 1,3% več in distributivni odjemalci
(brez izgub) 5.756,6 GWh ali 2,9% več kot v letu 1982. Izgube
na prenosnem in distributivnem omrežju so bile 665,6 GWh in
so bile 7,5% manjše kot v lanskem letu.
Po elektroenergetski bilanci v obravnavanem obdobju ni
bila predvidena dobava drugim republikam.
Večja proizvodnja in manjša poraba električne energije v
SR Sloveniji od načrtovane sta omogočili znatno pomoč drugim republikam. Tako smo dobavili kot dobavo in izmenjavo
skupno cca *1.299,8 GWh ali 725,1 GWh več kot v letu 1982, in
sicer SR BiH 629 GWh. SR Črni gori 49 GWh, SR Hvartski 166
GWh, SAP Kosovo 15GWh, SR Makedoniji 156 GWh, SR Srbiji
179 GWh in SAP Vojvodini 5 GWh. Te količine smo dobavili
deloma na osnovi pogodb o dobavi premoga za predelavo v
električno energijo v TE Šoštanj, deloma kot prodajo, nekaj
električne energije pa je bilo oddano v druge republike kot
pomoč in depo.
Po energetski bilanci ni bil načrtovan izvoz električne energije. Z oziroma na povečano izkoričenost elektroenergetskega sistema pa je bilo možno dobaviti v inozemstvo 172,4
GWh, kar je 51,4% manj kot v predhodnem letu. Električna
energija je bila dobavljena v inozemstvo kot vračilo pomoči,
kot depo ter kot plačilo za nabavo UF6 za potrebe NE Krško
(za to smo izvozili 129 GWh in s tem izpolnili obvezo za
nabavo slovenskega deleža urana). Skupaj smo torej v druge
republike in v inozemstvo dobavili 1.472,2 GWh električne
energije.
Preskrba odjemalcev je bila v letu 1983 zadovoljiva, razen
skupaj 31 dni v maju, avgustu, septembru, novembru in decembru. Ves čas so sicer bili, glede na težaven elektroenergetski položaj v Jugoslaviji, v veljavi varčevalni ukrepi. Prepovedana je bila uporaba električne energije za ogrevanje družbenih in poslovnih prostorov, za reklame in za razsvetljavo
odprtih športnih stadionov. Javna razsvetljava je bila zmanjšana za 50%. Ocenjujemo, da so tudi varčevalni ukrepi vplivali
na nižjo porabo električne energije.
Koncem avgusta in v začetku septembra ni bilo mogoče
zagotoviti normalne oskrbe uporabnikov zaradi okvare TE
Trbovlje II 125 MW ob istočasnih planiranih remontih jedrske
elektrarne in Toplarne Ljubljana ter ob izredno neugodnih
hidroloških razmerah. V drugi polovici novembra in v prvi
polovici decembra so bile v SRS uvedene dodatne omejitve
zaradi solidarne pomoči drugim republikam oziroma pokrajinam, ki so morale bistveno omejiti porabo električne energije
zaradi izredno dolgega sušnega obdobja in pomanjkanja mazuta za termoelektrarne. Skupaj je bila zato slovenskim uporabnikom v lanskem letu zmanjšana dobava za 21,5 GWh, kar
je 0,6% vse potrebne električne energije v tem obdobju. Ker
pa so uporabniki uspeli del manjkajoče energije nadomestiti v
času, ko ni bilo redukcij, so omejitve znašale le 0,26% od
dejanskega odjema.
c) Naftni derivati
Razpoložljive količine surove nafte za predelavo v jugoslovanskih rafinerijah so bile za približno 2 mio ton oziroma za
13% manjše, kot je predvidela energetska bilanca SRF Jugoslavije za leto 1983. Zato je bila v Jugoslaviji manjša tudi
potrošnja naftnih derivatov - glede na bilanco za 16%, glede
na porabo v letu 1982 pa za 7%.
•
Podobna je bila oskrbljenost potrošnikov v SR Sloveniji, kc
so v 1983. letu dobili 1.643.206 ton naftnih derivatov, kar je
86,6% količin, ki so bile bilančno predvidene oziroma 95,8%
količin, ki smo jih porabili v 1982. letu.
Dobave naftnih derivatov iz rednih virov - iz domačih rafinerij 1.289.023 ton in iz uvoza z garancijo NBJ 128.555 ton sc
poročevalec

znašale skupno le 1.417.578 ton oziroma 77% predvidenih
količin.
Velikim problemom v oskrbi smo se v lanskem letu izognili
tako, da smo zagotovili 150.648 ton naftnih derivatov z izčrpanjem zalog, s prodajo izposojenih količin iz blagovnih rezerv,
ki jih še nismo mogli vrniti ter z interventnim uvozom 74.980
ton naftnih derivatov v vrednosti 20,9 mio $, za kar smo devize
zagotovili v SR Sloveniji.
Iz podatkov je razvidno, da je v preteklem letu oskrba precej
odstopala od energetske bilance. Zato je prihajalo do občasnih motenj v oskrbi tržišča, ki so bile izrazitejše septembra in
oktobra lani, ko so primanjkovali srednji destilati - dizel
gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Oskrba se je izboljšala šele,
ko smo interventno uvozili 25.000 ton srednjih destilatov.
V lanskem letu domače rafinerije niso dobavljale aromatov
in je oskrba slovenske kemične industrije še nadalja potekala
le z omejenimi količinami iz uvoza, ki niso zadoščale za
normalno oskrbo.
Do motenj v oskrbi tržišča SR Slovenije z naftnimi derivati v
lanskem letu je prišlo predvsem zaradi sledečih vzrokov:
- premajhnih dobav iz domačih rafinerij, ker ni bilo uvoženo dovolj surove nafte. Uvoz je bil manjši, ker ni bilo za ta
namen na razpolago dovolj deviz in pa zaradi pomanjkanja
dinarskih sredstev pri uvoznikih ter nizkih bančnih limitov
poslovnih bank, ki spremljajo naftno gospodarstvo,
- izvoza nafte in naftnih derivatov, ki jih je predvsem v 4.
trimesečju izvršila INA.
d) Zemeljski plin
Oskrba uporabnikov z zemeljskim plinom je potekala nemoteno. Manjše občasne omejitve dobav iz Sovjetske zveze v
prvih mesecih leta in dnevno ter sezonsko neenakomerno
dinamiko je Petrol DO Zemeljski plin uspešno izravnavala z
uskladiščenim plinom.
V obravnavanem obdobju so uporabniki v SR Sloveniji
porabili 788, mio m3 plina, kar je 12,6% več kot lani v istem
časovnem obdobju ter za 11,8% več, kot je bilo za to obdobje
predvideno z energetsko bilanco.
Takšna oskrba je posledica dogovora med SOZD Petrol DO
Zemeljski plin in sovjetskim partnerjem
o možnosti povečanja
dobav zemeljskega plina od 50 mio m3 na 850 mio 3 v lanskem
letu.
e) Koks
V preteklem letu so uporabniki v SR Sloveniji porabili skupaj 226.700 ton koksa, kar je 4,4% več kot v letu 1982. Dobave
iz domačih koksarn so znašale 206.800 ton, v kar je vključeno
tudi 26.400 ton koksa iz predelave premoga, ki so ga uporab-

niki uvozili v breme lastnih deviznih sredstev. Poleg tega so si
uporabniki z uvozom zagotovili še 20.000 ton koksa, od tega
je bilo v breme količin po energetski bilanci SFRJ uvoženo
11.000 ton koksa za potrebe Železarne Jesenice.
Lasten uvoz premoga za koksanje in koksa je posledica
dejstev, da količine, ki so bile opredeljene z energetsko bilanco SFRJ niso zadoščale za kritje potreb slovenskih uporabnikov in da tudi tako predvidene dobave iz jugoslovanskih
koksarn niso bile v celoti realizirane zaradi nezadostnega
uvoza premoga za koksanje na ravni Jugoslavije.
Premajhnf količine koksa iz domačih virov so povzročile
težave pri obratovanju predvsem v Železarni Jesenice, ki je
težave v oskrbi skušala premoščati s posojilom od Zvezne
direkcije za rezerve industrijskih proizvodov. Ko to ni bilo več
možno, je bila koncem leta prisiljena ustaviti eno od visokih
peči. Problem so v Slovenskih železarnah reševali z uvozom
koksa, ki pa je dospel šele v zadnjih dneh decembra.
f) Daljinska toplota
Uporabniki v industriji in široki porabi so v letu 1983 porabili 5470 TJ toplotne energije iz daljinskih sistemov, kar je za
cca 10% pod bilančno planirano količino. Manjša poraba je
posledica skrajšanja kurilne sezone, znižanje temperature v
prostorih v skladu z zvezno uredbo o varčevanju tekočih
goriv, predvsem pa posledica postopnega odpravljanja pavšalnega obračuna za toplotno energijo.
Do bistvenih odstopanj od bilančno predvidenih postavk je
prišlo tudi v strukturi vložene energije, saj je poraba rjavega
premoga in lignita presegla planirane količine, poraba naftnih
derivatov in zemeljskega plina pa je bila bistveno nižja od
bilančno predvidene.
Na osnovi realizacije energetske bilance po posameznih
energetskih virih lahko ugotovimo, da so organizacije združenega dela nosilke oskrbe v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi in bankami zadovoljivo opravile naloge v zvezi z
oskrbo. Pri tem pa je potrebno poudariti, da so bili ugodni
rezultati, ki so jih dosegli npr. v premogovništvu doseženi tudi
z delom v dela prostih dneh, kar ne bi smelo postati pravilo.
Za izboljšanje oskrbe s premogom in pa zaradi večje izkoriščenosti naprav premogovniki zato že poizkusno uvajajo štiriizmenski delovni čas.
Primerjava med rastjo koriščene energije in rastjo družbenega proizvoda kaže na določeno večjo stopnjo racionalnega
ravnanja z energijo. Kljub temu pa z doseženim ne moremo
biti povsem zadovoljni, zato je potrebno zagotoviti večje varčevanje z energijo, to je bolj učinkovito uporabo energije v
industriji, prometu, gospodinjstvih, ustanovah in pri drugih
uporabnikih, vendar je pri tem potrebno upoštevati vpliv na
življenjsko raven, varnost in zahteve za varstvo okolja.

MNENJE
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije k poročilu Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za leto 1983
Odbor Zbora združenega dela za družbenopolitični sistem je na seji dne 17.
maja 1984 obravnaval poročilo Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu za leto 1983. ki ga je
pripravil Republiški svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu SR Slovenije.
Odbor je uvodoma ugotovil, da je poročilo vsebinsko dobro pripravljeno ter
daje celovit pregled te problematike in
tudi nekatere usmeritve za bodoče delo.
V razpravi so delegati soglašali, da kaže prometna varnost v republiki v absolutnih številkah na izboljšanje varnostne
situacije, kljub temu pa temu ni povsem
tako. Zaskrbljujoč je podatek o naraščanju števila nezgod, ki so jih povzročili
kolesarji in vozniki koles z motorjem ter
vozniki avtobusov. Najbolj ogrožena kaporočevalec

tegorija prebivalstva v prometu so pešci,
zlasti starostna skupina nad 65 let. Sledijo jim vozniki in potniki v osebnih vozilih.
Ti podatki kažejo, da moramo še mnogo
in več storiti za izboljšanje cestnoprometne kulture prebivalstva.
Poročilo tudi ugotavlja, da je vožnja
pod vplivom alkohola eden izmed glavnih povzročiteljev prometnih nezgod in
je v primerjavi z letom 1982 v močnem
porastu. Odbor zato podpira usmeritev v
poročilu, da se morajo za izboljšanje na
tem področju še bolj angažirati ustrezni
organi v krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela ter tudi zdravstvo.
Vzpodbuden je podatek o zmanjšanju
nezgod pri otrocih in mladoletnikih, kar
je nedvomno posledica številnih dobro
pripravljenih akcij in kontinuiranega dela

republiškega in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Odbor se je v razpravi posvetil tudi
aktualnim problemom na področju
zdravstvene preventive. Ob tem je soglašal, da se mora dosledneje izvajati določilo 124. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki določa, da mora zdravnik
ob pregledu pacienta, ko ugotovi, da boleha za boleznijo, ki je kontraindicirana
za vožnjo, o tem obvestiti pristojni občinski organ za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci. Na seji je bilo opozorjeno, da je ob sprejemu zakona o varnosti
cestnega prometa bilo precej nasprotovanj ob uvedbi tega člena. To se je na
svoj način odrazilo tudi v kasnejši praksi
ob izvajanju zakona oziroma tega določila, ki prav v zadnjem času, tudi zaradi
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opravljanja ustreznih posvetovanj z
zdravniki, kaže znatnejši premik na tem
področju. Odbor je zato soglašal s pobudo, da občinski sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu opozorijo
ustrezne zdravstvene službe na doslednejše izvajanje določbe 124. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
Podobno je vprašanje glede pomanjkljivega izvajanja določil 159. člena
zakona o varnosti cestnega prometa (notranji kontroli), kjer so v poročilu našteti
tovrstni problemi ter tudi podane usmeritve za njihovo doslednejše uresničevanje.
Delegati so ponovno opozorili na pereč problem nesreč s traktorji, ki so očitno v porastu. Žal pa ni na voljo točnih
podatkov za nezgode, ki se zgodijo na
poljih ter poljskih in gozdnih poteh. O teh
nezgodah ni točnih evidenc. Člani odbo-

ra so menili, da je treba še dosledneje
nadaljevati z akcijami o varnem delu s
traktorjem ter poostriti kontrolo nad prodajo traktorjev, ki morajo biti ustrezno
varnostno opremljeni.
Odbor je bil na seji seznanjen tudi z
doslednejšo in bolj poostreno kontrolo
nad delom kontrolorjev, ki opravljajo tehnične preglede vozil. To je tudi eden
izmed načinov zagotavljanja tehnične
brezhibnosti vozil.
Odbor je soglašal s pobudo, da se izda
zvezni predpis o poenotenju prekrškov v
prometu, za kar bi bilo potrebno izdelati
ustrezno enotno metodologijo. Pooblastilo za tak predpis je v 2. alinei petega
odstavka 221. člena zakona o temeljih
varnosti cestnega prometa. Hkrati pa je
treba uvesti sistem izvajanja posebnih
vzgojnih ukrepov, ki jih določa 198. člen
zakona o temeljih varnosti cestnega pro-

meta. To terja ustrezno spremembo določbe prvega odstavka 198. člena zveznega zakona o varnosti cestnega prometa.
Odbor je že ob obravnavi lanskoletnega poročila Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
takšno pobudo podprl, zato ponovno
predlaga delegatom iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da
sprožijo pobudo za ustrezno spremembo
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. I. SFRJ, št. 63/80.
Odbor je ob zaključku razprave hkrati s
poročilom podprl tudi v poročilu navedene usmeritve za bodoče delo Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter predlagal, da se povzetek omenjenega poročila objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije skupaj z
mnenjem odbora.

REPUBLIŠKI SVET ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU SRS
POVZETEK POROČILA
Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za leto 1983
I. PROMETNA VARNOST V SRS V LETU 1983
V letu 1983 je bilo na cestah v SR Sloveniji 6053 prometnih
nezgod, kar je 813 ali 11,8% manj kot ieta 1982. V teh nezgodah je umrlo 527 oseb (42 ali 7,3% manj), poškodovalo pa se
je 7839 oseb (1316 ali 14,3% manj kot leta 1982).
Absolutne številke kažejo na ugoden trend, vendar pa varnostna situacija ni dobra, čei upoštevamo zmanjšanje prometa
za četrtino, omejevanje.goriva z boni in višjimi cenami, omejene možnosti potovanja občanov v tujino, pomanjkanje rezervnih delov, itd.
Glavni vzroki prometnih nezgod so bili: neprimerna hitrost,
izsiljevanje prednosti pred drugimi udeleženci v prometu,
vožnja pod vplivom alkohola, ki §e je v primerjavi z letom 1982
povečala za 40,23%, nepravilna stran in smer vožnje ter nepravilno prehitevanje.
Podatki kažejo, da so kar 57% vseh prometnih nezgod
povzročili vozniki osebnih avtomobilov. Zaskrbljuje pa tudi
podatek, da je kljub zmanjšanju števila prometnih nezgod
naraslo število nezgod, ki so jih povzročili kolesarji in vozniki
koles z motorjem ter vozniki avtobusov.
V letu 1983 je na cestah umrlo 527 udeležencev v prometu.
Med umrlimi je bilo največ pešcev (148). med njimi 37,2%
starih nad 65 let, kar pomeni, da so starejši pešci dosti bolj
ogroženi kot mlajši zaradi omejenih psihofizičnih zmogljivosti. Nadalje so zelo ogroženi vozniki in potniki v osebnih
avtomobilih. Med vozniki in potniki v teh nezgodah je bilo
privezanih z varnostnim pasom le 12 oseb (6 voznikov, 6
potnikov), 76 voznikov in 52 potnikov pasov ni uporabilo, pri
ostalih bodisi ni ugotovljeno, ali pa pasov niso imeli vgrajenih
v avtomobilu. Ti podatki potrjujejo tezo, da vozniki varnostne
pasove zavračajo kljub že nekajletni akciji o privezovanju z
varnostnim pasom. V letu 1983 je upadlo število umrlih voznikov traktorjev (23 - 8 manj kot v letu 1982), domnevamo, da so
k temu prispevali predvsem na novo uvedeni ukrepi - tehnični
pregled ob evidentiranju traktorja, vozniška dovoljenj^, izpit o
varnem delu s traktorjem in izpiti za vožnjo s traktorjem.
Naraslo pa je število smrtno ponesrečenih voznikov motornih
koles (27 - 7 več kot v letu 1982).
Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 1501 prometni
nezgodi, kar je 272 ali 15,84% manj kot leta 1982. Umrlo je 22
otrok (9 manj) in 19 mladoletnikov (3 manj), poškodovanih je
bilo 821 otrok (93 manj) in 729 mladoletnikov (33 manj). Pri
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tem ugotavljamo, da je polovica umrlih otrok in mladoletnikov l
izgubila življenje kot sopotniki v osebnem avtomobilu, sicer
pa so bile žrtve pešci (pri igri, nenaden prihod na cesto, ipd ),
kolesarji (nepravilno obnašanje na cesti) in vozniki koles z
motorjem (objestne vožnje, hitrost). Po lastni krivdi je umrlo
13% otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nezgodah, poškodovanih pa je bilo 35%. Po lastni krivdi je umrlo 68% mladoletnikov, poškodovanih pa je bilo 47%. Nedvomno gre zmanjšanje nezgod pri otrocih in mladoletnikih pripisati številnim
akcijam republiškega in občinskih svetov za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
Med vzroki prometnih nezgod preseneča podatek, da se je v
letu 1983 kljub splošnemu zmanjšanju števila nezgod izjemno
povečalo število nezgod zaradi neustreznega psihičnega stanja voznikov. Takih nezgod je bilo 764 (150 več kot v letu '
1982). V tej vrsti vzrokov je na prvem mestu vožnja pod
vplivom alkohola s 603 nezgodami, tej pa lahko dodamo še 31
nezgod zaradi hoje pod vplivom alkohola, torej skupaj 634
nezgod ali 10,47% vseh nezgod v prometu.
Vozniki osebnih avtomobilov so pod vplivom alkohola povzročili 348 nezgod, kar pomeni, da je bil vsak 10. voznik
osebnega avtomobila, ki je povzročil prometno nezgodo, vinjen (v letu 1982 vsak 19. voznik).
Vinjeni vozniki koles in koles z motorjem so povzročili 196
nezgod (43 ali 28,1% več kot leta 1982), kar pomeni, da jo je
povzročil pod vplivom alkohola vsak 6,57 kolesar ali kolesar z
motorjem (v letu 1982 - 8,33). Pod vplivom alkohola pa so
vozniki motornih koles povzročili 29 nezgod, vozniki traktorjev 21 nezgod, vozniki tovornih avtomobilov 7 nezgod in
vozniki avtobusov 1 nezgodo. Vinjeni pešci so povzročili 31
prometnih nezgod, kar je 6 ali 16,21% manj kot v letu 1982.
Iz navedenih podatkov sklepamo, da postaja alkohol tudi v
prometu čedalje hujši problem. Ker vozniki vozijo pod vplivom alkohola predvsem v domačem okolju in tam povzročajo
prometne nezgode, bo potrebno za zboljšanje na tem področju bolj kot doslej angažirati organe in organizacije v KS in
OZD ter bolj kot sedaj tiste organe, ki po predpisih lahko
ukrepajo tudi na tem področju, npr. zdravstvo.
Z vidika odgovornosti in samozaščitne osveščenosti je zaskrbljujoč podatek, da je v letu 1983 pobegnilo s kraja nezgode 239 voznikov, povzročiteljev težjih prometnih nezgod,
med katerimi jih je bilo 25 s smrtnim izidom.
poročevalec

Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
spremlja tudi izredne dogodke v železniškem gospodarstvu
Ljubljana, ki se dogajajo na prehodih ceste z železniško
progo ter hoji čez železniško progo, skakanju na vlak ali z
njega
Vlak je zadel 36 pešcev, med katerimi jih je 12 umrlo (22 leta
1982), 24 pa je bilo poškodovanih (8 leta 1982).
Po krivdi voznikov motornih vozil je bilo na prehodih ceste z
železniško progo 59 trčenj, v katerih je umrlo 18 ljudi. V zaprte
zapornice na prehodih ceste z železniško progo je trčilo 246
voznikov motornih vozil, kar je 55 manj kot leta 1982, od tega
80 znanih (123 leta 1982) in 166 neznanih (178 leta 1982). Na
prehodih ceste z železniško progo pri zaprtih zapornicah je
vlak povozil 4 pešce.
Čuvaji oziroma kretničarji so na prehodih ceste z železniško
progo pozabili zapreti zapornice 23-krat, kar je 8-krat več kot
leta 1982, samo v 1 primeru pa je vlak trčil v osebni avtomobil.
Navedeni izredni dogodki so v primerjavi z letom 1982
ugodnejši, zlasti je občutno zmanjšanje trčenj v zaprte zapor-'
niče na prehodih ceste z železniško progo, ko vozniki motornih vozil izsiljujejo prednost kljub opozorilnem utripajočem
svetlobnem signalu.
V Sloveniji je bilo leta 1983 za račun materialnih škod v
prometnih nezgodah izplačano 2.150,631.480 din. Zavarovalna skupnost Triglav je izplačala zavarovalnine v znesku din
1.974,368.480. Zavarovalna skupnost Croatia pa 176,263.000
din. Pri Zave^ovaini skupnosti Triglav je bilo v letu 1982
prijavljenih 64.174 škod, leta 1983 pa 58.804 (indeks 91,6), kar
je skladno z zmanjšanjem frekvence prometa in prevoženih
kilometrov.
Milica je v letu 1983 zaradi prometnih prekrškov opozorila
60.249 udeležencev v prometu, od tega pisno 20.083 udeležencev, mandatno kaznovala 215.094 udeležencve (29,3%
manj kot leta 1982), zaradi prekoračene hitrosti 65.358 udeležencev, izločila iz prometa 78.756 motornih vozil, zaradi hujših tehničnih hib 6.223, zaradi lažjih tehničnih- hib 36.074,
druge pa zaradi počasne vožnje, nepravilno naloženega tovora in drugih vzrokov. Začasno so odvzeli 19.318 vozniških
dovoljenj (v letu 1982 - 20.006), zaradi vožnje pod vplivom
alkohola 18.938 dovoljenj. Odredili so 21.427 preizkusov vinjenosti voznikov in za 1.099 voznikov odredili strokovni pregled
Milica je podala 81.272 predlogov za,uvedbo postopka
zoper hujše prekrške v prometu (20% manj kot leta 1982) in
809 ovadb za gospodarski prekršek zoper OZD (50% manj kot
v letu 1982). 20.172 predlogov se je nanašalo na vožnjo pod
vplivom alkohola, 17.579 na vožnjo brez vozniškega dovoljenja ali potrdila o poznavanju predpisov, itd.
Iz navedenih podatkov smemo sklepati, da udeleženci zelo
malo spoštujejo cestno prometne predpise, ukrepi milice pa
so se močno zmanjšali.
Javno tožilstvo je v letu 1983 predložilo 5.015 ovadb zaradi
prometne nezgode, 8,38% manj kot leta 1982, vendar pa seje
število ovadb znišalo zaradi zmanjšanja števila nezgod. Ker je
bilo na javnem tožilstvu kot pri sodiščih uvedeno pospešeno
reševanje teh zadev, je bilo izrečeno 3.563 sodb ali 16% več
kot v letu 1982. Pri tem je bilo pri nezgodah, povzročenih zradi
vožnje pod vplivom alkohola, izrečenih še 477 varstvenih
ukrepov odvzema vozniškega dovoljenja.
Kriteriji za uvedbo postopka so se v letu 1983 spremenili
tako, da se uvede kazenski postopek za povzročeno težjo
telesno poškodbo ali materialno škodo nad 50.000 din. Tudi v
letu 1983 so se javna tožilstva izredno dobro vključila v napore republiškega in občinskih svetov za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.
Sodniki za prekrške so v letu 1983 izrekli 89.646 kazni za
prometne prekrške, od tega 15.961 zaradi vožnje pod vplivom
alkohola in 8.013 zaradi zavrnitve preizkusa vinjenosti. Ob
tem je bilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrečenih
12.854 in zaradi zavrnitve preizkusa 5.463 varstvenih ukrepov
odvzema vozniškega dovoljenja. Nadalje je bilo izrečenih
2.941 kazni zaradi prekoračitve hitrosti (103 varstveni ukrepi),
2.373 kazni zaradi nepravilnega prehitevanja (790 varstvenih
ukrepov) 2.062 kazni zaradi izsiljevanja prednosti (1.046 varstvenih ukrepov), itd,
Sodniki za prekrške so v letu 1983 pospešili reševanje
predlogov o prometnih prekrških, podatki o kazni pa kažejo
da so se povečale kazni z zaporom do 15 dni in višje denarne
poročevalec

kazni nad 1.000 din in nad 5.000 din. Republiški svet ugotavlja, da se pokazatelji oz. delo sodnikov za prekrške še premalo
uporablja in upošteva pri ocenah varnostne situacije v cestnem prometu, skoraj nič pa se tudi ne uporabljajo za načrtovanje akcij in vzgoje.
DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA SVETA
Dejavnost republiškega sveta je bila v letu 1983 opredeljena
v programu dela za to leto in v izhodiščih za akcijo NNNP, ki
jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije na 62. seji dne 8. 2. 1983 in se nanašajo tudi na
izboljšanje prometne varnosti in varstva pri delu v zvezi s
prometno varnostjo, nezgode na poti na delo in z dela, ki jih
zakon opredeljuje kot delovne nezgode.
Problematiko, ki jo je republiški svet obravnaval na sejah in
delovnih komisijah, lahko strnemo po naslednjih temah:
Zdravstvena preventiva
Republiški svet je v letu 1983 posvetil več pozornosti vlogi
zdravstva na področju varnosti v cestnem prometu. Tako je
dal pobudo Republiškemu komiteju za zdravstvo in socialno
varstvo za uskladitev podzakonskih predpisov s področja
zdravstva v zvezi z zakonom o varnosti cestnega prometa SR
Sloveniji.
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo je v
sodelovanju z Univerzitetnim inštitutom za medicino dela,
prometa in športa pripravil nov osnutek pravilnika o zdravstvenih pregledih voznikov rhotornih vozil in traktorjev ter o
izdajanju zdravniških spričeval in revizije medicinske dokumentacije. Predlagana novost je v tem, da bi se zaradi naraščajočega števila nezgod traktoristov zdravstveni kriteriji za
pridobitev zdravniškega spričevala za traktoriste izenačili s
kriteriji za voznike kategorije B I.
Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
je že leta 1981 sklenil ž Inštitutom za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani pogodbo za raziskovalno nalogo »Stroški
zdravljenja poškodovancev v prometnih nezgodah«. Prvi del
raziskave je bil končan v letu 1982, za nadaljevanje v letu 1983
pa je Inštitut predložil finančni predračun za nadaljevanje
naloge v višini celotnih finančnih sredstev, ki jih republiški
svet dobi iz proračuna za celotno dejavnost, zaradi česar
republiški svet ni mogel podpisati pogodbe za nadaljevanje
raziskave.
Zaskrbljujoče je število prometnih nezgod zaradi vinjenosti.
V letu 1983 se je število nezgod povečalo za več kot 40% v
primerjavi z letom 1982 in to med vsemi udeleženci v cestnem
prometu (vozniki, kolesarji itd.) razen nekoliko zmanjšanega
števila pri pešcih. V opozorilo na nevarnost alkohoiiziranosti
voznikov v prometu, je bil v letu 1983 izdelan prometno
vzgojni film »Za vašo srečo ...« Avtor filma je prof. dr. Janez
Milčinski. Film je bil predvajan v novembru - mesecu boja
proti alkoholizmu - na TV Ljubljana. Kopije filma bodo poslane občinskim centrom za posredovanje prometno vzgojnih
filmov.
Na področju zdravstvene preventive pa so še vedno aktualni
naslednji problemi:
1. pomanjkljivo izvajanje določil 124. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki določa, da mora zdravnik ob kakršnemkoli pregledu pacienta, ko ugotovi, da boleha za boleznijo, ki je kontraindicirana za vožnjo, o tem obvestiti pristojni
občinski organ za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci.
V letu 1983 je bilo na področju SR Slovenije ca. 150 kontrolnih
zdravstvenih pregledov v zvezi s tem Členom. Republiški svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je o tem obvestil
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo, ki je
pripravil okrožnico za vse zdravstvene delovne organizacije v
SR Sloveniji za doslednejše izvajanje omenjenega člena.
2. neizdelana doktrina o vključevanju invalidnih oseb v
promet: ta se izkazuje v neenotnih zdravstvenih kriterijih in
postopkih za pridobitev vozniškega dovoljenja invalidne
osehe, neustreznih adaptacijah vozil, različnih stroških. Vse
to invalidom še bolj otežuje vključevanje v delo in življenje
nasploh.
3. prešibka vzgojno preventivna propagandna dejavnost
zdravstvenih organizacij.
4. nesistematična evidenca in analiza prometnih nezgod iz
zdravstvenih aspektov: kvaliteta in kvantiteta dajanja pomoči
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na kraju nezgode in med prevozom v bolnišnico, vrsta poškodb, vzroki smrti, stroški za račun zdravljenja, izgub delovnih dni, invalidnin, odškodnin, itd.
5. odsotnost znanstveno raziskovalne dejavnosti (za leto
1984 je predlagana Mestni raziskovalni skupnosti Ljubljana
raziskava Alkohol in zdravila v prometu, ki naj bi jo izvedli
strokovni sodelavci Inštituta za sodno medicino iz Ljubljane.
6. zelo slabo vključevanje občinskih zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij v delo in akcije občinskih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Vzgoja
Prometna vzgoja v VVO in osnovnih šolah se je izvajala po
že vpeljanih smernicah oziroma kvalitetneje kot doslej, saj je
bil tudi verificiran učni načrt prometne vzgoje (Zavod SRS za
šolstvo). Uspehi so opazni, saj je vsako leto manj prometnih
nezgod med otroki. Tudi v letu 1983 se je zmanjšalo število
smrtnih žrtev med otroki za 12 in število poškodovanih za 126
v primerjavi z letom 1982. Svoj delež je pri tem prispevala tudi
širša aktivnost samih pionirjev z organizacijo šolskih, občinskih in republiške konference »Pionir v prometu«, ki jo je pod
pokroviteljstvom republiškega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu organizirala njegova članica - Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Močneje je zaživela dejavnost za pridobitev Prometne
značke. V letu 1983 je bilo v Sloveniji vključeno v to aktivnost
120.000 otrok (v letu 1982 le 80.000).
Koristna novost je bila uvedba prometno vzgojne akcije »Z
varnim kolesom v promet«. Jeseni 1983 je bito v osnovnih
šolah pregledanih 15.689 koles, med katerimi je bilo 68%
brezhibnih, 32% pa tehnično pomanjkljivih. V pripravi za
akcijo je sodelovala poleg Zavoda SRS za šolstvo tudi tovarna
koles Rog iz Ljubljane. Za uspešno izvedbo akcije pomeni
problem pomanjkanje rezervnih delov za kolesa, nikakršno
zanimanje za vključevanje kolesarjev kolesarska društva ter
slaba skrb staršev za brezhibnost koles svojih otrok.
Na področju vzgojne dejavnosti v avto šolah je potekalo
intenzivno dopolnilno izobraževanje učiteljev prometnih
predpisov in inštruktorjev praktične vožnje z osnovami etike
in psihologije prometa (AMZS, ZZŠAM in Sekcija za psihologijo prometa pri Društvu psihologov Slovenije). Upamo, da se
bodo efekti tega izobraževanja pokazali v večji prometni kulturi voznikov na naših cestah.
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije je v skladu z
novim zakonom o varnosti cestnega prometa v letu 1983
pričela z izvajanjem izobraževalnega programa o varnem delu
s traktorjem. V obdobju maj - december 1983 je tečaje obiskovalo več kot 1800 slušateljev v celotni Sloveniji. V sklopu
preventivnega izobraževanja je bilo organiziraih tudi več krajših tečajev v kmetijskih organizacijah in krajevnih skupnostih.
Ta predavanja je obiskalo več kot 1000 slušateljev.
Nerešeni problemi na področju prometne vzgoje so:
1. pomanjkljiva prometna vzgoja v srednjih šolah in odsotnost vzgoje v višjih in visokih šolah,
2. slabo vključevanje prometne vzgoje v programe usposabljanja za SLO in DS,
3. nesistematično in neusklajeno delovanje v izvenšolskih
dejavnostih v osnovnih in srednjih šolah,
4. šibka preventivna vzgojna dejavnost med člani društev
AMD, ZZŠAM, itd.
Varstvo pri delu
Po podatkih Republiškega inšpektorata za delo beležimo
vsako leto v Sloveniji med vsemi delovnimi nezgodami 23%
nezgod, ki se pripetijo na poti na delo in z dela. Tehnična
brezhibnost vozil, urejenost prehrane poklicnih voznikov in
počivališč pomenijo pomemben dejavnik v varnosti cestnega
prometa. Prometne nezgode tovornjakov, ki prevažajo nevarne snovi, pa pomenijo potencialno nevarnost za širše okolje in zdravje prebivalstva.
Republiški svet je zaradi večje usmeritve v to problematiko
osnoval v letu 1983 posebno komisijo za varstvo pri delu, ki je
predvsem proučevala izvajanje določil 159. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (notranja kontrola) in zakona o
varstvu pri delu V komisiji so predstavniki vseh tistih organov, ki na tem področju lahko največ prispevajo.
Pomemben premik na področju izobraževanja poklicnih
voznikov je napravil Zavod SRS za varstvo pri delu, ki je v letu
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1983 organiziral več seminarjev o varnosti cestnega prometa
za vodje v transportnih delovnih organizacijah in voznike ter v
sodelovanju z Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov ter
Poslovno skupnostjo Avtoprevozništvo pripravil več progra- >
mov izobraževanja poklicnih voznikov (za prevoz nevarnih
snovi, za organizatorje prevozov in vodje avtoparkov, za voznike tovornih vozil, za prevoz nevarnih snovi v mednarodnem
prometu, za voznike avtobusov).
Višja tehniška varnostna šola je izvedla za svoje diplomante
dvodnevni seminar o varnosti cestnega prometa. Predvideno
je, da bo v redni učni program šole vključila tudi tematiko o
varnosti v cestnem prometu.
Nerešeni problemi:
1. pomanjkljivo izvajanje določil 159. člena zakona o varnosti cestnega prometa (notranja kontrola) in to:
- zaradi neinformiranosti vodilnih in samoupravnih organov v OZD,
- zaradi neusklajenosti samoupravnih internih aktov v
OZD,
- zaradi premajhne kontrole inšpekcijskih organov.
2. šibka prometna preventivna vzgojna dejavnost v OZD
(neaktivnost organov za družbeno samozaščito, sindikatov,
društev varnostnih inženirjev, itd.)
Tehnično urejanje prometa
Republiški svet je v letu 1983 vzpodbudil aktivnost za uveljavljanje določila 12. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki določa, da morajo organizacije za vzdrževanje cest
opremiti prehode za pešce ter nadhode ali podhode z napravami za primerno osvetljevanje in skrbeti, da te naprave od
mraka do popolne zdanitve brezhibno delujejo. Primer iz
Maribora: z osvetlitvijo 34 prehodov za pešce so uspeli zmanjšati število nezgod pešcev na istih prehodih za 98%. Seveda
pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nerealno pričakovati, da se bo to določilo slovenskega zakona dosledno
izvedlo.
Sredstva javnega obveščanja
Njihova dejavnost je bila v letu 1983 kvalitetna in konstruktivna. V pregledu navajamo število člankov s preventivno
vsebino v našem osrednjem tisku:
Delo - 324, Ljubljanski dnevnik - 225, Večer - 211, Motorevija - 90, Avtomagazin - 85, Pionirski list - 28, Prometni
vestnik - 24, Ciciban - 16, Pionir - 10, Nedeljski dnevnik - 9,
Naša obramba - 5, Občan - 3, kar je skupaj 1030 člankov.
časopisni prispevki so sledili akcijam republiškega sveta.
Poleg osrednjih glasil so vključevali preventivno problematiko tudi revije in časopisi ter glasila društev in strokovnih
združenj, glasila občinskih skupščin, glasila delovnih organizacij, kar pa je bilo predvsem odvisno od aktivnosti občinskih
svetov.
TV Ljubljana in Radio Ljubljana sta v letu 1983 okrepila
svojo dejavnost na področju preventive v prometu. Mnogo
več pa bi lahko prispevale k preventivni propagandi lokalne
radijske postaje, ki jih je v Sloveniji 18, kar pa je spet odvisno
od pobud občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Problemi:
Pomanjkanje primernih gradiv za objavo, ki bi jih predvsem
potrebovali občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za svoja glasila in radijske postaje.
Založništvo
V letu 1983 so članice sveta izdale naslednje edicije:
- »Pešci v prometu« - založba Republiški svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu,
- »Ljudje v prometu« - založba Zveza združenj šoferjev in
avtomehanikov Slovenije,
- »Prevoz nevarnih snovi« - založba Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije,
- »Priročnik za učenje in preizkus znanja in predpisov o
varnosti cestnega prometa za voznike koles z motorjem, delovnih strojev in koles« - založba Avto-moto zveza Slovenije,
- »Psihologija v costnem prometu s prometno etiko« založba Avto-moto zveza Slovenije,
- »Varujmo otroka nezgod« - založba Zveza prijateljev
mladine Slovenije,
- »Priročnik za varno delo s traktorjem in traktorskimi
poročevalec

priključki« - založba Zveza organizacij za tehnično kulturo
Slovenije,
- »Voznik - varnost je v tvojih rokah« - založba Rdeči križ
Slovenije.
Ocena o kaznovalni politiki prometne delinkvence
Na podlagi mnenj Javnega tožilstva, SRS, Republiškega
senata za prekrške, Republiškega sekretariata za notranje
zadeve, Vrhovnega sodišča SRS in z ozirom na stanje prometne varnosti v letu 1983, jfe komisija za spremljanje predpisov pri republiškem svetu za preventivo in vzgojo vcestnem
prometu pripravila informacijo, v kateri ugotavlja, da je kaznovalna politika sicer načelno primerna in da so ocene organov, ki so pristojni za predlaganje postopkov in kaznovanj
kršiteljev, sprejemljive. Kljub temu pa republiški svet meni, da
bi bilo treba za doseganje namena kaznovanja, kamor nedvomno spada tudi pospešitev postopkov, predlagati odgovornim organom nekatere ukrepe v:
- poostriti kaznovanje kršilcev prometnih predpisov, ki so
to storili pod vplivom alkohola,
- poostriti kaznovanje povratnikov,
- morebiti uporabiti določilo 65. člena KZ SFRJ zoper
vinjene storilce kaznivih dejanj oz. uporabo določbe 120.
člena ZTVCP,
- opozoriti na nesorazmerje pogojnih obsodb za hujša in
lažja kazniva dejanja ogrožanja cestnega prometa,
- pospešiti postopek pri organih pregona in sojenja,
- predlagati spremembo določb 198. člena ZTVCP in kot
nujno uvesti sistem izvajanja posebnih vzgojnih ukrepov.
Prometno vzgojne akcije republiškega in občinskih svetov
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
V letu 1983 je republiški svet izvajal 6 rednih akcij, v katere
se vključujejo občinski sveti. Te akcije so:
Varnost otrok in mladine v cestnem prometu, ki vsebuje:
tekmovanje Kaj veš o prometu za učence osnovnih in srednjih
šol, Varnost otrok in mladine ob koncu šolskega leta in med
počitnicami, Varnost otrok in mladine ob začetku šolskega
leta, Teden otroka, Prometna značka; Varnost pešcev in kolesarjev v prometu: Pešci v prometu, S kresničko je varneje na
cesti. Z varnim kolesom v promet; Brezhibno vozilo je varno
vozilo; Varnostni pas; Traktor v prometu; Alkohol v prometu.
Najuspešnejša je bila akcija Varnost otrok in mladine v
prometu, kar je razvidno tudi iz pregleda prometnih nezgod.
Akcija Varnost pešcev in kolesarjev je šele v pričetku izvajanja. Akcija Brezhibno vozilo je varno vozilo je pokazala vrsto
problemov v zvezi s tehničnim stanjem vozila, ki je izredno
neugodno.
Akcija varnostni pas je pokazala nerazumevanje pa tudi
omalovaževanje uporabe varnostnih pasov, nezainteresiranost nekaterih organizacij do tega vprašanja (zdravstvo, društva, AMZ, ZŠAM, milica, itd.).
Akcije alkohol v prometu pa niso uspešne, ker se na
splošno premalo vključujejo vanje organi, ki bi morali v okviru
sprejetih smernic republiške skupščine ob sprejetju akcijskega programa v boju proti alkoholu tudi kaj storiti.
Pri akcijah na splošno pa velja, da razen prve - varnost
otrok, tudi občine ne sodelujejo v celoti in organizirano.
Republiški svet je sodeloval tudi v akciji ob sprejemu naših
delavcev na začasnem delu v tujini pred novoletnimi prazniki,
ki jo vodi Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev v
tujini pri P RK SZDL. Republiški svet je dal tudi pobudo
Jugoslovanskemu svetu za varnost v prometu, da je to vprašanje zajel tudi program dela v jugoslovanskem prostoru.
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije je republiški svet organiziral republiško pionirsko problemsko konferenco Pionir v prometu, na kateri so sodelovali delegati
občinskih konferenc. Razprava na konferenci je ugotovila še
številne možnosti dela v prometni preventivni dejavnosti, kjer
bi pionirji lahko prispevali tudi svoj delež za zagotovitev
prometne varnosti. Ob pionirski problemski konferenci je
republiški svet sodeloval na razstavi »Vse za otroka« v Celju z
predstavitvijo prometno vzgojne dejavnosti republiškega in
občinskih svetov ter zaščitnih sredstev za večjo varnost pešcev in kolesarjev v prometu.
V sklopu razstave sredstev in opreme za civilno zaščito v
Kranju je republiški svet sodeloval s prikazom prometno
vzgojne dejavnosti, propagandne dejavnosti, sredstev za zaporočevalec

ščito voznikov, kolesarjev in pešcev, sredstev in opreme za
nadzor prometa, vzgoje v šolah in avto šolah in prometno
vzgojnih filmov.
OBČINSKI SVETI ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU
Po podatkih občinskih svetov se organiziranost občinskih
svetov med letoma 1982 in 1983 ni bistveno menjala. V SRS je
v vseh 65 občinah imenovan svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, in sicer so v 60 občinah to sveti skupščin
občin in v 5 občinah sveti izvršnih svetov skupščin občin.
Delo občinskih svetov temelji predvsem na organizaciji in
izvedbi prometne vzgoje v KS, OZD in v srednjih šolah, sodelovanju pri prometni vzgoji v VVO in osnovnih šolah, organizaciji in izvedbi prometno vzgojnih akcij, sodelovanju pri
tehničnem urejanju prometa, propagandi in sodelovanju z
javnimi občili, kar potrjujejo tudi podatki o delovnih komisijah
občinskih svetov.
Občinski sveti pospešujejo prometno prventivno delo v KS
in OZD, kar je vidnome iz organizacijske usmeritve občinskih
svetov. Do leta 1983 so bili imenovani organi oz. zadolženi
posamezniki za prometno varnost v 682 KS od skupaj 1179
KS.
Prometno vzgojna dejavnost v OZD še ni zadovoljiva. Komisije za prometno vzgojno dejavnost v OZD so organizirane
največkrat v OZD za javni transport, posamično pa tudi v
drugih dejavnostih v OZD z izredno močnim režijskim prometom (gradbena podjetja, trgovine, ipd). Oblikovno prometno
preventivna dejavnost sloni na predavanjih za poklicne voznike (seznanjanje z novimi predpisi), propagandni dejavnosti
in ocenjevanju varnosti, vključuje pa se tudi v delo notranje
kontrole (tehnična urejenost vozil, psihofizična sposobnost
voznikov) in organov varstva pri delu (psihofizična sposobnost voznikov, upoštevanje predpisov o varnosti v prometu,
varnosti pri delu, ipd.), vendar pa ta dejavnost ni zaobjela vseh
delavcev, ampak predvsem poklicne voznike.
Slabosti v delu občinskih svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu se kažejo tudi v prepogosti menjavi predsednikov in tajnikov občinskih svetov. V zadnjih dveh letih so
se le-ti zamenjali v 41 občinah, v nekaterih občinah pa celo po
dvakrat. Težave so pri imenovanju tajnikov sveta (ti so večinoma referenti za promet), ki svoje tajniško opravilo delajo še
poleg redne zaposlitve. V nekaterih občinah naletimo še vedno na nerazumevanje odgovornih organov (občinska skupščina, izvršni svet, SZDL itd.) za delo občinskih svetov, ne
razpravljajo o prometni varnosti in ukrepih za njeno izboljšanje.
JUGOSLOVANSKI SVET ZA VARNOST
PROMETA
Jugoslovanskemu svetu za varnost prometa, ki ga sestavljajo predsedniki republiških svetov in predstavnik Zveznega
izvršnega sveta, je v letu 1983 predsedoval predsednik sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR Slovenije.
V letu 1983 je svet imel 5 sej ter 7 sej komisij sveta (komisija
za znanstveno raziskovalno dejavnost, za prometno vzgojno
propagando, za mednarodno sodelovanje in komisijo za priznanja). Svet je pripravil informacijo o izvajanju sklepov
Zvezne skupščine SFRJ iz leta 1980 ob obravnavi varnosti
cestnega prometa v Jugoslaviji, oboje je bilo na Zveznem
zboru skupščine SFRJ februarja 1983. Informacija je bjla
poslana vsem republiškim skupščinam, pokrajinskim skupščinam ter Zvezni skupščini SFRJ.
Jugoslovanski svet za varnost prometa je pripravil tudi
družbeni dogovor o sodelovanju zveznih organov in organizacij, ki bi lahko sodelovali v Jugoslovanskem svetu. Ti organi
so: Zvezni sekretariat za notranje zadeve, Zvezni sekretariat
za narodno obrambo, Zvezni sekretariat za informacije,
Zvezni komite za promet in zveze, Zvezni zavod za standardizacijo, Skupnost jugoslovanskih železnic, Skupnost za ceste
Jugoslavije, Sindikat delavcev prometa in zvez Jugoslavije,
Avto-moto zveza Jugoslavije, Zveza šoferjev Jugoslavije,
Rdeči križ Jugoslavije in Turistična zveza Jugoslavije.
V komisijah Jugoslovanskega sveta so tudi predstavniki
Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR Slovenije.
15. maja 1983 je bilo v Topoli (SR Srbija) organizirano 14. in
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5. zvezno tekmovanje učencev osnovnih in srednjih šol »Kaj
veš o prometu«. Slovenski osnovnošolci so zasedli 5. mesto,
srednješolci pa 6. mesto. Zmagovalci tekmovanja so sodelovali tudi na mednarodnem tekmovanju v Kairu, kjer je jugoslovanska ekipa osnovnošolcev zasedla 3. mesto, ekipa srednješolcev pa 1. mesto.
NEKATERE USMERITVE ZA BODOČE DELO
1. članice sveta bodo obravnavale problematiko varnosti
cestnega prometa na svojih področjih dela in sprejele svoje
programe ukrepov.
2. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na eni
izmed naslednjih sej proučila problematiko vključevanja
zdravstvenih organizacij v preventivno dejavnost in določila
prioritetne naloge s tega področja.
3. Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo bosta
pripravila predlog programa za vključitev prometne preventive v programe izobraževanja za SLO in DS.

VPRAŠANJA

DEL-EGACIJ

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 7. 5. 1984
- Problematika zajamčenega osebnega
dohodka
Željko Cigler, delegat v ta Skupščine SR Slovenije in
Družbenopolitičnem
zboru predsednik Republiškega koSkupščine SR Slovenije je po- miteja za delo:
Delegat Zveze socialistične
stavil naslednje delegatsko
vprašanje:
mladine je postavil delegatsko
V predlogu zakona o spre- vprašanje, ki zadeva predlog
membah zakona o zajamče- zakona o zajamčenem osebnem osebnem dohodku in iz- nem dohodku. V zvezi s tem
plačevanju osebnih dohod- vprašanjem, bi rad najprej
kov v organizacijah združene- ugotovil, da sodi v kontekst tiga dela, ki poslujejo z izgubo stih razprav v zvezi s pripravo
je določeno, da Izvršni svet sprememb in dopolnitev tega
določa višino najnižjega za- zakona, ki kažejo kako zelo
jamčenega osebnega dohod- občutljivo družbeno vprašanje
ka, pri čemer ni v zakonu do- je spreminjanje in urejanje
zajamčenega
ločeno, na podlagi česa dolo- problematike
či to višino.
osebnega dohodka v razmeDosedanji zakon je v 16. rah, ko je pred nami nadaljnji
členu določil, da se višina mi- porast življenjskih stroškov in
nimalnih življenjskih stroškov v zvezi s tem zelo aktualno in
izračuna na osnovi posebne izredno resno družbeno in razmetodologije, ki so ja izdelali redno vprašanje opredeljevaRepubliški svet Zveze sindi- nje najnižjega zneska osebnekatov Slovenije, Gospodarska ga dohodka, ki delavcu še zazbornica Slovenije in Izvršni gotavlja socialno in materialno
svet Skupščine SR Slovenije. varnost.
Vprašanje izhaja iz dileme,
Glede na to, da se v 3. členu
predlaganega zakona črta 16. ali najnižji znesek, v okrivu začlen sprašujem predlagatelja, jamčenih osebnih dohodkov,
na podlagi česa bo Izvršni ugotavljati ali ta znesek v prisvet
izračunal
vrednost hodnje določati. Dosedanji naosnovnih življenjskih potreb- čin je namreč bil način avtoščin, katere življenjske po- matizma, ugotavljanja najnižtrebščine so to in na koga se jega zneska, ki je izhajal iz menanašajo ali na delavca ali na todologije o minimalnih živnjegovo družino. Dalje spra- ljenjskih stroških, na katero
šujem kako bo Izvršni svet pri noben družbeni subjekt ni imel
izračunu upošteval gibanje neposrednega vpliva v tej smeosebnih dohodkov iz usmeri- ri, da bi lahko ta znesek ali
tev vsakoletne republiške re- zniževal ali povečeval glede na
solucije na področju delitve gibanje rasti cen življenjskih
osebnih dohodkov ter dose- potrebščin oziroma glede na
ženo stopnjo družbene pro- gibanja osebnih dohodkov v
združenem delu. S temi spreduktivnosti dela.
Na vprašanje je odgovoril membami nadomeščamo naPeter Toš, član Izvršnega sve- čin avtomatičnega določanja
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4. Propagandna dejavnost republiškega sveta in občinskih
svetov mora postati kvalitetnejša in učinkovitejša. TV Ljubljana naj bi se intenzivneje vključevala preko svojih programov v preventivno vzgojnem smislu.
5. Pri analizi vzrokov prometnih nezgod bodo analitiki podatke ERC kombinirali s podatki organov sodstva, inšpekcij in
zdravstva ter tako dosegli bolj strokoven pristop.
6. Kaznovalna politika v cestnem prometu bo ostreje selektivna in usklajena s stanjem varnosti v cestnem prometu,
povečal se bo nadzor milice, zlasti med tistimi udeleženci, ki
največkrat kršijo prometne predpise, inšpekcije dela in za
ceste pa bodo v skladu s svojimi pooblastili bolj kot doslej
nadzorovale izvajanje 159. člena ZVCP.
7. V letu 1984 bodo akcije republiškega sveta in občinskih
svetov usmerjene k zmanjševanju vinjenih udeležencev v prometu, proti neprimernim hitrostim in za boljšo varnost pešcev
in kolesarjev.
8. Pripravljen bo pregled izvajanja zakonskih določil in
predpisov s področja varnosti cestnega prometa na področju
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, varstva pri delu, itd.

IIN

DELEGAlm

na podlagi metodologije z določanjem, kar pomeni, da bo v
2. členu predloga za sprememembe tega zakona navedene
štiri osnove, potrebno medsebojno upoštevati, primerjati,
tehtati in na tej podlagi ta znesek določiti. Ta postopek je
podrobneje nakazan v obrazložitvi k predlogu za spremembe in dopolnitve tega zakona, kjer pravimo, da bo
Izvršni svet upošteval zlasti
vrednost osnovnih življenjskih
potrebščin, pri tem do predvidenih dopolnitev predvsem
upošteval že uveljavljeno košarico življenjskih stroškov,
porast le-teh, porast osebnih
dohodkov in življenjskih stroškov tudi od predhodne objave, te stopnje pa primerjal z
okviri, postavljenimi v republiški resoluciji. Gibanje realne
družbene produktivnosti dela
pa bo v tej povezavi, glede na
pozitivno ali negativno smer,
osnova za višanje ali nižanje
najnižjega zneska.
Glede na zaostrene gospodarske razmere v času uresničevanja programa gospodarske stabilizacije, doseženo
stopnjo rasti produktivnosti
dela, razmere v jugoslovanskem prostoru, je jasno, da na
tej podlagi ne bo prihajalo do
zniževanja tega zneska, ampak
predvsem do njegovega povečevanja. Taka pot ali taka ureditev pa pušča prostor za določitev zneska, sicer bi ponovno
imeli zgolj avtomatizem ugotavljanja, dopušča princip določanja in ne ugotavlja in prav
ta princip je bil podprt v vseh
dosedanjih razpravah, tako ob
razpravi za izdajo predloga tega zakona kot tudi v vseh delovnih telesih Skupščine ob
obravnavi predloga zakona.
Glede vprašanja o vrednosti

življenjskih potrebščin. Začasno bomo uporabljali košarico, ki je bila sestavljena na
podlagi določil 16. člena sedaj
veljavnega zakona. Gre za
stroške enostavne reprodukcije delavčeve delovne sile, torej
tudi za ustrezno upoštevanje
njegovih družinskih članov.
Metodologija upošteva tričlansko družino, v kateri vsak delavec z ozirom na stopnjo zaposlenosti v našem gospodarstvu
vzdržuje 1,7 družinskega člana, spremljajo pa se cene po
normativih potrošnje za blizu
100 življenjskih potrebščin, ki
so vključene v to metodologijo
o minimalnih življenjskih stroških.
Posebej bi rad v zvezi z delegatskim vprašanjem podčrtal
predlagano spremembo glede
z zakonom zajamčene spodnje
meje najnižjega zneska zajamčenega osebnega dohodka. S
predlogom zakona namreč
spreminjamo dosedanji v metodologiji uveljavljen maksimum v minimum, se pravi, dosedaj je metodologija v bistvu
določala, da zgornja meja ne
more preseči 60% povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu v preteklem letu, s
predlagano spremembo v zakonu, upoštevajoč razmere, v
katerih se delavci v združenem
delu danes nahajajo, pa predlagamo določilo, da ta meja
(zgornja) postane z zakonom
zajamčena spodnja meja. To
pomeni, da Izvršni svet pooblastila, ki bi ga dobil na podlagi spremembe tega zakona,
ne more uporabiti na način, da
bi bila odmera najnižjega zneska zajamčenega osebnega
dohodka nižja od 60% povprečnega osebnega dohodka v
gospodarstvu v preteklem letu
pri odmeri tega zneska v meporočevalec

secu maju in da bi bila odmera
tega zneska decembra meseca
tekočega leta nižja od povprečnega osebnega dohodka v
gospodarstvu v prvi polovici
tekočega leta. Ta dopolnitev je
povezana z razmerami in s težnjo po varovanju višine tega
zneska že z določbo samega
zakona, Izvršnemu svetu pa je
v povezavi z drugimi družbenimi subjekti, zlasti Republiškim
svetom Zveze sindikatov Slovenije pa tudi z Gospodarsko
zbornico dopuščena možnost,
da ob uporabi štirih osnov, ki
so opredeljene v 2. členu tega
zakona, lahko določi tudi višji
znesek kot najnižji znesek zajamčenega osebnega dohodka
in s tem v bistvu uresničuje na
tem področju tudi načelo aktivne socialne politike. Dogovorili smo se, da bi bilo primerno in koristno, da Zbor združenega dela, kot pristojni zbor
republiške skupščine, sprejme
tudi delovni sklep o tem, da
Izvršnemu svetu priporoči ta^
kojšnje sodelovanje pri podrobnejši metodološki uporabi
vseh štirih osnov iz 2. člena
predlagane spremembe tega
zakona, tako da bi bila na tej
podlagi opredelitev Izvršnega
sveta do določanja tega zneska že v mesecu maju kar najbolj usklajena med vsemi
družbenimi dejavniki, ki nesporno nosijo del odgovornosti za opredeljevanje politike
na tem izredno pomembnem
in občutljivem družbenem področju.
Iz navedenega prikaza sledi,
da bi Slovenija v konkurenci z
razvitimi deželami morala že v
naslednjem
srednjeročnem
obdobju dva do trikrat povečati število zaposlenih v razvoju,
do leta 2000 pa za petkrat do
osemkrat.
Sprejeta stališča Skupščine
SR Slovenije že zavezujejo
subjekte upravljanja v OZD in v
organih DPS, zlasti pa še poslovodne organe, da z razvojno in kadrovsko politiko bistveno prestrukturirajo tehnično delitev dela v svojih OZD, v
raziskovalnih skupnostih pa
prečistijo programe tako, da
bodo namenjerti predvsem
oblikovanju ustreznega kadra
za prevzemanje razvojnih nalog in del. Skupščina je ugotovila, da bodo samoupravljalci
le na ta način pridobili kakovostne strokovne podlage in
izvedbene moči za odgovorno
uresničevanje samoupravnih
interesnih usmeritev.
Tudi problemska konferenca ZKS o množičnem inovacijskem gibanju prispeva k aktiviranju razvojnih zmogljivosti
združenega dela. Te.so po našem mnenju tolikšne, da z njihovo aktivizacijo v smislu naporočevalec

slanjanja na lastne moči postanejo zgoraj opredeljene
projekcije rasti kadrov za razvoj, uresničljiv ključni faktor
dolgoročnega stabilnega razvoja.
Odgovor na drugo vprašanje:
Skladno z resolucijsko
usmeritvijo o zaostajanju sredstev za splošno in skupno porabo za rastjo dohodka omejuje rast obeh porab v letu 1984
zvezni zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti Za porabo v letu 1984. Ta zakon določa, da do ugotovitve stopnje
rasti ustvarjenega dohodka
družbenega gospodarstva v
republiki oziroma avtonomni
pokrajini družbenopolitične
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti ne smejo razpolagati z delom družbenih sredstev za porabo, ki so jih realizirale v letu 1983 povečanih za
19%. Prvo usklajevanje splošne in skupne porabe glede na
ugotovljeno stopnjo rasti dohodka se bo opravilo s periodičnim obračunom za obdobje
januar-marec. Iz omejevanja
po zveznem zakonu pa so izvzeta sredstva izplačana kot
prispevek republik in avtonomnih pokrajin v proračun federacije, sredstva za odpravo
posledic elementarnih nesreč,
premostitev razlik nastalih zaradi različnih pogojev pri vpisu
in plasmaju sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, prispevek
skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju, pokojnine in invalidnine z dodatki in prispevki od
teh izplačil, sredstva za, samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, ter sredstva, ustvarjena
od davkov in prispevkov občanov, sredstva ustvarjena od
davka iz osebnega dohodka, ki
so namenjena za pospeševanje kmetijske proizvodnje, obveznosti iz proračuna republike oziroma proračuna avtonomne pokrajine do narodnostnih manjšin v tujini in sredstva
za druge obveznosti, ki so določene s predpisi v skladu z
dogovorom posameznih ali
vseh republik in avtonomnih
pokrajin.
Služba družbenega knjigovodstva mesečno spremlja prilive prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti in jih
blokira v kolikor presegajo li-

mit, opredeljen z zakonom.
Doseženi prilivi sredstev
splošne porabe so v SFRJ zna šali do 31/3-1984 167.790 mio
din in so bili za 58% višji kot v
istem obdobju lani. Po posameznih republikah so bili naslednji:
- SR BiH 15.736 mio din; za
45% večji kot v istem obdobju
lani
i
- SR Črna gora 2.592 mio
din; za 46% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Hrvatska 32.976 mio
din; za 50% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Makedonija 6.121 mio
din; za 38% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Slovenija 17.059 mio
din; za 41% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Srbija 78.361 mio din;
za 76% večji kot v istem obdobju lani
- SAP Kosovo 2.872 mio din)
za 50% večji kot v istem obdobju lani
- SAP Vojvodina 12.073 mip
din; za 49% večji kot v istem
obdobju lani.
Prilivi sredstev samouprav*
nih interesnih skupnosti družJ
benih dejavnosti so znašali na
ravni SlfRJ 196.285 mio din iri
so bili za 48% večji kot v istem
obdobju lani. Posamezne republike so imele realizirane
prilive v naslednjih višinah:
- SR BiH 22.632 mio din; za
51% večji kot v istem obdobju
lani
- SR Črna gora 3.931 mio
din; za 46% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Hrvatska 55.794 mio
din; za 55% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Makedonija 9.073 mio
din; za 36% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Slovenija 31.139 mio
din; za 35% večji kot v istem
obdobju lani
- SR Srbija 49.780 mio din;
za 51% večji kot v istem obdobju lani
- SAP Kosovo 4.082 mio din;
za 45% večji kot v istem obdobju lani

- SAP Vojvodina 19.854 mio
din; za 47% večji kot v istem
obdobju lani.
Podatki kažejo, da so indeksi porasta prilivov prihodkov
za splošno in skupno porabo v
prvih treh mesecih letošnjega
leta v posameznih republikah
in AP različni in precej visoki.
Visoki indeksi v prvem tromesečju letos so posledica zelo
nizke primerjalne osnove iz prvega tromesečja lani. Poleg tega je treba pri oceni teh prilivov upoštevati, da predstavljajo v strukturi prilivov sredstev
precejšen delež nelimitirani
prihodki. Tako znaša za SR
Slovenijo za leto 1984 strukturni delež nelimitiranih prilivov v prilivih sredstev za republiški proračun 70,2% (kotizacija, obveznosti do drugih republik itd.), v občinskih proračunih 43% (prihodki od davkov občanov), v skupni porabi
pa približno 40% sredstev (za
izplačilo pokojnin).
V primerih, ko so se prihodki
za limitirani del porabe v družbenopolitičnih skupnostih in
samoupravnih
interesnih
skupnostih v prvem tromesečju letos gibali nad limitom
opredeljenim z zakonom, je
služba družbenega knjigovostva blokirala vsa sredstva, ki
so presegla limit. Ob ugotovitvi presežkov, t.j. sredstev, ki
jih je služba družbenega knjigovodstva blokirala, so družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti znižale stopnje, da bi se prilivi sredstev uskladili z možnostmi, ki jih določa zvezni zakon glede porabe sredstev. Tako je Republiški sekretariat za
finance sprejel sklep o ukinitvi
plačila akontacij davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih
skupnosti za mesec maj z
možnostjo refundacije tega
davka za mesec april in marec.
Izvršni svet Skupščine SRS pa
bo predlagal Skupščini dokončno zmanjšanje te davčne
obveznosti.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 5. 1984
- Kdaj prve količine
»rumene pogače«?
Skupina delegatov 1. okoliša za področje delovnih skupnosti državnih organov Iz občine LJubljana Center je v
zvezi z obravnavo »Predloga
za izdajo zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev
za financiranje Izgradnje
elektroenergetskih objektov

in objektov premogovništva«
s predlogom zakona sklenila
postaviti naslednje
DELEGATSKO
VPRAŠANJE:
Kako poteka In v kateri fazi
se nahaja investicija v rudnik
urana Žirovski vrh, koliko
sredstev je bilo do sedaj že
vloženih in iz katerih virov In
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kdaj bodo pridobljene prve
količine »rumene pogače«
(yellow cake) za potrebe nuklearne elektrarne v Krškem,
glede na to da so objekti že
dograjeni in da je nabavljena
potrebna oprema?
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pisni odgovor:
Na to delegatsko vprašanje
dajemo na podlagi podatkov,
ki jih je dostavil Rudnik urana
Žirovski vrh, naslednji odgovor:
»Investicije v Rudnik urana
Žirovski vrh so za posamezna
področja na dan 31. marec
1984 dokončane v naslednjem
obsegu:
- jamski objekti z raziskavami
80
- zunanji jamski objekti 75%
- domača oprema jame 73%
- uvozna oprema jame 64%
- objekti predelave
73%
-Od tega proizvodni
objekti 97%
-jalovišče predelave
48%
- domača oprema predelave
75%
- uvozna oprema predelave
96%
- družbeni standard
74%
V celoti je investicija izvedena 77%. Da bi lahko pričeli
proizvodnjo rumene pogače je

potrebno dokončati 86% celotne investicije. Pri poizkusnem odkopavanju je bilo pridobljeno cca 46.000 ton rude,
ki je pripravljena za pričetek
proizvodnje obrata predelave.
V letu 1984 bo dokončana v
celoti investicija v obrat predelave, v jamski obrat pa v letu
1985.
Pri realizaciji investicije, ki je
bila planirana v obdobju
1979-1984 so bile največje težave pri zagotavljanju dinarskih in deviznih sredstev ter
pridobivanja ustreznih rudarskih kadrov.
Predračunska vrednost investicijskega programa Rudnika urana Žirovski vrh z Aneksom št. 2 je 6,682 mlrd din
vključno z začasnim finansiranjem zalog rude, ki je na deponiji do pričetka proizvodnje
predelave. Izhodiščni datum
za to predračunsko vrednost je
1. 4. 1983. V tem znesku so
pretežna energetska sredstva,
le 49 mio din pa je kreditov
izvajalcev del. Od predračunske vrednosti 6,682 mlrd din je
angažirano 5,197 mlrd din ali
78%, porabljeno pa 3,928 mlrd
din ali 59%.
Pričetek proizvodnje rumene pogače je predviden v IV.
kvartalu letošnjega leta.«

Odkup deviz od občanov oziroma
delovanje deviznega trga
Skupina delegatov za go- čanov imajo za investicijski
spodarsko področje 6. okoliš kredit in se ne smejo povečati
iz Domžal za Zbor združenega nad stanjem teh kreditov na
dela Skupščine SR Slovenije dan 31. 12. 1983.
je postavila naslednje deleZato sprašujemo, zakaj se
gatsko vprašanje:
omejuje odkup deviz od občaProblem odplačevanja de- nov?
viznih anuitet Papirnice KoliPapirnica Količevo je imela
čevo je star že več let in tudi že v letu 1983 pravico nakupa
širši duržbenopolitični skup- deviz na deviznem trgu, ki jih
nosti poznan. Papirnica je do pa ni mogla realizirati. Po doletošnjega leta svoje obveze sedanjih informacijah ima Paz velikimi napori, nenehnim pirnica to pravico tudi v letu
večanjem izvoza na konverti- 1984; želeli pa bi zvedeti, kabilno področje in z združeva- ko bo devizni trg v letu 1984
njem deviz ter s pomočjo deloval.
Ljubljanske
banke-Banke
V zvezi z navedenima vpraDomžale kot tudi s pomočjo šanjema, daje Izvršni svet
celotnega občinskega gospo- Skupščine SR Slovenije nadarstva, uspešno izpolnevala. slednji pisni odgovor:
Tudi za letošnje leto je priDo dopolnitve oziroma sprepravljen plan odplačevanja membe odloka o ciljih in nalodeviznih obveznosti^ skupaj z gah skupne emisijske in dedomžalsko banko. Zal pa je narne politike ter skupnih teglede na sklep o usklajevanju meljev kreditne politike v letu
obsega in dinamike porasta 1984 (sprejete 26. 4. 1984) so
bančnih plasmajev, ki je bil se krediti, ki so jih poslovne
objavljen v Uradnem listu banke dajale na podlagi proSFRJ, št. 3 z dne 20. 1. 1984 in daje deviz občanov obravnaz veljavnostjo od 1.1.1984, ne vali kot investicijski krediti
bo mogoče izpolniti. Ta sklep bank v osnovna sredstva in kot
namreč dodatno omejuje taki niso smeli preseči zneska
možnost banke pri odkupu teh kreditov na dan 31. 12.
deviznih sredstev od obča- 1983. Z navedeno dopolnitvijo
nov, naj se krediti, dani na odloka se krediti, ki jih poslovpodlagi od prodaje deviz ob- ne banke dajejo na podlagi od14

prodanih deviz občanov ne
obravnavajo več kot investicijski krediti v osnovna sredstva,
ampak kot krediti, ki jih banke
odobravajo v skladu z lastno
poslovno politiko v okviru
omejitev naraščanja bančnih
plasmajev in neto domače aktive bank. V skladu z navedeno
dopolnitvijo odloka se torej
banka sama odloča v kolikšnem obsegu bo svoj kreditni
potencial namenila kreditom
na podlagi prodajedeviz občanov in odkup deviz od občanov ni več posebej omejevan.
Glede na to, da delegatsko
vprašanje temelji na problematiki s katero se pri dajanju
kreditov na podlagi prodaje
deviz občanov srečuje Ljubljanska banka-Temeljna banka
Domžale, smo po podatkih navedene banke ugotovili, da je v
letu 1983 odkupila od občanov
za 3,428.000 $ in v ta namen
porabila cca 50% dovoljenega
porasta limita, za kar je pač
morala ustrezno zmanjšati
kreditiranje ostalih namenov.
Večji delež tako odkupljenih
deviz - kar 86% je*porabila za
odplačevanje deviznih anuitet
Papirnice Količevo.
Tudi v letošnjem letu LB TB
Domžale intenzivno odkupuje
devize od občanov. Tako ji je v
prvih štirih mesecih uspelo odkupiti od občanov 920.000 $,
pri čemer je več kot polovico
navedenega zneska porabila
za odplačilo deviznih anuitet
Papirnice Količevo in s tem
poravnala že 50% dosedanjih
letošnjih obveznosti Papirnice.
Iz navedenih podatkov izhaja, da si TB Domžale, kljub
omejitvam naraščanja bančnih
plasmajev in neto domače aktive, prizadeva v čimvečjem
obsegu odkupovati devize od
občanov in jih prvenstveno
uporabljati z odplačevanje deviznih anuitet svojih komitentov, predvsem Papirnice Količevo. Glede na pripravljenost
TB Domžale, da se aktivno
vključi v reševanje devizne
problematike svojih komitentov, tudi z večjim odkupom deviz od občanov, kar jim že navedena dopolnitev odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike v letu
1984 omogoča v večji meri, kot
je bilo to možno v prvih mesecih letošnjega leta, menimo,
da bo ob ustreznih naporih ce-

lotnega gospodarstva občine
in Temeljne banke Domžale
možno izpolniti tudi že pripravljen plan odplačevanja deviznih obveznosti Papirnice
Količevo.
2. V letu 1984 deluje devizni
trg v skladu z določilom Zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino, po
katerem je z enotnim deviznim
trgom mišljen organiziran sistem vseh nakupov in prodaj
deviz na ozemlju SFRJ na načine kot so v sistemu predvideni. in sicer: med TOZD in pooblaščenimi bankami, neposredno med pooblaščenimi bankami in na medbančnem sestanku. ki se ga udeležuje tudi
NBJ.
Vse ustvarjene devize se po
enotnem deviznem tečaju stekajo v normalne kanale kroženja med udeležence deviznega
trga.
Od ustvarjenega deviznega
priliva OZD najprej izdvajajo
devize za splošne in skupne
družbene potrebe, poleg tega
so dolžne v roku dveh dni prodati poslovni banki vse tiste
devize, ki presegajo njihove
družbeno priznane reprodukcijske potrebe. Prav tako so
ekonomsko prisiljene odprodati poslovni banki tudi devize,
s katerimi razpolagajo v okviru
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb s pravico ponovnega odkupa.
Poslovne banke so dolžne
prodati Narodni banki Jugoslavije vse devize iz menjalniške službe. Prav tako se v poslovne banke in v Narodno
banko Jugoslavije stekajo vsi
devizni prilivi od najemanja
novih kreditov v tujini. Na ta
način so torej vse devize z vsemi možnimi sredstvi usmerjene v devizno tržišče.
Po zakonu o deviznem poslovanju so vsem organizacijam združenega dela izračunane družbeno priznane reprodukcijske potrebe. Pravico do
nakupa deviz na osnovi družbeno priznanih reprodukcijskih potreb bo možno realizirati le v odvisnosti od neposredno ustvarjenega deviznega
priliva. S tem bodo tudi v letošnjem letu možnosti plačevanja
v tujino odvisne le od ustvarjenega deviznega priliva, pri čemer ima pomembno vlogo tudi
odkup deviz od občanov.

- Cene hrane in stanovanja v
študentskih domovih ne
vsebujejo vseh stroškov
Skupina delegatov za Zbor slednje delegatsko vprašaobčin in skupina delegatov za nje:
področje gospodarstva 13.
»V oddaji TV Tednik, pred
okoliša občin Skupščine obči- kratkim smo izvedeli, da štune Škofja Loka postavlja na- dentje v Prištini za bivanje in
poročevalec
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hrano v študentskem domu
plačajo mesečno 3.100 dinarjev. Vemo, da je vzdrževalnina (bivanje, trije obroki) v študentskih domovih v Ljubljani
cca 7.000 dinarjev.
Zanima nas:
- Zakaj so stroški življenja
študenta v Ljubljani preko
100% višji kot na Kosovu?
- Zakaj ima lahko študent
na Kosovu življenjske stroške
toliko nižje?
- Če so življenjski stroški
približno enaki na Kosovu in v
Ljubljani, iz katerih namenskih sredstev se krije razlika?«
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov za področje
gospodarstva 13. okoliša ZZD
in skupine delegatov za Zbor
občin iz Škofje Loke je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
posredoval pisni odgovor:
Socialistične republike in
socialistični avtonomni pokrajini so v skladu z ustavno odgovornostjo za vzgojo in izobraževanje na svojem območju odgovorne tudi za zagotavljanje pogojev za uresničevanje vzgoje in izobraževanja in
tudi za zagotavljanje standarda udeležencev izobraževanja
Z družbenim dogovorom o
skupnih osnovah standarda
učencev in študentov, ki je bil
sklenjen med republikami in
pokrajinama, pa so bila usklajena nekatera načela in oblike
zagotavljanja standarda učencev in študentov. Dogovorjeno
je bilo, da se standard učencev
in študentov zagotavlja s štipendiranjem in kreditiranjem
in z zagotavljanjem sredstev
neposredno
organizacijam
združenega dela za študentski
standard. Raven tega standarda pa se določi v posamezni
socialistični republiki in socialistični avtonomni pokrajini.
Tako se v posameznih republikah oziroma pokrajinah uveljavljajo pri zagotavljanju študentskega standarda različne
oblike in različen obseg družbene pomoči. V naši republiki
smo se za razliko od drugih SR
in SAP odločili, da zlasti s štipendiranjem iz združenih
sredstev omogočamo študij
tudi študentom, ki sicer ne bi
zmogli stroškov bivanja in prehrane, s čimer se tudi odpravljajo socialne razlike, medtem
ko neposredno subvencioniranje stroškov domov obstoječe
socialne razlike bolj ali manj
ohranja. Cene hrane in stanovanja v študentskih domovih,
ki jih plačujejo študenti, nikjer
v Jugoslaviji ne vsebujejo vseh
stroškov, med seboj pa se razlikujejo predvsem zaradi različnega deleža, ki ga v strukturi ceno pomenijo tiste sestavine, ki se v skladu z odločitvaporočevalec

mi v ustreznih samoupravnih
interesnih skupnostih pokrivajo iz sredstev za izobraževanje.
V Sloveniji so ta sredstva za
amortizacijo zgradb in opreme, za investicijsko vzdrževanje ter za interesne dejavnosti
študentov, kar predstavlja
okoli 27% celotne cene, v večini drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin pa
se iz virov pokrivajo še nekatere druge sestavine cene. V primeru Kosova so zaradi bistveno nižjih osebnih dohodkov
zaposlenih v domovih cene
lahko nekaj nižje tudi zaradi
tega. Seveda pa je tam, kjer se
s sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti neposredno
subvencionira študentske domove, višina štipendij oziroma
študentskih posojil praviloma
nižja, nižji pa tudi obseg štipendiranja. (Ilustrativen je podatek, da v naši republiki prejema štipendije 46,7% učencev oziroma študentov, na Kosovu 6%, povprečno v Jugoslaviji pa le 9%, povprečna višina štipendije oziroma posojila pa je znašala v letu 1982 v
SR Sloveniji 4. 160 din, v SAP
Kosovo pa od 1.400 dinarjev
do 1.600 dinarjev).
Po podatkih Zveze republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti
usmerjenega izobraževanja je
bila cena bivanja in prihrane
skupaj v domovih za študente
v šolskem letu 1982/83 v SR
Sloveniji 8.030 din, v SAP Kosovo pa 7.000 din mesečno, od
tega so študenti plačevali v SR
Sloveniji 5.885 din ali 73%, v
SAP Kosovo pa 3.150 din ali
45%. S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana posebnih izobraževalnih skupnosti
in z družbenim dogovorom o
štipendiranju učencev in študentov v SR Sloveniji opredeljena politika ne predvideva
večjega neposrednega subvencioniranja oskrbe v domovih za študente, glede na to, da
v SR Sloveniji uveljavljeni sistem kadrovskega štipendiranja ter štipendiranja iz solidarnostno združenih sredstev
omogoča, da socialno ogroženi študenti s primerno višino
štipendij skupaj z deležem
družine krijejo dejanske stroške bivanja in prehrane,
zmanjšane za delež, ki ga prispevajo izobraževalne skupnosti. Od začetka letošnjega
šolskega leta dalje pa se po
odločitvi udeležencev samoupravnega sporazuma o štipendiranju iz združenih sredstev
subvencionira tudi topli obrok
med delom za vse študente, ne
glede na to ali bivajo v domovih ali ne.
Ne razpolagamo s podrobnimi podatki o strukturi cene v

domovih za študente v SAP
Kosovo niti o virih družbene
pomoči, menimo pa, da tako
kot drugod v Jugoslaviji odgo-

vorno izbirajo glede na svoje
specifične razmere najustreznejši način pomoči mladim pri
izobraževanju.

Za koliko zaostaja SR Slovenija
za razvitimi evropskimi državami?
Skupina delegatov za gospodarsko področje 14. okoliš
Skupščine občine Radovljica
je postavila naslednji delegatski vprašanji:
1. Ugotavljamo, da SR Slovenija zaostaja v razvoju za
razvitimi evropskimi državami.
Zanima nas, za koliko se je
povečalo število zaposlenih
na področju razvoja in za koliko se je povečala administracija v zadnjih petih letih?
2. Po vseh resolucijah o politiki družbenoekonomskega
razvoja v letu 1984 bodo sredstva za skupno in splošno porabo v rasti zaostajala za
rastjo dohodka.
Zanima nas, kako se giblje
skupna in splošna poraba v
SR Sloveniji in Jugoslaviji v
prvih treh mesecih letošnjega
leta?
Odgovor na delegatski vprašanji - skupine delegatov iz
Radovljice je Izvršni svet skupščine SR Slovenije poslal v pisni obliki:
Skupina delegatov, ki delegira v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije za gospodarsko področje 14. okoliša - Radovljica, ugotavlja, da
SR Slovenija zaostaja v razvoju za razvitimi evropskimi
državami. Zato jih zanima, za
koliko se je povečalo število
zaposlenih na področju razvoja in za koliko se je povečala
administracija v zadnjih petih
letih.
Delegati pravilno povezujejo
naše zaostajanje v razvoju z
gibanjem števila ljudi, ki se ukvarjajo z razvojno in administrativno dejavnostjo. Velike
težave pa se pojavijo pri kvantifikaciji odgovora.
Težave izvirajo iz dejstva, da
se veliko ljudi lahko hkrati, zaporedoma ali pa občasno ukvarja z razvojnimi deli, administrativno-strokovnimi deli in z
deli v neposredni materialni in
nematerialni proizvodnji. Dodatno pa jih povzročata še terminološka
neusklajenost,
predvsem pa dejstvo, da tehnično delitev dela in tehnološko strukturo združenega dela, ki ju delovni ljudje oblikujejo z lastnimi odločitvami o razvojnih naložbah, opazujemo
zelo pomanjkljivo. Statistični
prikazi populacije zaposlenih
po organizacijski razporeditvi
ali po izobrazbi oziroma poklicih dajo le osnove za približno

ocenjevanje števila ljudi, ki delajo pretežno na področju razvoja, in ljudi, ki delajo pretežno na področju administrativno-strokovnih dejavnosti.
Zavod SRS za statistiko je za
potrebe poročila o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, obravnavala ga je
Skupščina SR Slovenije novembra 1983, na osnovi podatkov iz popisa prebivalstva v letu 1981 izdelal prikaz tehnične
delitve dela na Slovenskem.
Zajete so bile ravno skupine
delavcev v združenem delu zunaj neposredne materialne in
nematerialne
proizvodnje.
Skupno število delavcev v administrativno-strokovnih
in
razvojno-strokovnih dejavnostih je v začetku osemdesetih
let znašalo okoli 140.000 od
skupno okrog 800.000 zaposlenih v združenem delu ali
približno 17,5 odstotka vseh
zaposlenih. Ti delavci združujejo delo znotraj temeljnih organizacij združenega dela, v
enovitih organizacijah združenega dela, v delovnih skupnostih organizacij združenega
dela, samoupravnih interesnih
skupnosti, družbenopolitičnih
skupnosti, družbenopolitičnih
organizacij, poslovnih skupnosti ipd. Njihova skupna značilnost je, da se ukvarjajo z
zbiranjem in ustvarjanjem informacij, njihovo obdelavo in
izkazovanjem za potrebe uravnavanja že potekajoče proizvodnje in potrebe samoupravnega odločanja o razvojnih
vprašanjih, odnosih in naložbah.
Razvoj v svetu kaže, da delež
tovrstnih del z višjo stopnjo
razvoja narašča in celo začne
presegati število zaposlenih v
neposredni proizvodnji, zlasti
kmetijski in industrijski proizvodnji. Tržna konkurenčnost
in osvobajanje ljudi od neposrednega težaškega in enoličnega dela, terjata nenehno povečevanje proizvodnosti dela,
modernizacijo
proizvodnih
orodij ter proizvajalnih in
upravljalskih sistemov. Zato
bo tudi pri nas neogibno vse
bolj naraščalo število ljudi, ki
bodo zunaj neposredne proizvodnje s svojim delom zagotavljali povečevanje učinka delavcev v neposredni proizvodnji. S tega vidika predstavljajo
takoimenovane administrativno-strokovne dejavnosti in
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razvojno-strokovne dejavnosti
družbeno potrebno delo, ki
povečuje produktivnost celokupnega družbenega dela in
omogoča ljudem, da obvladujejo razvoj skupnosti. S tem pa
je tudi podan kriterij produktivnega dela. Administrativno
in razvojno-strokovno delo, ki
ne vodi k omenjenima ciljema,
je neproduktivno, tisto pa, ki
delovnim ljudem pomaga dosegati navedene cilje, se uvršča v produktivno delo.
Razvojno-strokovno
delo
uvrščamo v tisto produktivno
delo, ki delovnim ljudem omogoča dolgoročno ekonomsko
varnost in samoupravne odnose na osnovi vzpostavljanja
nove proizvodnje. Funkcionalno spadajo v razvojno-strokovno delo predvsem naslednje skupine del in nalog:
- organiziranje nosilcev interesov, da skupno opredeljujejo svoje razvojne cilje in
sprejemajo razvojne odločitve
- organiziranje
izvedbe
združevanja dela in sredstev
ter oblikovanje, organiziranje
in izpeljevanje razvojnih projektov
- izvajanje prognostičnih
razvojnih analiz
- izvajanje uporabnih in
razvojnih raziskav v inovacijskem procesu
- opravljanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in visokega izobraževanja za vzgajanje raziskovalno usposobljenih strokovnjakov in vzdrževanje pretoka znanja iz tujine
- množična inovacijska dejavnost delovnih ljudi.
Navedena opredelitev se v
osnovi ujema z 403. členom
Zakona o združenem delu.
Ocenjujemo, da v SR Sloveniji v začetku osemdesetih let
opravlja pretežno razvojno delo okoli 10.000 ljudi, od tega
registriranih
raziskovalcev
okoli 4200, od česar nekaj preko tisoč neposredno v OZD.
Tovrstna dela občasno opravljajo tudi skupine v administrativno-strokovnih službah, zlasti del poslovodnih delavcev,
ko se ukvarjajo z oblikovanjem
in izvajanjem razvojnih projektov, in skupine v neposredni
proizvodnji, zlasti inovatorji.
Med administrativno-strokovna dela štejemo predvsem
naslednje značilne skupine rutinskih del in nalog: planskoanalitična dela, personalne zadeve, knjigovodstvo, evidenca
in statistika, pripravljanje in
obdelava gradiva pravno-strokovne narave; administrativna
dela (sprejemanje in odpravljanje pošte, delovodni protokol, stenografsko, strojepisno,
arhivsko in podobno delo);
splošne zadeve, varovanje ob16

jektov, vzdrževanje in varovanje prostorov, itd. Mednje štejemo tudi tista vodstvena in
vodilna dela, ki služijo uravnavanju že potekajoče proizvodnje. Navedena opredelitev je
skladna s 400. členom Zakona
o združenem delu.
Ocenjujemo, da se v začetku
osemdesetih let s tovrstnimi
deli in nalogami v SR Sloveniji
pretežno ukvarja okoli 130.000
ljudi, ali okrog trinajstkrat več
kot z razvojno-strokovnimi
deli.
Razpoložljivi podatki (podatki so zaokroženi) za obdobje od leta 1978 do leta 1982
kažejo, da se je skupno število
vseh zaposlenih v SR Sloveniji
povečalo od 754.000 leta 1978
na 809.000 leta 1982 ali za okoli 55.000 oseb. Število zaposlenih z razvojno-strokovnimi deli
se je povečalo od okoli 10.000
na okoli 12.000 ljudi ali za 2000
oseb. Število zaposlenih z administrativno-strokovnimi posli pa se je povečalo od
128.000 ljudi leta 1978 na okoli
147.000 v letu 1982 ali za
19.000. Žal ne razpolagamo z
oceno, za koliko se je med njimi povečalo število delavcev,
ki opravljajo administrativna
dela v ožjem pomenu besede
Primerjava z razvitimi deželami Evrope pokaže, da znaša
delež zaposlenih v razvoju
okoli 4% vseh zaposlenih, do
leta 2000 pa načrtujejo njihov
delež na 8% vseh. Pri nas pa
sedaj znaša ta delež le 1,5%
vseh zaposlenih, delež administrativno-strokovnih delavcev
pa okoli 18%. Obratno v razvitih deželah v tehnologijah kot
so računalništvo, industrijska
avtomatizacija,
informatika,
biotehnologija itd. Že sedaj
delež zaposlenih z razvojnimi
funkcijami dosega do 40%
vseh delavcev, administrativno-strokovna dela pa opravlja
na primer v istih podjetjih le
12% delavcev. V teh deželah je
že jasno opaziti trend, da se
število delavcev na razvojnih
funkcijah absolutno hitreje povečuje od števila administrativno-strokovnih delavcev in
jih že začenja postopoma presegati v skupnem številu.
Takšna rast ima podlago v 2 3% deležu družbenega proizvoda, ki ga razvite dežele namenjajo za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost (vključno z vojaškimi raziskavami) in v več kot 1% družbenega proizvoda za visoko
šolstvo. V SR Sloveniji pa so
skupna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost leta 1982 znašala okoli
1,5% družbenega proizvoda, v
visoko šolstvo pa 0,8%.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 23. 5. 1984
- Imaš hišo, vrni stanovanje
Stane Žunič , delegat v
Izvršni svet Skupščine SR
Družbenopolitičnem
zboru Slovenije sodi, da je treba
Skupščine SR Slovenije je po- usmeritve iz navedene zakonstavil naslednje delegatsko ske določbe zagotavljati predvprašanje:
vsem v doslednem poslovnem
Na seji Družbenopolitične- odnosu med posojilojemalci in
ga zbora Skupščine občine posojilodajalci za nakup oziroNovo mesto je tekla razprava ma graditev stanovanj ali stav zvezi z zaključkom akcije novanjskih hiš. Pogodbe o na»Imaš hišo, vrni stanovanje«. jetju posojila morajo imeti doNa tej seji je bila dana pobu- ločbe o predaji družbenih stada, da se vpršanje v zvezi s to novanj v primerih ko posojiloakcijo postavi tudi na Družbe- jemalec pridobi ali zgradi stanopolitičnem zboru Skupšči- novanje ali stanovanjsko hišo.
ne SR Slovenije.
Glede na to, da je pretežni
Vprašanje se glasi: Ali je
individualnih stanovanjakcija »Imaš hišo, vrni stano- del
hiš in stanovanj kot posavanje« potekala tudi drugje skih
hiše
po Sloveniji in kakšni so re- mezni del sstanovanjske
krediti oz. s pozultati? Če ne teče več, zakaj pridobljen
družbenih sredstev
je prišlo do zastoja? Zakaj se močjo
pregled nad stanjem vsi
60. člen zakona o stanovanj- imajo
skih razmerjih ne uresničuje? posojilodajalci. Poleg tega pa
evidenco o stanovanjskem
Zato dajem pobudo za oživi- je
možno doseči tudi ob
tev te akcije in tekoče sprem- skladu
doslednem izvajanju zakona o
ljanje uresničevanja 60. člena stanovanjskem
zakona o stanovanjskih raz- (Ur. list . SRS, št.gospodarstvu
3/81) in pramerjih.
Odgovor na delegatsko vilnika o merilih in načinu za
ugotavljanje vrednosti stanovprašanje Staneta Žuniča, de- vanj
stanovanjskih hiš ter
legata v Družbenopolitičnem sistemin točkovanja
(Uradni list
zboru Skupščine SR Slovenije, SRS, št. 25/81) oziroma
s popije posredoval Vladislav Hor- som in ugotovitvijo vrednosti
vat, pomočnik predsedsedni- stanovanj. V splošnih podatkih
ka Republiškega komiteja za
vrednosti stanovavarstvo okolja in urejanje pro- onjaugotovitvi
je tudi podatek o lastništvu
stora:
V SR Sloveniji ni bilo obsež- stanovanjske hiše ali stanovanejših aktivnosti za tako ime- nja.Za ugotavljanje vrednosti
novano akcijo »Imaš hišo, vrni
in stanovanjskih hiš
stanovanje«. Le v nekaj prime- vstanovanj
lasti občanov, ki jih uporabrih je bila uporabljena določba ljajo
njihovi lastniki, se upozakona o stanovanjskih raz- rabljajo
enaka merila kot veljamerjih (Uradni list SRS, št. jo za stanovanja
in stanovanj35/82), ki se glasi: »Stanodaja- ske hiše v družbeni
lec odpove stanovanjsko raz- Organizacijo in način lastnini.
ugotavmerje imetniku stanovanjske ljanja vrednosti teh Stanovanj
pravice, ki ima v lasti prazno in stanovanjskih hiš določi obdružinsko hišo ali stanovanje činska skupščina z odlokom.
kot posamezni del stavbe, če
Občinski upravni organi bi
je to stanovanje primerno.
na pomembnost morali
V primerih iz prejšnjega od- glede
imeti na razpolago celotno evistavka ne pripadajo tistemu, ki denco
in stanose mu nalaga izpraznitev sta- vanjskiho stanovanjih
hišah v občini. Ti pa
novanja, niti najpotrebnejši bi po potrebi
bili na voljo tudi
prostori.
za izvajanje doČe družinska stanovanjska stanodajalcem
ločbe
60.
člena
zakona o stahiša še ni dograjena imetnik
stanovanjske pravice iz prvega novanjskih razmerjih.
odstavka tega člena pa bi jo
Le na podlagi takšnih evilahko dogradil, sodišče potrdi denc vseh zainteresiranih deodpoved stanovanjskega raz- javnikov v občinah in republimerja in določi izpraznitveni ki, bi dosegli izrazitejše rezulrok, upoštevajoč vse okolišči- tate v akciji za doslednejše
ne primera, zlasti čas, v kate- spoštovanje pogodbenih obrem bo mogoče stavbo dogra- veznosti občanov, ki so pridoditi, premoženjsko razmerje bili kredite za gradnjo hiše ali
imetnika stanovanjske pravice graditev stanovanj pod pogoji,
in posojila, ki jih je dobil za da bodo spraznili do takrat zagradnjo«.
sedeno družbeno stanovanje.
Spet o naslovih »doktor«
Viljem Pahor, delegat v Skupščine SR Slovenije je poDružbenopolitičnem
zboru stavil naslednje delegatsko
poročevalec

vprašanje:
V dnevnem časopisju smo
prebrali, da so delegati Skupščine SR Srbije sprejeli osnutek zakona o priznanju nazivov. Na podlagi tega osnutka
zakona, naj bi diplomantom
medicinske, stomatološke in
veterinarske fakultete podelili
naslove »doktor«. Glede na
mnenja in stališča, ki so bila
prisotna v slovenskem prostoru kaže, da bomo imeli tudi
na tem področju različno ureditev po republikah in avtonomnih pokrajinah. Mislim, da
taka neenotnost pomeni tudi
neenakost in da stvari niso
popolnoma sprejemljive v
tem smislu.
Vprašujem: Ali je potekala
oziroma poteka kakšna pobuda za usklajevanje na tem področju in kakšni so trenutni
pogledi na ta problem v SR
Sloveniji?
Na delegatsko vprašanje, ki
ga je na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije dne 23/4-1984 postavil
tov. Viljem Pahor, je odgovoril
Vili Verščaj, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo:
V septembru 1983 je Skupščina SR Srbije sprožila pobudo za sklenitev družbenega
dogovora o enotni ureditvi
strokovnega naslova za končani študij na medicinski in
stomatološki fakulteti. Skupščina SR Slovenije je navedeno pobudo obravnavala na sejah Zbora združenega dela in
Zbora občin dne 25. 1. 1984 in
sprejela naslednji sklep:
1. Z družbenim dogovorom
kot samoupravnim splošnim
aktom ni mogoče spreminjati
veljavnih predpisov. Strokovne
POBUDE

naslove urejajo zakoni socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, zato
z družbenim dogovorom ni
mogoče drugače urejati teh
vprašanj, torej niti podeliti niti
vrniti strokovnega naslova
doktor medicine oziroma doktor stomatologije.
2. S prenosom pristojnosti
urejanja področja .vzgoje in
izobraževanja na socialistične
republike in socialistični avtonomni pokrajini se za enake
vzgojnoizobraževalne programe v posameznih republikah
in pokrajinah podeljujejo različni strokovni naslovi in ker
so po uveljavitvi zakonov o
strokovnih naslovih nastali novi vzgojnoizobraževalni programi, predlaga Skupščina SR
Slovenije, da se pripravi medrepubliški dogovor o enotnih
izhodiščih za urejanje strokovnih naslovov. Pred tem bi bilo
treba preveriti ustreznost izhodišč, na katerih temeljijo veljavni zakoni o strokovnih naslovih, preveriti razlike v strokovnih naslovih med republir
kami in pokrajinama ter ugotoviti nove strokovne naslove, ki
niso določeni v veljavnih zakonih in na tej podlagi poenotiti
izhodišča in temeljna načela
za morebitne spremembe in
dopolnitve zakonov republik in
pokrajin.
3. Skupščina SR Slovenije
ne sprejema pobude za sklenitev družbenega dogovora,
temveč predlaga, da se prične
postopek za sklenitev družbenega dogovora o izhodiščih za
določanje enotnih strokovnih
naslovov za vsa področja oziroma smeri visokošolskega
izobraževanja na celotnem območju Jugoslavije.«
Skupščina SR Srbije je z do-

DELEGATOV

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
do pobude skupine delegatov za obrtno področje
iz občine Ljubljana Šiška za Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije za dopolnitev 115.
člena zakona o davkih občanov
Skupina delegatov za obrtno področje iz občine Ljubljana
Šiška za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje
pobudo za dopolnitev 115. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 44/82) z določbo, da se ne bi plačeval
davek od premoženja od poslovnih prostorov, katere uporabljajo obrtniki za svojo osnovno dejavnost, ker od le-teh obrtniki obračunavajo tudi amortizacijo. Ta davek pa bi plačevali
obrtniki, ki dajejo svoje poslovne prostore v najem.
V zvezi s predloženo pobudo sporočamo naslednje stališče:
Občani, ki so lastniki poslovnih prostorov, so po določbi
110. člena zakona o davkih občanov zavezanci za davek od
premoženja, če te prostore uporabljajo za opravljanje svoje
gospodarske dejavnosti in tudi če jih oddajajo v najem. S
pobudo predlagana dopolnitev 115. člena navedenega za-

pisom št. 6-1318/83 z dne 28.
3. 1984 obvestila skupščine
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, da so pobudo za sklenitev
družbenega dogovora o enotni
ureditvi strokovnega naslova
za končani študij na medicinski in stomatološki fakulteti
sprejele Skupščine SR Bosne
in Hercegovine, SR Črne gore,
SR Makedonije, SAP Vojvodine in SAP Kosova, medtem ko
Skupščini SR Slovenije in SR
Hrvatske pobude nista sprejeli,
pač pa predlagali drugačne rešitve. Hkrati je Skupščina SR
Srbije obvestila o svojem sklepu, da se pripravi dogovor
med skupščinami socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin, ki so pobudo sprejele, ter da bo osnutek tega dogovora obravnavala
dne 12. aprila 1984.
Predsedstvo Zveze zdravniških društev Jugoslavije je 7.
maja letos obvestilo predsednika Skupščine SR Slovenije,
da je Skupščina SR Srbije
predlagala skupščinam SR in
SAP, ki so soglašale z njeno
pobudo (to je Skupščinam SR
Bosne in Hercegovine, Črne
gore, Makedonije ter SAP Vojvodine in Kosova) sklenitev
dogovora, s katerim se zavezujejo, da bodo v enem letu s
svojimi predpisi uvedle strokovna naslova: »doktor medicine« in »doktor stomatologije« za vse, ki bodo končali visokošolski študij medicine oziroma stomatologije ter priznale enake naslove vsem, ki so

tak študij končali po letu 1963.
Utemeljitev dogovora navaja
enake razloge, kot so bili že
znani ob obravnavi pobude
Skupščine SR Srbije v Skupščini SR Slovenije. Izvršni svet
Skupščine SRS ugotavlja, da
ni nobenih novih vsebinskih
razlogov, zaradi katerih bi bilo
potrebno spreminjati stališče
Skupščine SR Slovenije do tega vprašanja, vendar pa bo nastala nova situacija, če bodo
navedene SR in SAP sprejele
predložen dogovor in z njim
predvidene rešitve, saj sta s
tem postopkom dve socialistični republiki, ki pobude v
prvotni obliki nista sprejeli,
praktično izključeni iz dogovarjanja in imata samo še možnost naknadnega pristopa k
dogovoru brez možnosti vplivanja na njegovo vsebino.
Vnašanje take prakse v medrepubliško dogovarjanje pa je
vsekakor dejstvo, ki ga bo potrebno širše oceniti. V primerih, ko je v zadevah iz pristojnosti socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin zaradi narave stvari nujna enotna ureditev, je mogoč
le dogovor na podlagi doseženega soglasja vseh udeležencev. Taka zadeva pa so po našem mnenju tudi strokovni naslovi, ki veljajo in se uporabljajo na vsem območju SFRJ.
Izvršni svet bo sprožil pobudo
za tako oceno tudi v koordinacijskem odboru Zveznega
izvršnega sveta za znanost, tehnologijo, izobraževanje in
kulturo ter telesno kulturo.

OPOMBA: Glej tudi sklep, ki ga je ob obravnavi odgovora na delegatsko vprašanje Viljema Pahorja sprejel Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije in
je objavljen v današnji številki Poročevalca v rubriki
»Sklepi, stališča in priporočila zborov Skupščine SR
Slovenije«.
POBUDE

DELEGATOV

-

kona, da bi se davek od premoženja ne plačeval za poslovne
prostore, ki jih lastnik uporablja za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti, bi spodbujala lastnike poslovnih prostorov
k opravljanju gospodarske dejavnosti. Predlagana dopolnitev
zakona je tudi v skladu z rešitvijo v osnutku medrepubliškega
dogovora o usklajevanju davčnega sistema. Po njej bi se za
premoženje, ki ga lastnik uporablja za opravljanje dejavnosti,
predpisale oprostitve in olajšave davka od premoženja.
Ker je predlagana dopolnitev zakona odvisna od vsebine
predloga navedenega medrepubliškega dogovora, bo dokončno stališče možno oblikovati šele ob sprejetju dogovora
oziroma pripraviti sprememeb in dopolnitev zakona ~> davkih
občanov po tem dogovoru.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
do pobude skupine delegatov za socialno-zdravstveno področje iz občine Ljubljana Center za
Zbor združenega dela Skupščine SRS
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor združenega dela za socialno varstveno področje s sedežem v občini

Ljubljana-Center je na svoji seji dne 18. 4. 1984 razpravljala o
finančnem stanju v zdravstvenih delovnih organizacijah in
oblikovala naslednjo delegatsko pobudo:
Delegati ugotavljamo, da se celotno zdravstvo v SR Sloveniji nahaja v vedno težjem položaju, kjer moramo že na
začetku leta računati z izgubo, če se bomo držali plana za leto
1984, ki ga narekuje Zdravstvena skupnost Slovenije. Ob
dejstvu obračunavanja najnižje stopnje amortizacije, ki še
dodatno siromaši naše poslovanje (nezmožnost nabave nadomestnih aparatur, da o novih niti ne govorimo) in situaciji, da
imamo opravka z iztrošenimi sredstvi - ter upoštevaje dejstva,
da je to problem celotnega slovenskega zdravstva, ki se
zadnjih pet let stabilizira in nezmožnosti iskanja notranjih
rezerv. Menimo, da je napočil čas, ko naj se slovenska družba,
njeno združeno delo in uporabniki zdravstvenih storitev odločijo:
- ali o dvigu prispevka iz dohodka, ki gre za zdravstvo,
- ali o bistvenem zmanjšanju nivoja zdravstvenega varstva,
ki pa je že sedaj nižji kot pred leti.
Na postavljeno delegatsko pobudo pošiljamo naslednje stališče:
1. Ugotovitev, da se celotno zdravstvo nahaja v vedno
težjem položaju, je točna. V SR Sloveniji smo tudi letos
celotni gospodarski in socialni razvoj opredelili v resoluciji o
uresničevanju družbenega plana republike oziroma v ustreznih resolucijah občin. Ti dokumenti opredeljujejo, da mora
biti rast dohodka za zadovoljevanje potreb na področju družbenih dejavnosti počasnejša od nominalne rasti dohodka v
združenem delu. Ker je področje zdravstva v skupni porabi
udeleženo v dokaj velikem deležu, takšno omejevanje občutno vpliva na to področje, še posebej pa zaradi visokega
porasta materialnih stroškov. To omejevanje se kaže tudi v
deležu družbenega proizvoda, ki je na voljo za zadovoljevanje
potreb na področju zdravstva, ki že od leta 1980 dalje upada.
Zavedamo se, da se zdravstvo tudi v začetku leta 1984
nahaja v težkem finančnem položaju in nekatere izvajalske
organizacije beležijo celo izgubo.
2. Resolucijska izhodišča je upoštevala tudi Zdravstvena
skupnost Slovenije pri pripravi aneksov št. 3 k samoupravnim
sporazumom o svobodni menjavi dela s TOZD, ki opravljajo
storitve skupnega pomena za vso republiko, z naravnimi zdravilišči in s TOZD zdravstvenega varstva študentov. Tako je bila
pri materialnih stroških predvidena 25-odstotna rast stroškov
in tudi rast osebnih dohodkov in drugih kalkulativnih elementov cene skladno z indeksi, ki so bili predvideni za skupno
porabo v letošnji resoluciji, vključno z amortizacijo, ki je eden
izmed bistvenih elementov za oblikovanje cene in pomemben
pogoj za gospodarjenje v vseh organizacijah. Zdravstvena
skupnost Slovenije je pri univerzitetnih zdravstvenih organizacijah upoštevala amortizacijska sredstva v zakonsko predpisani višini, medtem ko je v večini drugih zdravstvenih organizacijah priznana v programu le 50% amortizacija. Takšno
stanje je pogojevalo tudi razpravo na 9. seji skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije marca letos, ko so nekateri delegati predlagali, naj se tudi za univerzitetne zdravstvene organizacije obračuna le minimalna amortizacija, da bi s tem

dosegli enak položaj zdravstvenih organizacij v vsej SR Sloveniji. Takšna pobuda ni bila sprejeta, ker je glede na iztrošenost in problematiko obnove opreme smiselno prav nasprotno, in sicer prizadevanje za povečanje amortizacijskih
sredstev v zdravstvenih organizacijah.
Glede ocene o administrativnem omejevanju sredstev je
treba poudariti, da so v resoluciji podani globalni okviri, ki
tudi na področju zdravstva v posameznih občinah odstopajo
od poprečja. Pri tem pa Zdravstvena skupnost Slovenije v
izhodiščih za sklepanje sporazumov o svobodni menjavi dela
vedno znova opozarja občinske zdravstvene skupnosti, da je
potrebgo izhajati predvsem iz vsebine programov zdravstvenih dejavnosti in skladno s tem oblikovati delovne in finančne
načrte. Dogaja pa se pogosto obratno, da se planski akti
oblikujejo po bilanci prihodkov in odhodkov SIS oziroma
celotni skupni porabi. Pri tem pa je bila na primer v letu 1983
poprečna letna prispevna stopnja za zdravstveno varstvo največja v občini Ravne na Koroškem ter je znašala 12,31 ter
najnižja v občini Kranj, in sicer 7,57.
3. Ne glede na takšne ugotovitve pa je dejstvo, da ob
upoštevanju resolucijskih parametrov sredstva ne zadoščajo
za izvedbo programov zdravstvenega varstva, na kar je skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije že večkrat opozorila.
Zato je tudi sprejela program ukrepov za zmanjšanje porabe
in racionalizacijo na tem področju (dolgoročni program gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji na področju zdravstvenega varstva), prav tako pa so svoje varčevalne programe
sprejeli tudi v občinskih zdravstvenih organizacijah. Vendar je
treba upoštevati, da je vrsta varčevalnih ukrepov tudi dolgoročnejše narave in neposrednih učinkov še ni. Tudi zato se
družbenoekonomski položaj zdravstvenih delavcev oziroma
zdravstvenih organizacij še vedno slabša.
4. Spričo zoženih materialnih možnosti in ob poteku akcije
za razbremenjevanje gospodarstva ni možnosti za povečevanje prispevnih stopenj za družbene dejavnosti. Kljub temu je
nuino pravočanso vključevanje uporabnikov in izvajalcev tudi
v razprave o planskih usmeritvah na vseh ravneh in uveljavljanje resnične svobodne menjave dela v okviru sredstev, ki so
na razpolago. Ta sredstva so v resnici realno vse manjša, zato
bo potrebno za ohranjanje ravni doseženega zdravstvenega
varstva dosledno uresničiti stabilizacijske programe. Skladno
z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije na področju zdravstva bo treba te možnosti iskati v upočasnitvi
investicij, v nadaljnjem zmanjševanju posteljnega fonda, v
ustreznejši delitvi dela v zdravstvu in zmanjševanju obsega
dela v podaljšanem delovnem času. Seveda pa so možnosti
tudi v okviru sredstev, ki jih občine namfenjajo zlasti za investicije. Ker je podobno stanje tudi v okviru preostalih družbenih
dejavnosti, bo ob pričakovani rasti materialnih stroškov potrebno ukrepati tudi na preostalih področjih.
5. V okviru Izvršnega sveta SR Slovenije je v teku posebna
analiza porabe sredstev v družbenih dejavnostih, ki naj bi
predstavljala osnovo za racionalizacijo v družbenih dejavnostih, in to predvsem v smeri boljše organizacije dela, reorganizaciji samoupravnih interesnih skupnosti, tako družbenih dejavnosti kot materialne proizvodnje, ipd.

DELEGACIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ
POROČILO
delegacije o poteku 30.,

31. in 32. seje Zbora

republik

in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so bile 18. in 26. aprila
in 14. maja 1984
I. seja Zbora republik in pokrajin - 18.
4. 1984
Zbor republik in pokrajin je obravnaval: gospodarsko aktivnost v začetku 1984. leta in uresničevanje ekonomske politike; poročilo o rezultatih združevanja dela in sredstev organi18

zacij združenega dela iz razvitih in gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin; aktualna vprašanja zaposlenosti in zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih republikah
in avtonomnih pokrajinah; sprejel je zakon o tarifi zveznih
upravnih taks; odloka v zvezi z obveznostmi republik in pokrajin za odpravljanje posledic potresa v SR Črni gori; mnenje
poročevalec

Zveznemu zboru k zakonu o temeljih sistema blagovnih rezerv in o zveznih blagovnih rezervah; pobudo, da bo Skupščina SFRJ udeleženec družbenega dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike; sklep v zvezi s,
pobudo, naj bo Skupščina SFRJ udeleženec družbenega dogovora o ukrepih za zmanjšanja materialnih obveznosti gospodarstva; program dela zbora za obdobje april-julij 1984;
opravil je tudi volitve in imenovanja.
1. Gospodarska aktivnost v začetku leta 1984
in uresničevanje ekonomske politike
Zbor je sprejel sklep, s katerim je ugotovil, da so v poročilih
delovnih teles o obravnavi gradiva in v razpravi na seji zbora
podane ocene, stališča in predlogi v zvezi z dosedanjimi
aktivnostmi in ukrepi, kar morajo upoštevati Zvezni izvršni
svet in drugi zvezni organi pri koncipiranju in predlaganju
ukrepov v zvezi s predvideno odmrznitvijo cen in finančno
konsolidacijo gospodarstva, kot tudi drugih ukrepov, za izvajanje letošnje resolucije in prve faze dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije.
V razpravi na seji zbora so sodelovale delegacije vseh
skupščin republik in pokrajin:
- Član delegacije Skupščine SAP Vojvodine je poudaril, da
gospodarska gibanja kažejo, da sprejeti ukrepi ne zagotavljajo uresničevanja ekonomske politike in da niso zadovoljive
aktivnosti v organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih skupnostih, v republikah in pokrajinah in na zvezni ravni.
Zavzel se je, da je do konca aprila treba pripraviti vse ukrepe,
ki niso bili sprejeti hkrati z resolucijo. Opozoril je, da se še
naprej zmanjšuje delež dohodka, ki ostane na razpolago
gospodarstvu in da se povečuje negospodarska poraba, kar
narekuje ukrepe za hitro razbremenitev gospodarstva,
vključno z zmanjševanjem proračuna federacije. Obenem je
treba pregledati vse pridobljene pravice v družbenih dejavnostih, število SIS in število administrativnih delavcev v splošni
in skupni porabi. Opozoril je na zaostajanje rasti industrijske
proizvodnje in nerešena vprašanja cen ter izvoznih prizadevanj ter poudaril nujnost naslanjanja na lastne sile predvsem v
energetiki, kmetijstvu, turizmu in drobnem gospodarstvu s
tem, da so možnosti povečanja kmetijske proizvodnje neizkoriščene zaradi neustrezne agrarne politike, manjše jesenske
in pomladne setve in pomanjkanja živinske krme. Ob tem
kasnimo tudi z dogovorom o regresiranju umetnih gnojil,
čeprav so paritete cen kmetijskih proizvodov računane, kot da
je regres zagotovljen. Podobno velja tudi za blagovne rezerve,
ki morajo biti tudi v funkciji stabilne proizvodnje. Ocenil je
tudi, da nismo dovolj skrbno pripravili vseh ukrepov v zvezi z
odmrznitvijo cen zlasti glede finančne discipline, likvidnosti
gospodarstva in bank, krepitve blagovnih rezerv, socialne
politike ipd. vse v cilju povečanja proizvodnje.
- Član delegacije Skupščine SR Črne gore je poudaril, da se
prepočasi uresničujejo naloge iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in da nimamo akcijskega programa za
njegovo izvajanje, .smo pa sprejeli resolucijo, čeprav ne obenem tudi vseh drugih spremljajočih aktov in ukrepov. Zato je
nevarnost, da ne bodo dovolj skladni in da bodo celo nasprotujoči učinki, ali pa bodo ostali problemi nerešeni, kar n.pr.
velja za borbo proti inflaciji, ker ni operacionaliziran antiinflacijski program, ni jasna letošnja stopnja inflacije hkrati pa
premalo upoštevamo izkušnje ob koncu sedemdesetih let, ko
smo imeli inflacijo pod 10 odstotkov predvsem zaradi obvladovanja porabe in krepitve rezerv. Kot drugo ključno vprašanje je poudaril nujnost programa za ureditev notranje likvidnosti in ureditev položaja gospodarstva v delitvi, pri čemer
se zadolženost gospodarstva povečuje predvsem zaradi večanja pogodbenih obveznostih, posebej obrestnih mer ob hkratnem povečanju izgub in neporavnanih obveznosti ter fiktivno
izkazanega dohodka, tako da sedanja nepokrita poraba že za
več let naprej angažira vso akumulacijo. Menil je, da smo v
izvozu dosegli spodbudne rezultate, vendar za veliko ceno in
ob slabšanju odnosov v mednarodni menjavi na škodo dežel v
razvoju. Opozoril je, da temelji razvoj v svetu na tehničnotehnoloških dosežkih in robotizaciji, kar v naši razvojni strategiji premalo upoštevamo. Kritično je ocenil pojave neenotne
aktivnosti in posebej opozoril na dolžnosti Zveznega izvršnega sveta, da spremlja stanje in da sproti ukrepa za odpravljanje problemov v skladu s svojimi ustavnimi pooblastili ob
odgovornosti vseh drugih za izvajanje dolgoročne politike in
poročevalec

da je zato izhod iz sedanje krize predvsem v nas samih, v
neizkoriščenih rezervah v organiziranju, povečanju naporov,
odgovornosti in krepitvi samoupravljanja, v naši enotnosti.
- Član delegacije Sabora SR Hrvatske je menil, da bi bili
rezultati gospodarjenja zadovoljivi, če ne bi bili tako zadolženi
in če ne bi proizvodnja v SR Hrvatski upadala, pri čemer
rezultati prvega četrtletja še niso zanesljiv pokazatelj. Menil je
tudi, da je bila aktivnost na vseh ravneh preveč usmerjena le
na področje cen in da smo ponovno soočeni s poplavo predpisov, ki v mnogočem onemogočajo, da bi se samoupravno
odločali o gospodarjenju z dohodkom. Prav tako so bili kljub
opozorilom sprejeti nekateri komplicirani predpisi, ki jih nismo mogli uresničiti, kot n.pr. zakon o najemanju blagovnih
kreditov, pa so s tem vplivali tudi na rezultate gospodarjenja.
V zvezi z združevanjem dela in sredstev je opozoril na nevzdržno prakso, da ne znamo določiti trajnih pogojev gospodarjenja, čeprav še tako težkih, in na primer, ko je bilo spodbujano združevanje sredstev za povečanje izvoza in so bili doseženi rezultati, s spremenjenimi predpisi pa so se ta prizadevanja izničila. Opozoril je tudi na težave v proizvodnji, ko primanjkuje rezervnih delov in da si jih zagotavljajo na različne
načine, da proizvodnja ne bi stala. Pri tem je menil, da je ovira
pri uvozu rezervnih delov, ko gre praviloma za manjše zneske,
tudi zakon o konvertibilnih plačilih, ki ureja tudi vprašanje
blokiranja računa v primerih neporavnanih obveznosti.
- Član delegacije Skupščine SAP Kosovo je menil, da ni
jasn^ celota usmeritev letošnje ekonomske politike in ukrepov ki jih je treba sprejeti do konca aprila. Poudaril je, da so
ocene v pozitivnih rezultatih rasti proizvodnje nezanesljive,
čeprav je to in večji izvoz ključna razvojna naloga, ni pa
podprta z ustreznimi ukrepi, preveč pa je tudi naslanjanja na
kredite. Tudi z vidika pokrajine, kjer proizvodnja upada, je
potrebna celovita aktivnost za intenziviranje proizvodnje, vendar v dosedanjih ukrepih teh usmeritev ni.
Opozoril je tudi na neugodno strukturo izvoza, v kateri je
delež izvoza surovin še vedno večji od polovice, znatno pa
zaostajamo pri izvozu proizvodov visoke stopnje predelave,
ter na pojave izvoza in ponovnega uvoza istih surovin ali
izdelkov. Zavzel se je za čimhitrejšo razbremenitev gospodarstva ter podprl stališča v zvezi z inflacijo in cenami.
- Član delegacije Skupščine SR Bosne in Hercegovine je
ocenil, da gradivo ne daje jasne slike o doseženih rezultatih in
nadaljnjih usmeritvah, kar velja zlasti za oceno rasti industrijske proizvodnje. Menil je, da niso ustrezno upoštevani vplivi
decembrske zamrznitve cen, niti ne zaskrbljujoča rast nelikvidnosti gospodarstva in bank, ki je posebej visoka v manj
razvitih republikah.in pokrajinah, ob sočasni visoki zadolženosti v tujini. Pri tem je poudaril, da je prišlo do,vrste ugibanj v
zvezi s pogajanji z Mednarodnim denarnim skladom in o
možnih vplivih na pogoje gospodarjenja in da smo pozabili na
osnovno usmeritev naslanjanja na lastne sile, predvsem v
proizvodnji hrane in v energetiki. S tem v zvezi je ocenil
pozitivne rezultate v združevanju sredstev za izkoriščanje
hidropotenciala reke Drine. Kritiziral je našo slabo organiziranost pri nastopanju na tujih trgih. Zavzel se je za zmanjšanje
administriranja in za odločnejše uveljavljanje tržnih in ekonomskih zakonitosti, za zmanjšanje skupne in splošne porabe, o čemer imamo v dokumentih vrsto opredelitev, jih pa
ne uresničujemo, za racionalizacijo naših zastopstev v tujini,
za racionalno zmanjšanje števila SIS, za ukrepe za ohranitev
ravni življenjskega standarda, da se prepreči socialni nemir,
za ukrepanje zoper številne zlorabe in nepravilnosti ipd. Ob
zaključku je poudaril, da je treba ob podpori predlaganim
ukrepom v zvezi z odmrznitvijo in finančno konsolidacijo
vztrajati na hkratnem odločnem ukrepanju v republikah in
pokrajinah in v združenem delu ob polni angažiranosti družbenopolitičnih faktorjev. Menil je tudi, da ne bi smeli oklevati
pri dajanju pooblastil Zveznemu izvršnemu svetu za kontrolo
in ukrepanje po odmrznitvi cen.
o - Član delegacije Sobranja SR Makedonije je uvodoma
menil, da so bili zlasti v lanskem zadnjem četrtletju doseženi
pomembni rezultati v povečanju konvertibilnega izvoza ob
zmanjšanem uvozu, dosežen je suficit v mednarodni menjavi,
zadržana je dinamika rasti industrijske proizvodnje, izboljšana oskrba s surovinami in repromaterialom ter preskrbo
prebivalstva, čeprav smo te rezultate drago plačali z najvišjo
stopnjo povojne stroškovne inflacije ob visoki nelikvidnosti,
naraščajočih tečajnih razlikah, zmanjševanju produktivnosti
in- padanju življenjskega standarda. Kljub temu se pozitivni
19

rezultati zadnjega četrtletja nadaljujejo, čeprav je težko oceniti, kakšna bo industrijska rast ob dejstvu, da se že pojavljajo
težave v oskrbi s surovinami in energijo, upoštevati pa je treba
tudi zaostritev likvidnostnih težav, problemov pri razpolaganju z devizami, razbremenjevanje gospodarstva, urejanju
tržnih razmerij ipd. Zato je v celoti podprl predlagane ukrepe
za povečanje proizvodnje in izvoza. V zvezi z razbremenjevanjem gospodarstva je opozoril, da smo bili doslej pri tem le
deklarativni, zdaj pa je posebej po razgovorih z misijo Mednarodnega denarnega sklada treba konkretno ukrepati za selektivno razbremenitev gospodarstva, vključno z ukinitvijo nekaterih pridobljenih pravic in pozicij, kar je tudi usmeritev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Opozoril je
tudi, da smo z resolucijo opredelili okvirno gibanje cen in
podprli tudi odlok Zveznega izvršnega sveta o zamrznitvi cen,
smo pa že pred odmrznitvijo, vendar brez celovitega programa in ukrepov, niti ni preverjen mehanizem samoupravnega oblikovanja cen v združenem delu, kar povzroča bojazen, da bo prišlo do eksplozije cen. Kljub temu je podprl
predlagano projekcijo cen kot skupen dogovor za ravnanje po
odmrznitvi in kot pogoj za uspešnost politike nadzorovane
inflacije.
- Član delegacije Skupščine SR Srbije je ocenil, da je
trenutno najvažnejše ukrepanje v zvezi z odmrznitvijo cen v
skladu s programom stabilizacije, da hitreje uveljavimo ekonomske zakonitosti in omogočimo bolj prosto oblikovanje
cen, vendar smo premalo pripravljeni in se spuščamo v velik
rizik, kar je pokazala tudi razprava v delovnih telesih, ko tudi
Zvezni izvršni svet ni mogel jasno napovedati pričakovanih
učinkov. Opozoril je, da še vedno nimamo novega zakona o
cenah, čeprav so zanj izhodišča v dolgoročnem programu
gospodarske stabilizacije povsem jasna, ni pa bil pripravljen
zaradi različnih variant o reševanju teh problemov, kar vpliva
še naprej na neenotnost jugoslovanskega tržišča irt neenakost pogojev prodaje ter neenotno kontrolo, Zvezni izvršni
svet pa določena pooblastila takšne narave predlaga zase.
Drug tak zakon je zakon o celotnem prihodku, za katerega so
tudi podane jasne usmeritve v stabilizacijskem programu zlasti glede realnega izkazovanja dohodka, nerealne amortizacije, prenizke valorizacije osnovnih sredstev ipd., še zlasti pa
glede vštevanja deviznega dohodka v celotni prihodek, o
čemer je zbor že sprejel stališče, da se ga ne more vštevati,
predlagajo oz. odlagajo pa se rešitve na starih temeljih Podobno velja tudi za dohodek od izdanih menic, ki se neeskoritirane štejejo v celotni prihodek in omogočajo porabo brez
dinarskega kritja, posredno pa to vpliva na porabo nad razpoložljivim dohodkom in pritisk povpraševanja, ki bo ob omejeni
ponudbi vplivalo na dvig cen. Prav tako smo v zaostanku pri
sklepanju družbenega dogovora o razporejanju dohodka na
ravni Jugoslavije, ki naj bi omogočal večje samoupravno
prelivanje dohodka in akumulacije brez državne intervencije,
pa so še vedno rešitve le po panogah, kar ni v skladu s
stabilizacijskim programom. Zaostajamo tudi pri proučitvi
vprašanj delovanja političnega sistema, ki tudi vplivajo na
tokove družbene reprodukcije. Opozoril je, da vsaka družbenopolitična skupnost teži, da bi vso ustvarjeno akumulacijo
zadržala na svojem območju, ker je financiranje njene porabe
vezano na v njej ustvarjen dohodek, kar tudi vpliva na neučinkovito dohodkovno povezovanje. Tudi devizni zakon se ne
uresničuje in še vedno opravljamo plačila v devizah. Vse to
kaže, da smo premalo pripravljeni za učinkovito izvajanje
letošnje ekonomske politike, kar velja tudi za prepočasno
zmanjševanje splošne in skupne porabe od federacije pa do
občin.
Naša delegacija je poudarila, da moramo upoštevati tudi
gradiva v zvezi s finančno konsolidacijo in odmrznitvijo cen
kot del ukrepov za izvajanje letošnje resolucije in programa
stabilizacije. Zato morajo biti vse ocene in usmeritve zasnovane ne v primerjavi z lanskimi rezultati, temveč v primerjavi z
resolucijskimi cilji, saj bi primerjava z lanskimi rezultati v
prvem četrtletju dala napačno sliko, da smo letos dosegli
pomembne uspehe. Opozorila je, da smo v Skupščini SR
Slovenije opozarjali, da lahko nadaljno rast industrijske proizvodnje ogrozi prekinjanje reprodukcijskih verig zlasti pri
oskrbi z domačimi surovinami in reporodukcijskimi materiali.
Zato je treba zagotoviti, da bo ob finančni konsolidaciji zagotovljena tudi kompleksna ekonomska konsolidacija, ki bo
vplivala na spremembo strukture proizvodnje in razporejanje
družbenega proizvoda, predvsem pa na usmerjanje in združe20

vanje akumulacije za naložbe, ki bodo dale ugodne izvozne in
dohodkovne rezultate. Prav tako predlagani ukrepi v veliki
meri širijo administativno vmešavanje v tokove družbene reprodukcije ter da je zato treba ukrepe oceniti tudi z vidika
položaja delavca v gospodarjenju z ustvarjenim dohodkom.
Menila je, da je treba bolj upoštevati ugotovitve, da ob povečanju konvertibilnega izvoza celotni izvoz v celoti stagnira in
celo delno upada, kar zahteva takojšnje ukrepanje, pri čemer
je poseben problem velika iztrošenost opreme v pretežno
izvozni proizvodnji. V zvezi z ugotovitvami, da so investicije še
naprej eno od žarišč inflacije je predlagala, naj se v majski
analizi posebej prikaže, katere investicije so bile lani dokončane in kakšne rezultate dajejo, katere pa še ne, in kakšna je
njihova struktura virov, ker bo treba ob takšnih, ki ne dajejo
rezultatov, odločno ukrepati za njihovo ustavitev. Enako velja
tudi za prenehanje tistih organizacij združenega dela, ki kljub
večkratnim sanacijam ne dosegajo pričakovanih rezultatov.
Podprla je tudi usmeritve za zmanjševanje splošne in skupne
porabe, ker je njun delež v družbenem proizvodu kljub upadanju še vedno previsok, čeprav v SR Sloveniji upada, se pa
povečuje delež za proračun federacije, obenem pa je treba
preveriti vse programe in pravice, tudi tiste, ki doslej še niso
bile omejene. V skupni porabi je treba tudi jasno razmejiti,
kateri del pomeni faktor ekonomske in družbene stabilizacije
in nato selektivno ukrepati, predvsem upoštevaje že zmanjšane programe v zdravstvu in šolstvu. V zvezi z uresničevanjem protiinflacijskega programa je poudarila, da so osnovne
poti v večji učinkovitosti gospodarjenja, v prestrukturiranju
jugoslovanskega gospodarstva in večji vključitvi v mednarodno delitev dela, pri čemer bo treba zagotoviti vsestransko
aktivnost za dosledno uresničevanje predlaganih ukrepov od
posameznih organizacij združenega dela do federacije. Zato
je toliko bolj potrebno, da so vsi ukrepi kvalitetno in strokovno pripravljeni na podlagi stvarne ocene stanja in stvarnih
materialnih bilanc.
2. Poročilo o rezultatih združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela iz
razvitih in gospodarsko manj razvitih republik
in pokrajin
Zbor je na predlog Odbora za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin sprejel ugotovitve in
ocene, v katerih je: poudaril pomen samoupravnega združevanja dela in sredstev za krepitev reprodukcijskih in dohodkovnih povezav v celotnem jugoslovanskem prostoru in posebej za hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajin, čeprav
je združevanje potekalo v zapletenih gospodarskih pogojih in
so zato doseženi rezultati znatno pod planskimi predvidevanji; ugotovil, da ti zastoji neugodno vplivajo na uresničevanje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosova in
da kljub precejšnjemu številu sklenjenih samoupravnih sporazumov prevladujejo kreditni odnosi ter zato ne dosegamo z
družbenimi plani predvidenih ciljev, samoupravne sporazume
pa prepočasi uresničujemo in mobilnost združenih sredstev
ni zadovoljiva: ocenil, da združevanje zavira vrsta objektivnih
in subjektivnih dejavnikov, zlasti neustrezna delitev dela po
panogah in območjih ter zapiranje v republiške meje, nizka
akumulativna in reproduktivna sposobnost, visoka stopnja
zadolženosti in nelikvidnosti ob visoki inflaciji, neučinkoviti
mehanizmi ekonomskih spodbud ter spodbujevalni ukrepi za
hitrejše združevanje dela in sredstev, neselektivni ukrepi tekoče ekonomske politike, nezadovoljivo informiranje o možnostih za združevanje, nekvalitetne finančne konstrukcije ipd.
Na podlagi teh ugotovitev in ocen je zbor sprejel sklepe, v
katerih je: opozoril, da si morajo vsi dejavniki vsestransko
prizadevati za realizacijo planskih ciljev in nalog ter nalog iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije o regionalnem razvoju in združevanju dela in sredstev ter odločno
odpravjanje ugotovljene slabosti, kar še zlasti velja za združevanje z organizacijami združenega dela v SAP Kosovo; naložil
Zveznemu izvršnemu svetu, da konkretizira ukrepe za pospešitev združevanja dela in sredstev, da na podlagi analize
republiških in pokrajinskih predpisov v zvezi z združevanjem
dela in sredstev predlaga rešitve, ki bodo pospešile združevanje, da sprejme ukrepe za izboljšanje stanja glede zmanjšanja
zadolženosti, izgub in nelikvidnosti zlati v SAP Kosovo, da
predlaga dodatne spodbujevalne ukrepe za hitrejše združevaporočevalec

nje, da prouči učinke dosedanjih ukrepov in predlaga celovit
sistem spodbujanja združevanja v neposrednem reprodukcijskem in dohodkovnem povezovanju; priporočil skupščinam
SR in SAP, da v skladu z nalogo iz letošnje resolucije analizirajo predpise, ki urejajo združevanje dela in sredstev in njihove samoupravne koncentracije ter da bodo sredstva v enakomerni dinamiki med letom v svoji funkciji, da v skladu z
resolucijo v okviru svoje pristojnosti sprejmejo dodatne spodbujevalne ukrepe za hitrejše združevanje sredstev, da priporočijo občinam, da v skladu z njihovimi pristojnostmi zagotovijo ustrezne ugodnosti pri realizciji skupnih razvojnih programov; priporočil Gospodarski zbornici Jugoslavije, da
okrepi dejavnost za realizacijo obveznosti iz dogovora o združevanju dela sredstev sklada federacije, namenjenega za
združevanje, da v okviru svojih oblik organiziranja spodbuja
organizacije združenega dela iz razvitih republik in pokrajin,
da se bolj angažirajo pri predlaganju programov, ki se gradijo
z združevanjem dela in sredstev; da v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami republik in pokrajin in skladom federacije spremlja združevanje dela in sredstev, ugotavlja probleme in nanje opozarja ter da deluje in ukrepa za zboljšanje
tega procesa ter da organizira učinkovit sistem obveščanja o
možnostih za združevanje dela in sredstev; naložil Skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razitih republik in pokrajin da zagotovi, da bodo pravočasno, učinkovito in v zakonitih rokih realizirana celotna
stalna sredstva sklada, zlasti del, ki je namenjen združevanju;
opozoril, da morajo banke in druge finančne organizacije
poreveriti možnosti in sprejeti ukrepe za usmerjanje sredstev
za združevanje pod ugodnejšimi pogoji; ocenil, da se morajo
organizacije združenega dela v največji možni meri angažirati
pri predlaganju programov, pri graditvi, aktiviranju in vpeljevanju.
V razpravi na seji zbora je:
— član delegacije Skupščine SAP Kosovo je poudaril, da je
s samoupravnim združevanjem dosežena nova kvaliteta v
pospeševanju razvoja manj razvitih, kar naj na dohodkovnih
osnovah omogoči prestrukturiranje gospodarstva in hitrejše
vključevanje v gospodarske tokove in v mednarodni menjavi
ter s tem enakomernejši razvoj, kar je skupen interes in je kot
tak opredeljen tudi v planskih aktih in v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije. Opozoril je, da je v pokrajini
zaradi nizke akumulativnosti in visoke zadolženosti financiranja investicij iz sredstev Sklada federacije prevladujoča
oblika, pri čemer je združevanje sredstev prepočasno in prevladujejo kreditni odnosi ob minimalnih lastnih sredstvih in
tujih kreditih. Pri tem združena sredstva ne pritekajo enakomerno, ne morejo biti uporabljena za namene združevanja, ob
visoki inflaciji pa tudi izgubljajo vrednost. Poleg tega pa k
prepočasnemu združevanju prispeva tudi zelo zapleten mehanizem združevanja, ki ni dovolj razdelan in učinkovit, niti ni
poenoteno združevanje glede na različne obveznosti subjektov in njihove interese, pa tudi kasnitve pri sprejemanju sistemskih rešitev in ukrepov iz pristojnosti republik in pokrajin
zaradi njihovega zapiranja in bojazni pred prevzemanjem
rizika. Prevelik je tudi vpliv izvršnih organov republik in pokrajin na izbiro programov in lokacij, na pogoje in odnose,
organizacije združenega dela pa še nimajo odločujoče vloge v
skladu s skupnimi interesi. Manj razviti tudi ne skrbijo dovolj
za enakomeren razvoj na svojih območjih in se vlaga v razvitejša središča. Med vzroki za neugodne rezultate so tudi
neustrezna vlaganja v objekte v preteklem srednjeročnem
planskem obdobju, katerih izgradnja se nadaljuje. Zato je
treba dati prednost programom, ki temelje na domačih surovinah in ki ob manjših vlaganjih dajejo večji dohodek, ivoz in
možnosti zaposlovanja. V celoti je podprl predlagane sklepe
in poudaril, da le s samoupravnim združevanjem dela in
sredstev lahko dosežemo pričakovane rezultate.
- član delegacije Sabora SR Hrvatske je poudaril, da so
doseženi določeni pozitivni rezultati kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in da samoupravno združevanje na dohodkovnih osnovah vse bolj nadomešča centralno distribucijo
sredstev Sklada federacije. Med ovirami za še boljše rezultate
je omenil premajhne stvarne možnosti združenega dela za
razpolaganje z dohodkom in njegovo nezmožnost vplivanja
na izbiro programov in njihovo realizacijo ter s tem na obojestranski dohodkovni interes in ekonomske motive, kar lahko
zagotove le višje oblike samoupravnega dohodkovnega povezovanja, s prenosom tehnologije, znanja, organizacije dela
poročevalec

ipd. Samoupravno združevanje mora zato postati prevladujoča oblika, pri čemer že zdaj sklenjeni sporazumi večinoma
omogočajo tudi večje zaposlovanje. Ovira je tudi finančna
nedisciplina pri izpolnjevanju obveznosti, pri čemer je menil,
da sredstev ne bi kazalo usmerjati v bančne tokove, ker bi
lahko prišlo do nenamenske porabe. Poudaril je tudi, da bodo
v republiki dodatno spodbudili predlaganje novih programov,
zlasti za SAP Kosovo, in da je treba v republikah in pokrajinah
spremeniti predpise, če ti restriktivno vplivajo na združevanje
dela in sredstev.
- član delegacije Skupščine SR črne gore je poudaril, da je
osnovni način za doseganje skladnejšega razvoja samoupravno povezovanje in združevanje v skladu z dolgoročnim
programom ekonomske stabilizacije s tem, da smo doslej
pretežno vlagali v kapitalno intenzivne dejavnosti in industrijo
surovin, s samoupravnim združevanjem pa je treba dosečthitrejšo spremembo strukture gospodarstva, rast dohodka in
povečanje zaposlenosti v manj razvtih republikah in pokrajinah. Menil je, da je osnovna ovira za hitrejše združevanje, da
razvita območja žele vlagati v surovinsko dejavnost, polproizvodnjo in energetiko, manj razvita območja pa bi želela večje
vlaganje v predelovalno industrijo. Poleg tega organizacijam
združenega dela še ne bi smeli dopustiti odločujoče vloge pri
združevanju brez planskega usmerjanja za enakomernejšo
teritorialno razporeditev proizvodnih zmogljivosti, torejjega
ni mogoče prepustiti posamičnim interesom. Poudaril je, da
morajo biti nadaljnje aktivnosti usmerjene v hitrejše usklajevanje interesov združenega dela za vlaganje za večji dohodek
in večje zaposlovanje, v kvalitetno pripravo programov ter
njihovo ekonomsko utemeljenost in finančno pokritost, v dodatno angažiranje akumulacije poleg obveznosti preko
Sklada federacije, v samoupravno združevanje na dohodkovnih temeljih ter v hitrejše odpravljanje prezadolženosti in
nelikvidnosti ob dodatnih spodbudah za združevanje.
- član delegacije Sobranja SR Makedonije je menil, da
kljub nekaterim pozitivnim rezultatom z doseženim ne moremo biti zadovoljni kljub številnim samoupravnim sporazumom, ki pa so po kvaliteti pogosto vprašljivi, s samoupravnimi
sporazumi je združeno le 20% od vseh sredstev, od tega pa
vplačano 40% sprejetih obveznosti po enajstmesečnem združevanju vplačil, kar vse vpliva na počasnejše uresničevanje
planskih nalog. Ocenil je, da so razlogi za zaostajanje v
procesu združevanja objektivne gospodarsko-sistemske narave in subjektivni, ki se odražajo v pomanjkanju skupne
volje, da dosežemo načrtovane cilje. Pri tem se na manj
razvitih območjih še ostreje kažejo posledice splošnega zaostrenega položaja v gospodarjenju, ki tudi organizacijam
združenega dela iz razvitih republik in pokrajin ne omogoča
večjega združevanja, upoštevati pa je treba tudi velike razlike
v strukturi gospodarstva kot posledica neusklajenega planiranja, zapiranja v republiške meje, različno stopnjo konkurenčnosti in komplementarnosti v delitvi dela ipd., pomanjkljiva pa
je tudi ekonomska motivacija za združevanje, za katero ne
zadoščajo apeli in politična aktivnost, saj imajo organizacije
združenega dela iz razvitih območij predvsem interes vlaganj
za dobavo surovin, repromateriala ipd., kar predstavlja objektiven ekonomski interes in vpliv pa teritorialno delitev dela, ki
ga pri vlaganjih v manj razvite premalo upoštevamo zlasti z
vidika prenosa znanja in tehnologije, zanemarjamo pa tudi
možnost dodatnih spodbud, n. pr. možnost, da se kompenzira
izgubljeni dohodek vlagateljem iz razvitih republik in pokrajin
pri nedonosnih investicijah, kar je že praksa v razvitem svetu.
Opozoril je še na probleme, ki nastajajo, ko delavci z referendumom odklonijo nadaljnje izpolnjevanje obveznosti po samoupravnem sporazumu ali ko niso jasno urejene medsebojne obveznosti in pravice ter prevzemanje rizika pri skupnih
vlaganjih, na nujnost celovitega programa spodbujanja samoupravnega združevanja dela in sredstev na vseh ravneh in
posebej za manj razvite, ki ni sprejemljivo, da zaradi enakih
pogojev pridobivanja dohodoka ni treba posebnih ukrepov za
združevanje v programe v manj razvitih, čeprav so nekateri
diferencirani ukrepi že sprejeti, veliko pa je odporov za njihovo nadaljnje širjenje.
Naša delegacija je poudarila, da mora biti osnoven način
pospeševanja razvoja manj razvitih samoupravno združevanje
dela in sredstev ter dohodkovno in reprodukcijsko povezovanje. Opozorila je na stališča Skupščine SR Slovenije iz aprila
1983, ko smo obravnavali problematiko združevanja sredstev
in na kontinuirano spremljanje problematike razvoja manj
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razvitih v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in njihova
stališča do posameznih vprašanj, pri čemer je posebej poudarila stališča v zvezi s kvaliteto pripravljenih investicijskih
programov in težavami pri zaključevanju finančne konstrukcije posameznih programov zaradi likvidnostnih težav ter
opredelitev, da morajo biti sredstva združena v skladu z letošnjo resolucijo, saj bi usmerjanje sredstev v banke zaradi
likvidnostnih težav lahko vplivalo na počasnejše združevanje.
Poudarila je, da je združevanje sredstev nova kvaliteta in da
moramo biti z doseženimi rezultati v kratkem obdobju zadovoljni, čeprav bi lahko dosegli več, pa so se ti procesi začeli v
zelo zaostrenih gospodarskih razmerah, ki tudi organizacijam
združenega -dela z razvitih območij otežujejo združevanje. K
temu je treba prišteti tudi številne subjektivne slabosti in
pogosto enostransko informiranje o ovirah v procesih združevanja, pri čemer smo premalo storili, da bi bil odločujoč
dejavnik združeno delo, temveč se še vedno zanašamo na
nove ocene, predpise in ukrepe in torej na nekoga izven
združenega dela, ne pa na samoupravno sporazumevanje
delovnih ljudi. Opozorila je na primer, ko je z resolucijo
opredeljeno vprašanje avansiranja združenih sredstev, kar
ponovno nalagamo v ukrepanju ZIS ne da bi najprej terjali
odgovornost za izvajanje z resolucijo sprejetih nalog. Poudarila je, da je treba v programih združevanja odločneje urejati
tudi vprašanja strokovno usposobljenih kadrov, organizacijo
dela, delovne discipline, produktivnosti ipd., zlasti pa v samoupravnih sporazumih urediti tudi skupne osnove in merila
za razporejanje dohodka in osebnih dohodkov, tako da bi bili
delavci partnerjev v samoupravnem sporazumu v načelu izenačeni glede materialnega položaja in odvisni od rezultatov
dela potem, ko proizvodnja steče. Prav tako ne bi smeli
dopustiti, da utečena proizvodnja z dobrim proizvodnim programom posluje z izgubo, ker to ni v interesu partnerjev v
združevanju, bi pa negativno vplivalo na nadaljnje združevanje, kar terja, da se rezultate take proizvodnje spremlja ne
samo v času vpeljavanja, temveč tudi v rednem obratovanju
ob soodgovornosti vseh partnerjev v združevanju.
3. Aktualna vprašanja zaposlenosti in
zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih
republikah in pokrajinah
Zbor je na predlog Odbora za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin sprejel
ugotovitve in ocene, v katerih je ugotovil, da je kljub uresničevanju načrtovane stopnje zaposlenosti v zadnjih letih nezaposlenost v državi v celoti, predvsem pa v manj razvitih
republikah in pokrajinah eden najtežjih ekonomskih, socialnih in političnih problemov, ker je nezaposlenih vse več mladih, šolanih in kvalificiranih kadrov; ocenil, da so izredno
zaostrene gospodarske razmere v manj razvitih republikah in
pokrajinah ob neusklajenosti izobraževalnega sistema s potrebami in možnostmi združenega dela eden od omejevalnih
dejavikov hitrejšega zaposlovanja in da je treba odpraviti ali
omiliti te vzroke, predvsem pa zagotoviti bolj dinamičen gospodarski razvoj. Na tej podlagi je zbor sprejel sklepe, s
katerimi je: podprl aktivnost in ukrepe Zveznega izvršnega
sveta za reševanje problemov zaposlenosti in zaposlovanja v
manj razvitih republikah in pokrajinah in poudaril, naj Zvezni
izvršni svet še naprej proučuje, predlaga in sprejema druge
ukrepe za reševanje problemov nezaposlenosti; pozval vse
udeležence družbenega dogovora o skupnih temeljih politike
zaposlovanja, naj se angažirajo za njeno uresničevanje, s tem
da predlagajo in sprejmejo sistemske ukrepe in ukrepe tekoče
ekonomske politike za odpravljanje vzrokov nezaposlenosti;
pozval vse dejavnike na vseh ravneh, naj se angažirajo pri
reševanju problemov nezaposlenosti pri čemer je največja
odgovornost zaposlenih, da ustvarijo materialne pogoje za
hitrejše zaposlovanje, družbenopolitične skupnosti pa naj
sprejmejo tudi dodatne spodbujevalne ukrepe za zaposlovanje nezaposlenih strokovnih kadrov; opozoril na nujnost, da
se udeleženci dogovora o skupnih temeljih politike zaposlovanja v republikah in pokrajinah še bolj angažirajo za njegovo
sklenitev in uresničevanje ter pri ukrepih in aktivnostih glede
na aktualnost problemov nezaposlenosti; opozoril, da morajo
biti vprašanja zaposlovanja ustrezno zajeta v razvojnih planih
vseh nosilcev planiranja.
V razpravi na seji zbora je član delegacije Skupščine SAP
Kosova poudaril., da so problemi nezaposlenosti največji v tej
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pokrajini in zahtevajo pomoč celotne družbene skupnosti, saj
je to eden največjih ekonomskih, socialnih in političnih problemov predvsem zaradi velikega deleža mladih šolanih kadrov, ki se nenehno veča. vračajo pa se tudi delavci z začasnega dela v tujini. Položaj je orisal z nekaterimi podatki, iz
katerih izhaja, da je planirano zaposlovanje doseženo le 60%,
nezaposlenost pa je porasla za 30% glede na leto 1980. pri
čemer je od 900 tisoč delovno sposobnih prebivalcev v družbenem sektorju zaposlenih le 193.000. za eno delovno mesto
pa je v povprečju 42 prijav, v Jugoslaviji pa 12, kar 70%
nezaposlenih, ki prvič iščejo zaposlitev, pa je mlajših od 30
let. Ob tem se ne spoštuje zakon o zaposlovanju pripravnikov.
Zato mladina upravičeno reagira na negativne pojave pri
zaposlovanju. Tudi Skupščina SAP Kosova je v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije pripravila poseben program aktivnosti na področju zaposlovanja in večje
možnosti zagotoviti v pokrajini s krepitvijo materialne osnove
dela, investiranjem v delovno intenzivne dejavnosti, hitrejšim
razvojem drobnega gospodarstva, z zaposlovanjem v kmetijstvu. ipd., vendar pa obenem ocenjujejo, da samo Kosovo še
dalj časa ne bo moglo samo rešiti teh vprašanj brez angažiranja širše skupnosti, zlasti s samoupravnim združevanjem dela
in sredstev in tudi večjim zaposlovanjem delavcev v enotnem
jugoslovanskem prostoru.
Naša delegacija je v razpravi ugotovila, da so predlagani
ukrepi v skladu z nalogami iz letošnje resolucije, ki upoštevajo zmanjšane možnosti novega investiranja, nujnost dokončanja velikih kapitalnih objektov ter prekoračitve proračunskih vrednosti. Možnosti zaposlovanja so razen v novih naložbah predvsem v pravilnem koriščenju dela in znanja, poslovnih sredstev, lastnih prirodnih resursov in v kvalitetnih spremembah gospodarske strukture, kar bo vplivalo na večje
zaposlovanje. Opozorila je na boljšo opremljenost v proizvodnji in vse slabše izkoriščanje osnovnih sredstev, kar tudi
zmanjšuje možnosti zaposlovanja. Kritično je ocenila tudi
neodgovoren odnos do dela in slabo izkoriščanje proizvodnih
zmogljivosti ob sklicevanju na objektivne razloge za tako
stanje brez strokovnega ugotavljanja stvarnih možnosti. Menila je, da bi bilo treba v bankah in v Skladu federacije
prioritetno zagotavljati sredstva, ki zagotavljajo večje zaposlovanje.
Ocenila je, da je eden od osnovnih problemov tudi neplanska selitev delovno sposobnega prebivalstva iz vasi v mesta in
pritisk na zaposlovanje izven kmetijstva ob stalnem povečevanju neobdelane zemlje, kar predstavlja eno največjih rezerv, ki
jo je treba izkoristiti ob ustreznem združevanju kmetov in
aktivnostih v gospodarskih zbornicah, bankah in zadružnih
zvezah ter organih družbenopolitičnih skupnosti. Poudarila je
tudi velike možnosti zaposlovanja v malem gospodarstvu, ki
ne terja tako velikih vlaganj, kot n. pr. industrija in rudarstvo.
Možnosti so tudi v organizirani migraciji delavcev pri čemer v
SR Sloveniji omogočamo zaposlitev delavcem iz manj razvitih
republik in pokrajin, ob tem, da je stvarna rešitev predvsem v
ustvarjanju večje zaposlitvene možnosti z usmerjanjem organizacij združenega dela v samoupravno združevanje dela in
sredstev. Opozorila je še na prepočasno prilagajanje zmogljivosti izobraževalnega sistema potrebam združenega dela in
na potrebo, da se vzpostavijo ustreznejša razmerja ter na
zagotavljanje racionalne reprodukcije prebivalstva ob upoštevanju vseh vidikov demografskega razvoja, kot tudi oblikovanja populacijske politike in ukrepov za njeno uresničevanje.
4. Zakon o temeljih sistema blagovnih rezerv
in o zveznih blagovnih rezervah
Zbor je kot zainteresirani zbor sprejel mnenje k predlogu za
izdajo tega zakona in ga poslal Zveznemu zboru. V mnenju je
ustrezno zajeto tudi stališče Skupščine SR Slovenije, da mora
biti določen mehanizem za črpanje blagovnih rezerv na posameznih ravneh in da morajo biti obvezni usklajeni programi
ustvarjanja, obnavljanja in uporabe rezerve na vseh ravneh,
da bi sistem lahko celovito deloval.
Zbor je brez razprave sprejel zakon o tarifi zveznih upravnih
taks, dva odloka o določitvi obveznosti republik in pokrajin za
odpravljanje posledic potresa v SR črni gori in pobudo, naj
bo Skupščina SFRJ udeleženec družbenega dogovora o
skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike, pri
čemer je pooblastil odbor za družbeni plan in razvojno politiko, da sodeluje pri pripravi predloga dogovora, na predlog
poročevalec

zakonodajno-pravne komisije pa še sklep, s katerim je zadolžil Zvezni komite za zakonodajo, da pripravi informacijo o
stanju in problemih v zvezi s sklepanjem družbenih dogovorov, pri katerih so sodelovali organi federacije, zlasti Skupščina SFRJ in jo pošlje zboru in zakonodajno-pravni komisiji.
Zbor ni sprejel pobude, naj bo Skupščina SFRJ udeleženec
pri sklepanju družbenega dogovora o ukrepih za zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva, pač pa je z večino
glasov sprejel sklepe, v katerih je: ocenil, da je treba v vseh
družbenopolitičnih skupnostih in v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih sprejeti ukrepe za zmanjšanje materialnih obveznosti gospodarstva, da bi se okrepila njegova
reproduktivna in akumulativna sposobnost in v ta namen
sprejeti konkretne ukrepe; priporočil skupščinam republik in
pokrajin, naj čiprej sprejmejo ukrepe za zmanjšanje obveznosti gospodarstva, o čemer naj zaradi poenotenja takoj sklenejo dogovor; naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da prouči
izdatke vseh porabnikov proračuna federacije in da predlaga
možno zmanjšanje teh odhodkov ter da spremlja uresničevanje teh sklepov in dogovora ter o rezultatih pravočasno obvešča Skupščino SFRJ. Na predloženo besedilo sklepa, naj
Zvezni izvršni svet prouči možno znižanje odhodkov vseh
porabnikov proračuna federacije, je bil na seji zbora predlagan amandma, naj bo znižanje obvezno, ki pa v glasovanju ni
bil sprejet. Člani delegacij so glasovali za predlagani
amandma, torej za obvezno znižanje proračuna federacije.
II. seja Zbora republik in pokrajin - 26.
4. 1984
Zbor je obravnaval informacijo o uresničevanju politike
razvoja energetike v letu 1984; informacijo o dosedanjih aktivnostih in rezultatih uresničevanja družbenega dogovora o
ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo
obstoječih rudnikov premoga in eksploatacijskih polj nafte in
plina; poročilo o delu, razvoju in delovanju jugoslovanskega
elektroenergetskega sistema kot tehnološko enotnega sistema v letu 1983; poročilo o aktivnostih pri pripravi dolgoročnega in srednjeročnega plana Jugoslavije; analizo o delovanju davčnega sistema in usklajevanja davčnega sistema in
davčne politike: sprejel je: zakon o dopolnitvi zakona o temeljih sistema cer, in o družbeni kontroli čen; zakon o določitvi
virov sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv; zakon
o ratifikaciji konvencije Mednarodne organizacije dela št. 158
o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca,
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najemanju
določenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984;
zakon o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v
letu 1984; odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ciljih
in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih
osnov kreditne politike v letu 1984; zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv; opravil je tudi volitve
in imenovanja.
1. Uresničevanje energetske politike v letu
1984, odpiranje in modernizacija rudikov in
izkoriščanje nafte in plina ter delovanje
elektroenegetskega sistema v letu 1983
Zbor je na predlog Odbora za družbeni planin razvoj sprejel
tele sklepe:
a) k informaciji o uresničevanju politike razvoja energetike
v letu 1984
Zbor je s sklepom: 1/ ugotovil, da se je v primerjavi z
lanskimi prvimi meseci povečala proizvodnja premoga in
električne energije zaradi ugodnih hidroloških razmer, večjih
naporov rudarjev in boljšega delovanja elektroenergetskega
sistema, vendar pa je energetski položaj še vedno zelo resen.
2) menil, da se sprejeta energetska politika ne uresničuje v
celoti in da morajo Zvezni izvršni svet ter pristojni zvezni
organi ukrepati v skladu z resolucijo in energetsko bilanco, da
ne bo prišlo do motenj v oskrbi z energijo in da mora v ta
namen Zvezni izvršni svet nemudoma ukrepati: za enakomerno in pod enakimi pogoji zagotovljeno oskrbo z nafto in
derivati, vključno s primarnim bencinom, koksom in petrokemičnimi proizvodi, če ustrezni samoupravni sporazumi ne
bodo sklenjeni do konca aprila; za pravočasno zagotovitev
deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin, rezervnih deporočevalec

lov, repromateriale in zaščitne opreme za proizvodnjo premoga, nafte, naravnega plina in električne energije in za
raziskovanje nafte v tujini v skladu s sprejeto devizno politiko;
v skladu z deviznim zakonom proti poslovnim bankam in
drugim subjektom, ki ne izdvajajo deviz za uvoz energetskih
surovin; za pravočasno zagotavljanje dinarskih sredstev za
nemoteno reprodukcijo v energetiki ter za nabavo in uvoz
energetskih surovin; 3) opozoril, da morajo pristojni zvezni,
republiški in pokrajinski organi, gospodarske zbornice,
splošna združenja in OZD ukrepati, da bodo zagotovljeni
ugodnejši pogoji za dokončanje izgradnje energetskih zmogljivosti, ki morajo začeti delati v skladu z energetsko bilanco v
letu 1984, da je treba pospešiti sklenitev dogovora o začetku
del na objektih kontinuitete na domačih energetskih virih in
dogovora oziroma samoupravnega sporazuma o uporabi lignitov na Kosovu ter izkoriščanja porečja Drine; o teh vprašanjih mora Zvezni izvršni svet do junija pripraviti posebno
informacijo; 4) zadolžil: Zvezni izvršni svet, da do konca junija
pripravi celovito analizo stanja v naftnem gospodarstvu, njenem samoupravnem položaju in problemih dolgoročnega
razvoja s predlogi ukrepov in aktivnosti, da bo na samoupravnih osnovah zagotovljeno dohodkovno povezovanje in
skupna odgovornost naftnega gospodarstva in porabnikov v
proizvodnji in razvoju naftnega gospodarstva ter pri določanju pogojev za enakomerno in pod enakimi pogoji zagotovljeno preskrbo; splošna združenja naftnega gospodarstva,
kemijske industrije in črne metalurgije, da v Gospodarski
zbornici Jugoslavije v skladu s šklepi zbora ob letošnji resoluciji pospešijo sklepanje samoupravnih sporazumov o preskrbi
z nafto, koksom in petrokemičnimi proizvodi s predlogi za
izboljšanje sporazumevanja; Narodno banko Jugoslavije, da v
skladu s sklepom zbora ob letošnji resoluciji zagotovi spremljanje izdvajanja iz deviznega priliva po poslovnih bankah in
da o tem redno poroča Skupščini SFRJ, vključno tudi o
ukrepih, ki jih je v skladu z deviznim zakonom sprejela proti
kršilcem; 5) opozoril, da morajo OZD s področja energetike in
pristojni organi ukrepati za uskladitev porabe z razpoložljivo
energijo, za visoko obratovalno pripravljenost energetskih
zmogljivosti in optimalnega izkoriščanja energetskih virov, pri
čemer je posebej pomembno zmanjšanje porabe električne
energije po enoti proizvoda.
b) k Informaciji o dosedanjih aktivnostih in rezultatih uresničevanja družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje
odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov
ter eksploatacijskih polj nafte in plina.
Zbor je s sklepom: ugotovil, da se dogovor prepočasi uresničuje, zlasti glede zagotavljanja sredstev z združevanjem
proizvajalcev in potrošnikov premoga, iz drugih virov ter iz
bančnih in tujih kreditov, kot tudi glede prepočasnega vklju*
čevanja domače strojegradnje za rudniško opremo, ter da
zaradi trga in tudi pomanjkanja deviz razvoj premogovništva,
naftnih ter plinskih polj zaostaja, kar bo povzročilo manjšo
proizvodnjo premoga, nafte in plina, otežilo že tako zahtevno
energetsko situacijo in tudi plačilno bilanco, ocenil, da morajo udeleženci dogovora ukrepati za zagotovitev sredstev v
Skladu z dogovorom, da bodo zagotovljena za planirani razvoj, o čemer mora Zvezni izvršni svet do konca junija pripraviti
posebno informacijo; priporočil, da se pospeši dovarjanje o
namenih in najbolj smotrni porabi sredstev iz nadomestil o
cenah naftnih derivatov; ocenil, da morajo pristojni organi z
ekonomskimi in drugimi ukrepi ter poslovne banke s svojo
kreditno politiko spodbujati domačo strojegradnjo za povečanje proizvodnje opreme za potrebe premogovnikov ter naftnih
in plinskih polj, da bi se uvoz opreme zmanjšal, zagotoviti pa
je treba tudi devizna sredstva za uvoz najnujnejše opreme in
rezervnih delov, da bo zagotovljena nemotena proizvodnja v
premogovnikih; priporočil pristojnim organom in organizacijam v republikah in pokrajinah ter OZD v udarstvu, da izboljšajo delovne in varnostne pogoje ter osebni in družbeni
standard rudarjev; priporočii, da udeleženci dogovora sproti
poročajo Skupščini SFRJ o združevanju in porabi sredstev po
tem dogovoru.
c) k Poročilu JUGEL o delu, razvoju in delovanju jugoslovanskega elektroenergetskega sistema kot tehnološko enotnega sistema v letu 1983
Zbor je s sklepom: podprl poročilo in poudaril, da prikazuje
ključne proble me optimalnega delovanja in razvoja elektroenergetskega s istema kot tehnološke celote, posebej pa resnost tekočega elektroenergetskega položaja ter možne po23

sledice vse večjega razkoraka med potrebami in objektivnimi
možnostmi za proizvodnjo, česar povečani napori ne morejo
nadomestiti zaradi dosedanjih premajhnih vlaganj in nerešenega sistema financiranja graditve elektroenegetskih objektov; priporočil pristojnim organom in organizacijam ter OZD,
da zaradi pomena nemotene oskrbe z električno energijo za
nadaljevanja pozitivnih trendov rasti industrijske proizvodnje
pospešijo aktivnosti pri uresničevanju sklepov zbora iz septembra lani posebej glede zagotavljanja visoke obratovalne
pripravljenosti elektroenergetskih zmogljivosti in premogovnikov, hitrejšega dokončanja začetih objektov in pripravo
dolgoročnega programa graditve objektov kontinuitete ob
pospešenem dogovarjanju zainteresiranih subjektov za zagotavljanje stabilnih in trajnih virov financiranja in skupnih vlaganj v boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti; podaril, da
je treba energetiki, posebej elektrogospodastvu, zagotoviti
posebno obravnavanje v pripravah srednjeročnega in dolgoročnega plana ter da je treba pospešiti aktivnosti za sklenitev
dogovora o dolgoročnem razvoju energetike, dogovora o
dolgoročni politiki cen na tem področju in dogovora o usposobitvi domače strojegradnje za večje sodelovanje pri veliki
energetski opremi; poudaril, da bi morali na vseh ravneh vsi
pristojni organi in organizacije ter skupnosti pospešiti aktivnosti pri reševanju drugih nerešenih vprašanj pri nadaljnjem
razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju energetike in da morata Zvezni izvršni svet in JUGEL v skladu s sklepi
zbora ukrepati za uresničevanje sprejete politike in ustvarjanju pogojev za dolgoročno zadovoljevanje potreb gospodarstva in družbe po električni energiji.
Zbor je o vseh treh gradivih opravil skupno razpravo:
- član delegacije Sabora SR Hrvatske je poudaril, da se
energetska bilanca v bistvenih postavkah ne uresničuje in
opozoril na zmanjševanje uvoza in proizvodnje nafte ter na
dejstvo, da se po dolgotrajnih usklajevanjih proizvajalci dogovarjajo še vedno le o razporeditvi nafte po rafinerijah, ne pa o
celotni problematiki proizvodnje in predelave nafte, uvoza in
prometa nafte in naftnih derivatov, niti o urejanju finančnih
vprašanj. Poudaril je da pri sprejemanju energetske bilance
niso bili upoštevani vsi vidiki za njeno dinamično uresničevanje. Ob prevelikih predelovalnih zmogljivostih se je zavzel, da
se pripravi celovita analiza o tej problematiki, vključno s
problemi elektrarn na mazut, Menil je, da je uvoz nafte sicer
odvisen od združevanja deviz, ki pa glede na dinamiko priliva
ni enakomeren in je treba uporabljati premostitve iz deviznih
rezerv Narodne banke Jugoslavije, s tem da je treba preveriti
realnost ocen o potrebnih sredstvih ter zaostriti odgovornost
za tekoče izdvajanje v skladu z zakonom. Opozoril je, da se
gradivo nanaša na izvajanje bilance v celotni Jugoslaviji in
podal nekaj podatkov o problemih in izgubah naftne industrije v SR Hrvatski, ko se uresničujejo edino predvidevanja v
preskrbi s plinom, vsi drugi viri pa so manjši od planiranih,
zlasti kritična je preskrba z mazutom, kar vpliva na velike
zastoje v proizvodnji. Zavzel se je tudi, da v skladu s sklepi
Zbora republik in pokrajin Zvezni izvršni svet čimprej pripravi
predloge za poravnanje fiksnih in garantiranih obveznosti
INA.
- član delegacije Skupščine SAP Kosovo je podprl predlagane sklepe ter opozoril na probleme v zvezi s plazovi v
površinskih kopih premoga v pokrajini in težave, ki jih to
povzroča v elektrogospodarstvu. Zavzel se je za dosledno
izpolnjevanje obveznosti pri združevanju deviz za nafto in da
je treba jasno imenovati kršilce predpisov in dogovorov ter v
zvezi s podatki o izčrpanosti deviznih rezerv pri Narodni banki
Jugoslavije poudaril, da gre za vprašanja, ki niso bila pojasnjena v odborih, vsekakor je razprava potrebna.
- član delegacije Skupščine SR Bosne in Hercegovine seje
zavzel za pripravo programov substitucije energetskih virov
predvsem z domačimi viri, saj so doslej opravljene aktivnosti
le parcialne, so pa tudi nesmotrne, kot je npr. gradnja elektrarn na mazut. V celoti je podprl predloge sklepov.
- guverner Narodne banke Jugoslavije je opozoril na nekatere plačilno bilančne probleme, ki vplivajo na možnosti za
boljšo energetsko preskrbo in poudaril, da z energetsko bilanco planiramo potrebe neodvisno od razpoložljivih sredstev, kar povzroča, da posegamo v stalne devizne rezerve
Narodne banke Jugoslavije, kar vpliva tudi na položaj v zunanji likvidnosti države, da si premalo prizadevamo za racionalno substitucijo energetskih virov z domačimi in za zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda, da neredno izpol24

njujemo obveznosti za izdvajanje deviz za nafto, da prenašamo neizpolnjene obveznosti ipd., ter da takšno stanje otežuje naše interese ter mednarodne obveznosti za krepitev
stalnih deviznih rezerv. Predlagal je. da se problemi v zvezi z
zagotavljanjem deviz za uvoz energije, posebej nafte, čimprej
obravnavajo v Skupščini SFRJ. vključno s predlogi za spremembo sistema in mehanizma zajemanja sredstev, vse v luči
osnovne usmeritve, da se postopno začne zmanjševati naš
dolg tujini.
Naša delegacija je poudarila, da smo na področju energetike letos planirali precejšnja povečanja proizvodnje vseh
virov, kar je zahtevna naloga ob upoštevanju prenosa velikih
obveznosti iz preteklega leta. kot npr. obnovitev zalog premoga v termoelektrarnah, vračila sposojene elektrike, nadomestitev zalog nafte ipd. Ob ugodnih rezultatih v začetku
letošnjega leta je najvažnejše zagotoviti energetskim OZD
takšne pogoje poslovanja, kot so predvideni z energetsko
bilanco, torej v prvi vrsti zagotovitev dinarskih in deviznih
sredstev za enostavno reprodukcijo, v elektrogospodarstvu in
premogovništvu pa z združevanjem tudi sredstva za nove
objekte in modernizacijo. Poudarila je. daje najbolj zaskrbljujoča preskrba z nafto, čeprav ima tu Zvezni izvršni svet vse
pristojnosti, saj je sam sprejel energetsko bilanco, sam določa cene naftnih derivatov, model za izdvajanje deviznih
sredstev je sam predložil ipd. Ob tem se tudi naftno gospodarstvo obnaša monopolno in se ne povezuje z ostalim gospodarstvom, kar se vidi v njegovem avtarkičnem razvoju, tako da
danes samo ne more reševati položaja, saj tudi občasno
povečanje cen ne more nadomestiti pomanjkanja obratnih
sredstev, kar je tudi eden od razlogov za nepravočasen uvoz
nafte. Dosedanje prakticistično reševanje je dalo samo začasne rešitve in je zato treba sprejeti trajne rešitve, pri čemer
mora tudi naftno gospodarstvo samo prispevati k rešitvi vprašanja obratnih sredstev upoštevaje, da so glavni problemi
prevelike rafinerijske zmogljivosti, saj so le polovično izkoriščene, pa se zaradi tega OZD naftne industrije niso sposobne
sporazumeti niti o razporeditvi uvožene nafte niti o enakomerni in pod enakimi pogoji zagotovljeni preskrbi. Zato bi
naftna industrija morala predlagati rešitve, ki ne morejo v
nedogled bremeniti potrošnikov, s stroški zaradi neizkoriščenih zmogljivosti, temveč je treba določene zmogljivosti zapreti. Kot primer stabilizacijskega obnašanja je navedla prenehanje izgradnje rafinerije v Lendavi. Opozorila je, da se
trdna zagotovila Zveznega izvršnega sveta, da bo model za
izdvajanje deviz za nafto in razporejanje derivatov učinkovito
deloval, ne izpolnjuje, saj so zaradi pomanjkanja deviz stalne
težave pri uvozu surove nafte, pa tudi sprejeti ukrepi so
prakticistični, tako da z vso pravico zahtevamo poglobljeno
analizo delovanja tega modela, ki bi moral temeljiti na samoupravnem povezovanju proizvajalcev in potrošnikov. V zvezi s
preskrbo z električno energijo je poudarila, da premalo upoštevamo lanske izkušnje, ko bi dejanske redukcije znašale
preko 30%, če ne bi bilo nadnormalne praznitve akumulacije,
povečane proizvodnje premoga, preforsirane proizvodnje termoelektrarn, uvoza elektrike in medrepubliške solidarnosti.
Pri tem je poudarila, da je treba dati priznanje delavcem v
elektroenergetiki in v rudnikih, obenem pa moramo upoštevati, da je brezhibno deloval elektroenergetski sistem kot
tehnološko enoten sistem, čeprav bi lahko obratovanje na
gornji meji zmogljivosti privedlo do razpada sistema ali izpada ključnih objektov, kot je bilo to pred leti v Sloveniji.
Takrat smo v naši republiki vzpostavili institucionalne osnove
za soodgovornost porabnikov elektrike v vsem gospodarstvu,
da skrbe za svoje potrebe, kar je omogočilo zgraditev novih
objektov, za kar smo namenili 40% vseh vlaganj, odložili pa
smo celo druge prioritete, vendar sedanje stanje v preskrbi v
republiki, ko ni večjih težav, kaže na upravičenost takih rešitev. Zato bi na lanskih izkušnjah morali v podobnih rešitvah
razmišljati tudi v drugih republikah in pokrajinah, saj se lahko
kritični položaj prepreči le s pravočasnim vlaganjem v izgradnjo novih objektov glede na planirane potrebe, saj gradnja
energetskih objektov traja najmanj pet let. To potrjuje tudi
podatek, da so rasle potrebe po elektriki letno za 6,6%,
proizvodnja pa za 3,9%, od tega v štirih republikah in pokrajinah 7 do 8 odstotkov, proizvodnja pa le 1 do 2 odstotka. Zato
je treba nemudoma ukrepati predvsem v elektroenergetskih
OZD in rudnikih, da bodo novi objekti pravočasno dokončani,
in da bo omogočena nemotena povečana proizvodnja, da se
ne bi ponovila lanska situacija. S tem v zvezi je delegacija
poročevalec

posebej opozorila, da so vse pogostejše neutemeljene kritike,
da so težave v preskrbi posledica neenotnosti sistema in da je
treba to preprečiti z večjo centralizacijo upravljanja, čeprav je
lani sistem tehnološko brezhibno deloval, pa tudi samoupravno urejanje razmerij je npr. dalo pozitivne rezultate v
medsebojni solidarnosti območij pri dobavah ali povečanju
proizvodnje v termoelektrarnah. Obenem tudi premalo upoštevamo, da smo z zadrževanjem nizkih cen elektrike povzročili pomanjkanje obratnih sredstev in tudi izgube. Prav tako se
ne združujejo potrebne devize, prepočasi pa tudi sredstva za
gradnjo novih načrtovanih objektov, pri čemer se mora angažirati JUGEL in domača strojegradnja, prioritetno pa je treba v
republikah in pokrajinama zagotoviti sredstva, saj več elektrike ne more zagotoviti centralizacija sistema, temveč skrbno
načrtovana izgradnja novih zmogljivosti ob hkratnem odločnem ukrepanju za zmanjšanje porabe v racionalne okvire.
2. Poročilo o aktivnostih pri pripravi
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Jugoslavije
Zbor je brez razprave na predlog Odbora za družbeni plan
in razvojno politiko sprejel sklepe, s katerimi je: ocenil, da
kljub določenim opravljenim pripravam na ravni federacije in
v republikah in pokrajinah priprave potekajo dosti počasneje
od dinamike, predvidene z odlokom Skupščine SFRJ, zlasti
pa kasnijo priprave v OZD; poudaril v skladu z dogovorom v
ZK SZDL, da je treba intenzivirati celotno družbenopolitično
aktivnost vseh subjektov planiranja za pripravo planskih dokumentov, zagotoviti pravočasen sprejem na samoupravnih
temeljih zasnovanih planov vseh samoupravnih organizacij in
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti, kar je eden od
najbistvenejših pogojev za izvajanje dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije, pri tem je treba posebej spodbujati
samoupravno sporazumevanje o temeljih planov ter dohodkovno in reprodukcijsko povezovanje OZD na enotnem jugoslovanskem trguj; opozoril, da je treba pri pripravi in sprejemanju planov izhajati iz dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije in njegovih separatov kot enotne osnove ter povezati ekonomski, socialni in prostorski razvoj, pri vseh aktivnostih pa zagotoviti aktivno udeležbo delavcev, delovnih ljudi
in občanov, organov upravljanja in delegatskih skupščin na
vseh ravneh; ocenil, da je treba bolj uskladiti priprave srednjeročnih in dolgoročnih planov v skladu z odloki Skupščine
SFRJ ter tako zagotoviti uresničevanje načela sočasnosti planiranja ter da morajo zato planski strokovni organi zagotoviti
medsebojno sodelovanje, usklajevanje in seznanjanje z aktivnostmi, predvsem glede priprav analitsko-dokumentacijskih
podlag za pripravo planov ter glede pobud in elementov za
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana in dogovorov o temeljih plana, hkrati pa pospešiti tudi znanstvenoraziskovalno delo pri proučevanju pogojev in možnosti razvoja subjektov planiranja; ocenil, da smo v zaostanku s pripravami sprememb in dopolnitev sistemskega zakona o družbenem planiranju, saj bi sprejetje sprememb omogočilo učinkovitejše planiranje in zato priporočil Zveznemu izvršnemu
svetu, da pospeši pripravo t^h sprememb zaostanek prijem
pa ne opravičuje subjektov, da ne bi pripravljali planov v
skladu z veljavnim zakonom; naložil Zveznemu izvršnemu
svetu, da pospeši sprejetje obvezne enotne metodologije in
minimuma obveznih kazalcev; ocenil, daje za pripravo planov
treba pospešiti prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam
stabilizacije, ker bo kasnitev pri tem in pri izvajanju nalog iz
prve faze uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije pomembno vplivalo na kvaliteto in vsebino vseh
planskih aktov.
3. Analiza delovanja davčnega sistema in
usklajevanja davčnega sistema in davčne
politike
Zbor je na predlog Odbora za finance sprejel sklep, s
katerim je: ocenil, da dokumenti, ki jih je predložil Zvezni
izvršni svet, temeljijo na dolgoročnem programu ekonomske
stabilizacije za krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva, spremembo strukture prihodkov s postopno spremembo
posrednih davkov v neposredne, zmanjšanje fiskalne in krepitev ekonomske in socialne funkcije davčnega sistema in poliporočevalec

tike, obdavčevanje glede na ekonomsko moč davčnih zavezancev, odločujočo vlogo delovnih ljudi pri oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo, za uskladitev davčnega
sistema v državi in za izvajanje davčne politike; poudaril, daje
treba glede presežkov sredstev za skupno in splošno porabo
čimprej sprejeti ustrezne dogovore in ukrepe na ravni federacije; ocenil, da je poleg zmanjšanja obsega skupne in splošne
porabe treba racionalizirati mrežo institucij v družbenih dejavnostih, posebno SIS, ob sočasni proučitvi programov in
pravic v skupni oziroma splošni porabi; opozoril, da je treba v
skladu z Zakonom o združenem delu zagotoviti odločujočo
vlogo delavcev pri odločanju o sredstvih za, celotno skupno in
splošno porabo, k čemer mora prispevati tudi dosledno uresničevanje načela izkazovanja bruto OD; menil, da je nujno
zmanjšati število davkov in prispevkov in jih optimalno uskladiti v družbenopolitičnih skupnostih za večje poenotenje sistema ih politike; opozoril, da mora prometni davek bolj kot
doslej dobiti obeležje ekonomskega in socialnega instrumenta; poudaril, da mora davčna politika spodbujati inventivno dejavnost in vlaganja občanov v stanovanjsko izgradnjo,
pri obdavčevanju skupnega dohodka ne sme biti destimulirano boljše, produktivnejše in kvalitetnejše delo, pri obdavčevanju premoženja pa mora biti težišče na obdavčitvi dohodka
od premoženja, da se preprečijo neupravičene socialne razlike; priporočil skupščinam SR in SAP, da vlože dodatni
napor za uskladitev še odprtih vprašanj, da bi bili lahko
pravočasno sprejeti vsi potrebni dogovori s tega področja.
V razpravi na seji zbora je sodelovala le naša delegacija, ki
je poudarila, da je dogovarjanje o usklajevanju davčnega
sistema neodložljiva naloga iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Čeprav je usklajevanje stališč preneseno v izvršne svete skupščin republik in pokrajin, pa to ne
sme pomeniti zmanjšanja odgovornosti skupščin, da spodbude dogovarjanje, tako da bi nove rešitve lahko začele veljati
že leta 1985 in bi moral biti zato dogovor sklenjen do poletja.
Zato smo v SR Sloveniji v dosedanjih obravnavan na vseh
ravneh in tudi v Skupščini SR Slovenije oblikovali enotno
izhodišče, da mora biti davčni sistem v funkciji spodbujanja
uspešnega gospodarjenja ne glede na lastnino produkcijskih
sredstev. V tej smeri morajo biti bolj izenačeni kriteriji za
obdavčevanje družbenega in zasebnega sektorja, zlasti v
kmetijstvu, ker gre pri tem za izenačevanje položaja delavcev
pri pridobivanju dohodka in osebnih dohodkov, vključno z
olajšavami in oprostitvami v skladu s politiko razvoja republik
in pokrajin in spodbujanja deficitarnih dejavnosti, zlasti razvoja drobnega gospodarstva, kjer je največ nedorečenosti.
Tako se ponekod drobno gospodarstvo tretira kot komaj
družbeno sprejemljivo, po drugi strani pa zaradi deficitarnosti
praktično pomeni svojstven monopol, oboje pa lahko ob
drugih ukrepih v mnogočem uravnava ustrezna davčna politika v ožjih družbenopolitičnih skupnostih v skladu z enotno
dogovorjenimi merili za spodbujanje večje zaposlenosti, povečanja proizvodnje in boljše tehnične opremljenosti ter podpori inovacijske dejavnosti, vključno s priznavanjem določenih stroškov v stroške obratovanja in oprostitvijo določenih
prometnih davkov, vse v smeri izenačevanja z družbenim
sektorjem. V obdavčevanju kmetijstva je treba poenotiti merila za diferencirano obdavčevanje po katastrskem in dejanskem dohodku glede na delež dohodka od obdelovalne zemlje ali od drugih dejavnosti vse pa s ciljem povečanja proizvodnje- hrane. Davčni sistem mora omogočiti spremljanje tekočega gibanja cen kmetijskih proizvodov in stroškov ter
spodbujati povezovanje kmetov z družbenim sektorjem ter jih
motivirati za optimalno izkoriščanje obdelovalnih površin.
Delegacija je zbor seznanila z nekaterimi novostmi o obdavčevanju v naši republiki, zlasti glede davčnih olajšav, dosledne prijave doseženega dohodka, ostrejše obdavčevanje dohodka, doseženega izven dela, ter obdavčevanja dohodka od
opravljanja dejavnosti brez dovoljenja. Podprla je kri-tiko v
zvezi s prevelikim vplivom prometnih davkov na obseg
splošne porabe, da o njih delavci ne morejo odločati, da
prevladujejo fiskalne potrebe in ne ekonomska oziroma socialna funkcija in-da je neposredno obdavčevanje zapostavljeno, saj prometni davki dajejo skoraj štiri petine vseh prihodkov proračunov družbenopolitičnih skupnosti. To kaže,
da se usmeritve iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ne uresničujejo, čeprav ni mogoče teh virov takoj
nadomestiti, je pa treba takoj pripraviti program in dinamiko
za njihovo postopno spreminjanje. Opozorila je tudi, da je
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treba pri razbremenjevanju gospodarstva upoštevati že doslej
sprejete ukrepe v republikah in pokrajinah. V zvezi z delovanjem uprav za družbene prihodke pa je poudarila, da gre za
nujnost racionalnega organiziranja in učinkovitega delovanja
pri izpolnjevanju davčnih obveznosti zavezancev.
4. Zakon o določitvi virov sredstev za
financiranje zveznih blagovnih rezerv
Skupščina SR Slovenije je ob ponovni obravnavi osnutka
zakona delegacijo pooblastila, da v usklajevalnem postopku
uveljavlja stališče, da ni primerno, da se kot vir sredstev
določi tudi del prometnih davkov, ki so vir prihodkov proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Menila je, da bi bilo smotrno o tem zakonu odločati hkrati s sprejemanjem družbenega dogovora o virih sredstev za financiranje blagovnih
rezerv. Delegacija je smiselno uveljavila pripombo ob podpori
nekaterih drugih delegacij, ki so imele podobna stališča, da
se namesto prometnega davka kot vir opredeli nadomestila v
ceni bencina in naftnih derivatov ter da se črta obdavčevanje
sladkorja, opredeli pa se kot vir del temeljnega prometnega
davka na kavo in južno sadje, razen limon, ki je vir proračuna
federacije, medtem ko bi možnosti rebalansa proračuna federacije proučili kasneje. Z zakonom je uveden poseben račun
federacije za financiranje zveznih blagovnih rezerv iz virov po
tem zakonu. V zvezi z usmerjanjem nadomestil v ceni naftnih
derivatov za gradnjo skladišč za zvezne blagovne rezerve je
predstavnik ZIS dal na seji Odbora za finance izjavo, po kateri
se s tem zakonom ne spreminja namen, viri in prerazporeditev
sredstev od nadomestila, temveč se samo z zakonom jasneje
ureja namen teh sredstev v skladu z veljavnim odlokom
Delegacija je v skladu s prejetim pooblastilom dala soglasje k
usklajenemu besedilu zakona in ni vztrajala na stališču, da bi
bilo ustrezneje zakon sprejeti hkrati z dogovorom o virih
sredstev za financiranje blagovnih rezerv, ker je ZIS pojasnil,
da je obveznost oblikovanja blagovnih rezerv v navedenem
obsegu naša obveznost do pisma o namenih do Mednarodnega denarnega sklada in zakon moramo sprejeti do konca
aprila v celotnem paketu.

slavije uredi tudi za stalne devizne rezerve, s katerimi upravlja
Narodna banka Jugoslavije, je Zvezni izvršni svet pojasnil, da
se s tem zakonom ne ureja namen uporabe deviznih rezerv,
temveč uporaba kreditov, ki se po deviznem zakonu uporabljajo za začasna posojila za poravnanje fiksnih in garantiranih
obveznosti in ne gre za začasno prodajo deviz. Delegacija je
to pojasnilo sprejela. Delegacija po daljšem usklajevanju ni
vztrajala na pripombi, naj zakon uredi splošne pogoje za
najemanje začasnih posojil poslovnih bank pri Narodni banki
Jugoslavije, posebni pogoji pa naj bodo urejeni s pogodbo,
izpolnjevanje splošnih pogojev pa bi pomenilo možnost
ocene sposobnosti banke za vračanje posojila. Zvezni izvršni
svet je namreč pojasnil, da devizni zakon določa, da se pogoji
urejajo s pogodbo, Narodna banka Jugoslavije pa daje posojila na podlagi posamezne odločitve Zveznega izvršnega
sveta. Delegacija ni vztrajala na pripombi, naj bodo v primeru
nevračanja začasnega posojila ustavljena vsa plačila pooblaščene banke v tujino, razen fiksnih in garantiranih obveznosti,
ker je Zvezni izvršni svet pojasnil, da je takšna določba o
ustavitvi vseh plačil zaradi spoštovanja obveznosti do Narodne banke Jugoslavije vgrajena tudi v deviznem zakonu. Delegacija je uveljavila pripombo, da naj se določi, s katerim
aktom bodo določeni pogoji in način porabe posojil jn je
navedeno, da gre za zakon, ki ureja najemanje določenih
blagovnih kreditov. Delegacija je v skladu s pooblastilom dala
soglasje k usklajenemu besedilu predloga zakona. Omenimo
svet čimprej predloži Skupščini SFRJ program razdolževanja
v tujini, kar sta podprli delegaciji SR Srbije in Bosne in
Hercegovine.

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o najemanju določenih blagovnih kreditov v
tujini v letih 1983 in 1984
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona
pooblastila delegacijo, da v usklajeval.nem postopki! uveljavlja pripombo, naj se z zakonom uredi vsa sredstva, ki jih
posojilojemalci konvertirajo v dinarje, torej tudi krediti od
mednarodnih finančnih organizacij, in da naj^poslovne banke
tako odkupljene devize namensko uporabljajo tako, kot je z
zakonom predpisano za blagovne kredite. ZIS je v postopku
usklajevanja predložil spremembo besedila, da je zajeta pripomba Skupščine SR Slovenije in je določeno, da se določbe
zakona nanašajo tudi na vse kredite, ki jih odobravajo mednarodne finančne organizacije. Smiselno je bila uveljavljena
pripomba, da se krediti uporabljajo za povečanje konvertibilnega izvoza oziroma povečanje priliva v konvertibilnih devizah. Vse delegacije so podprle dopolnilni predlog ZIS, da se
določbe zakona nanašajo tudi na uvozne posle, ki se plačujejo iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij za proizvodnjo po poslih, dobljenih na mednarodnih licitacijah. Delegacija je v skladu s prejetim pooblastilom glasovala za usklajen predlog zakona.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ciljih in nalogah skupne emisijske in
denarne politike in skupnih osnov kreditne
politike v letu 1984
Skupščina SR Slovenije k osnutku odloka ni imela pripomb,
saj gre le za uskladitev določb glede na pismo o namenih
Mednarodnemu denarnemu skladu. Zvezni izvršni svet je
predložil dopolnilni predlog, po katerem bi banke kršilcem
predpisov o cenah takoj ustavile vse kredite za obratna sredstva oziroma ukrepale za vračilo že danih takšnih kreditov. S
tem dopolnilnim predlogom je delegacija Skupščino SR Slovenije seznanila 23/4-1984, ki je sprejela stališče, da lahko v
okviru že danega pooblastila za glasovanje za predlog odloka
da soglasje tudi k taki dopolnitvi, pri čemer pa je bilo dano
opozorilo, da bi bilo treba ta ukrep vezati na določen rok za
odpravo ugotovljene kršitve predpisov o cenah in da bi prenehal veljati, ko je kršitev odpravljena. V ta namen je delegacija
predlagala amandma k dopolnilnemu predlogu, tako da bi se
opustil ukrep vračila že danih kreditov za obratna sredstva,
ker so ta sredstva tekoče porabljena in način vračila dogovorjen. dodatno pa naj bi bilo določeno, da ukrep1 prenehajo
veljati mesec dni potem, ko organi tržne inšpekcije ugotove,
da je kršitelj vrnil cene v predpisane okvire. Delegacija za
predlagane dopolnitve ni dobila podpore nobene od delegacij, niti Zveznega izvršnega sveta in na predlogu ni vztrajala.
Ob tem je v Odboru za kreditnomonetarni sistem izjavila, da
se bo predpis težko izvrševal in da bi bilo treba sankcije
usmeriti na koristnika kredita, če oblikuje cene v nasprotju s
predpisi. Pojasnjeno je bilo, da je vprašanje takšne narave, da
sodi v pristojnost sveta guvernerjev ali drugih organov pri
operativnem izvajanju odloka V skladu z danim pooblastilom
je glasovala za usklajeno besedilo predloga odloka.

6. Zakon o zadolževanju Narodne banke
Jugoslavije v tujini v letu 1984
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona
delegacijo pooblastila, naj zahteva od predlagatelja pojasnilo,
koliko bi se lahko Narodna banka Jugoslavije zadolžila po tem
zakonu in da mora biti ta obseg v skladu s projekcijo plačilne
bilance. Zvezni izvršni svet je pojasnil, da bo po sprejetju
zakona predložen ustrezen akt o skupni zadolžitvi Narodne
banke Jugoslavije Skupščini SFRJ. Na predlog delegacije je
odbor opozoril Zvezni izvršni svet, da obseg reprogramiranih
in novih kreditov v letu 1984 ne sme biti večji od obsega,
določenega v odloku o skupni devizni politiki Jugoslavije za
leto 1984. V zvezi s pripombo Skupščine SR Slovenije, naj se
načelo vračanja deviz v devizne rezerve Narodne banke Jugo-

8. Zakon o dopolnitvi zakona o temeljih
sistema cen in o družbeni kontroli cen
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona z
dopolnilnim predlogom Zveznega izvršnega sveta pooblastila
delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja pripombo,
naj se določi, da se vračajo na prejšnjo raven le cene, ki niso
bile oblikovane v sfcladu s kriteriji, s politiko cen in po predpisanih postopkih ter da ni sprejemljivo, da bi Zvezni izvršni
svet sprejemel ukrepe brez soglasja ali vsaj sodeloval s pristojnimi organi republik in pokrajin. Pripomba glede pooblastila ZIS je bila usklajena v smislu enake pripombe Sabora SR
Hrvatske, da Zvezni izvršni, svet ukrepe sprejema v sodelovanju s pristojnimi organi republik in pokrajin. Delegacija je v

26

poročevalec

zvezi s stališčem Skupščine SR Slovenije, naj se ponovno
preveri pristojnost Zvezne skupnosti za cene glede na ustavo
in sistemsko zakonodajo, dobila usklajena pojasnila pristojnih strokovnih organov, da z zakonom predvidena pooblastila
niso v nasprotju z ustavo in zakonodajo. Smiselno so uveljavljene pripombe glede prepovedi prodaje proizvodov in storitev v primeru nepravilno oblikovanih cen, vračanja ter načina
odločanja v svetu Zvezne skupnosti za cene.
V zvezi s stališčem, naj bi v dopolnitvi zakona poskušali
podrobneje opredeliti kriterije za oblikovanje cen, je bilo
pojasnjeno, da veljajo osnovni kriteriji iz zakona, v dopolnitvi
predlagani pa so le njihova podrobnejša opredelitev glede na
trenuten položaj, ko je treba rast cen prilagoditi tudi sprejetim
obveznostim v zvezi z omejevanjem inflacije. Delegacija je v
skladu s prejetim pooblastilom glasovala za tako usklajeno
besedilo predloga zakona. Odbor za trg in cene je na predlog
delegacije SR Bosne in Hercegovine sprejel sklep, s katerim
je naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da do prihodnje seje
odbora predloži seznam vseh proizvodov in uslug iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih skupnosti, za katere ne bo
treba dostavljati obvestil pristojnim skupnostim za cene.
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sredstvih rezerv
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona
pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku zahteva
pojasnilo, ali je pravilno razumljeno, da se uporabljena sredstva nanašajo na izplačilo iz žiro računov skladov skupnih
rezerv v družbenopolitičnih skupnostih in ali je odstotno
povečanje cen povečanje v ustreznem primerjalnem obdobju.
Zvezni izvršni svet je obe opozorili upošteval v svojem dopolnilnem predlogu in je tako določeno, da se povečanje cen
nanaša na isto obdobje preteklega leta po podatkih Zveznega
zavoda za statistiko, z uporabljenimi sredstvi pa so mišljena
izplačila iz žiro računov skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti, razen vračil združenih sredstev OZD, ki so
rezervna sredstva združile.
Zbor je sprejel tudi poročilo Mandatno-imunitetne komisije
o prenehanju mandata dveh članov naše delegacije in o
izvolitvi dveh novih članov, ter opravil volitve in imenovanjae
III. Seja Zbora republik in pokrajin
14. in 15. maja 1984
Zbor je obravnaval: poročilo o delu Zveznega izvršnega
sveta od maja 1982 do maja 1984; Kmetijstvo v letu 1984 program ukrepov in aktivnosti za uresničevanje ciljev in nalog
letošnje resolucije na področju agrokompleksa; analizo o
izvajanju družbene akcije pri preobrazbi mreže v tujini. Zbor
je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Narodni banki (Jugoslavije ter opravil volitve in imenovanja.
1. Zbor je poslušal ekspoze predsednice Zveznega izvršnega sveta Milke Planine na skupni seji z Zveznim zborom. Po
opravljeni razpravi je zbor na predlog delovne skupine vseh
delovnih teles zbora sprejel sklepe, s katerimi je: sprejel
poročilo Zveznega izvršnega sveta in ugotovil, da je opravil v
okviru svojih ustavnih funkcij in odgovornosti obsežne in
zahtevne naloge kljub zaostrenim domačim in mednarodnim
pogojem, kar se odraža v določenem oživljanju proizvodnje,
povečanju konvertibilnega izvoza, rednem izpolnjevanju obveznosti do tujine, izboljšanju plačilno-bilančnega položaja, v
politiki realnih obresti in tečaja dinarja, boljši preskrbi tržišča
ipd., ob vse večjem upoštevanju ekonomskih zakonitosti;
ugotovil, da kljub dosežkom v celoti zaostajamo pri konkretizaciji in izvajanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in so še naprej odprti problemi v proizvodnji, pogoji
gospodarjenja in materialnega položaja združenega dela, deviznega sistema, monetarno-kreditnega in bančnega sistema,
sistema cen ipd., zaradi tega pa so še vedno zaostreni problemi družbenoekonomskega razvoja, ki se odražajo predvsem v visoki stopnji zadolženosti, nelikvidnosti, rasti inflacije, motenj na enotnem jugoslovanskem trgu, stagniranju v
razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov, neupoštevanju zakonitosti in odgovornosti pri izvajanju sprejete politike; opozoril, da bi moral Zvezni izvršni
svet učinkoviteje delovati pri izvajanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in da bi v poročilu moral
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jasneje navesti vzroke za zaostajanje; naloži! Zveznemu izvršnemu svetu in zveznim upravnim organom, da svoje prihodnje
aktivnosti usmerijo v celovito uresničevanje dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije, da čimprej predložijo
spremembe sistemskih zakonov v okviru prve faze uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, da
pospešijo delo pri preobrazbi kreditno monetarnega in bančnega sistema ter dograjevanje davčnega sistema; da usmerijo
aktivnosti v ustvarjanje pogojev za stabilno oživljanje proizvodnje, zlasti izvozne, proizvodnje hrane, energije in nadomeščanje uvoza; opravljanje nesorazmerij v tokovih družbene
reprodukcije; uspešnejše usklajevanje predpisov in ukrepov
za izboljšanje kvalitativnih dejavnikov razvoja in motiviranosti
delavcev za večjo proizvodnjo in dohodek; usklajeno ukrepanje za finančno konsolidacijo gospodarstva, bank in drugih
uporabnikov družbenih sredstev; dosledno izvajanje dogovorjene politike in preveritev pravic uporabnikov na področju
skupne in splošne porabe na vseh ravneh; ukrepanje za
zmanjšanje inflacije in dosledno izvajanje dogovorjene politike razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova; poudaril, da je nujno treba na samoupravnih temeljih in
pravočasno pripraviti in sprejeti srednjeročne in dolgoročne
planske akte; opozoril, da morajo biti predlogi aktov, ofcaterih
se odloča v soglasju s skupščinami SR in SAP pripravljeni bolj
kvalitetno, ustrezno obrazloženi in pravočasno predloženi, da
bo s tem omogočeno učinkovito in kvalitetno vključevanje
delegatske baze, poudaril, da mora Zvezni izvršni svet zagotoviti dosledno izvajanje dogovorjene politike in zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, zaostriti odgovornost za to in sproti poročati Skupščini SFRJ; poudaril, da
mora biti program Zveznega izvršnega sveta v funkciji uresničevanja dolgoročnega programa ekbnomske stabilizacije in
da je treba zagotoviti bolj usklajeno programiranje dela Zveznega izvršnega sveta in Skupščine SFRJ; naložil Zveznemu
izvršnemu svetu, da v nadaljnjih aktivnostih upošteva tudi
stališča, mnenja, predloge in pripombe, izražene v delovnih
telesih in v razpravi na seji zbora.
Na podlagi takšnih sklepov je zbor ugotovil, da ni bilo
postavljeno vprašanje zaupnice predsednici Zveznega izvršnega sveta in Zveznemu izvršnemu svetu.
V razpravi na seji zbora so sodelovale vse delegacije.
— član delegacije Skupščine SR Črne gore je ocenil, da
spada obdobje, na katerega se nanaša poročilo, med težja
obdobja razvoja, v katerem se je odrazila ekonomska kriza v
svetu, kar nas je glede na uspešen in skokovit razvoj v prejšnjih obdobjih presenetilo, ugotovili smo, da smo se prekomerno zadolževali in delali napake pri investicijskih odločitvah. Zato se danes precejšen del našega družbenega proizvoda odliva v tujino, proizvodnja je upočasnjena, produktivnost pada, rastejo pa nezaposlenost in cene, standard pada,
sovražniki naše ureditve pa menijo, da je napočil njihov čas.
Ob tem smo sami dostikrat neučinkoviti in iščemo parcialne
rešitve, ki nas razdvajajo, namesto da bi branili ustvarjeno
skupnost, veliko se dogovarjamo in potem dogovorjenega ne
spoštujemo, s tem pa posredno prispevamo k slabitvi medsebojnih vezi. Sprejemali smo vrsto ukrepov, tudi pod pritiski,
ko nismo dovolj upoštevali interesov države kot celote. Ocenil
je, da bi Zvezni izvršni svet v takih primerih moral odločneje
nastopiti, o čemer tudi samokritično poroča, kljub kritičnim
pripombam pa je poročilo podprl poudarjajoč pričakovanje,
da bo Zvezni izvršni svet še odločneje in učinkovito deloval za
uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Zavzel se je, da se javno obravnava vse primere kršitve
ustavnosti in zakonitosti, pri čemer ima Zvezni izvršni svet
dovolj široka pooblastila. Le z odločnim odpravljanjem nepravilnosti bomo povrnili zaupanje v naš sistem socialističnega
samoupravljanja in spodbudili njegovo nadaljnjo graditev v
naši skupnosti.
— član delegacije Skupščine SR Bosne in Hercegovine je
poročilo podprl ob ugotovitvi, da smo pred kratkim obravnavali poročilo Predsedstva SFRJ, da smo prejeli poročilo o
izvajanju zveznih zakonov in predpisov in da bo v kratkem
predložena majska analiza. V zvezi z Izvajanjem zakonov je
poudaril skupno ugotovitev iz poročila in vrste drugih gradiv,
da jih ne spoštujemo in ne izvajamo, kar velja tudi za izvajanje
dogovorjene politike, kar vpliva na samoupravni družbenoekonomski razvoj tudi z vidika uresničevanja dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije, saj nekaterih ciljev iz tega
programa prav zaradi tega nismo uresničili. Zato se je zavzel
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za povečanje odgovornosti vseh organov zavarovanje ustavnosti in zakonitosti. Boljše rezultate bomo lahko dosegli tudi z
bistveno spremenjenim načinom prejemanja zakonov, drugih
predpisov in politike, kar zahteva boljšo strokovno pripravo
aktov, saj so slabo pripravljeni nemalokrat povzročili nejasnost in podaljševali usklajevanje, prav tako pa le z izjemnim
- skrajševanjem rokov, za kar je v prvi vrsti odgovoren Zvezni
izvršni svet. Prav tako kljub zahtevnim gospodarskim razmeram ne bi smeli dovoliti, da z izvršilnimi predpisi ali zakoni
posegamo v samoupravno urejanje vprašanj, kar mora biti
ena od temeljnih usmeritev. Opozoril je, da zamujamo pri
pripravi aktov za izvajanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ne da bi bili obveščeni o razlogih za to ter
podprl stališče, da je treba okrepiti določene službe v federaciji predvsem s kreativnimi kadri. V zvezi z zakonitostjo je tudi
menil, da se kršitve pri izvajanju zakonov največkrat pojavljajo
zaradi ozkih interesov in neupoštevanja širših družbenih interesov, zaradi katerih je bil predpis sprejet ter da se številne
težave pojavljajo tudi zaradi tega, ker ne uresničujemo z
ustavo določen sistem odgovornosti.
- član delegacije Skupščine SR Srbije je poudaril, da poročilo obravnava zelo težko obdobje našega razvoja, ko je prišlo
v gospuarskem razvoju do velikih deformacij in neravnovesja
v materialnih odnosih, pa za njihovo odpravljanje nismo imeli
dovolj moči, niti enotnih pogledov v smereh ekonomskih in
političnih ukrepov. Ocenil je, da je bilo delo Zveznega izvršnega sveta olajšano s sprejetjem dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije, č.eprav Zvezni izvršni svet o tem v
poročilu ne govori, v razpravah v delovnih telesih pa je bilo v
teh dveh letih največ kritičnih pripomb prav na prepočasno
uresničevanje nalog iz stabilizacijskega programa, na velike
odklone glede na planiran razvoj, ko so sicer pozitivni rezultati podani, ni pa kritične ocene ostalih razvojnih nesorazmerij. Lani jeseni je bilo niz razprav namenjenih prav pomanjkanju celovitega koncepta ekonomske politike oziroma ukrepov
in aktivnosti, ki bi po vsebini pomenile osnovno povezavo t. i.
prve in druge faze uresničevanja dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije. Tako pa s starimi rešitvami v sistemu
ne moremo učinkovito delovati za razreševanje sedanjega
položaja, nove rešitve pa še niso sprejete, zlasti devizni sistem, sistem cen, finančna konsolidacija, ustvarjanje in razporejanje dohodka, davčni sistem ipd Tudi ukrepe sprejemamo neusklajeno, posamično in prepočasi, poročilo pa vsebuje splošen pregled nalog, namesto celovitega plana in
koncepta, ki bi spodbudila najširšo aktivnost, poleg tega pa
Zvezni izvršni svet navaja, da so razlogi za zamujanje pri
operacionalizaciji dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v zahtevnosti gospodarskega položaja in tudi v njegovem različnem tolmačenju, kar je ocenil kot pavšalno In vsebinsko neutemeljeno obrazložitev. Poudaril je, da operacionalizacija dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije
zahteva bolj odločno predlaganje politike, zakonov in ukrepov, usmerjenih v osnovne smeri in ne na uresničevanje
parcialnih interesov ali področij, kar pomeni, da se počasnost
v delovanju Zveznega izvršnega sveta ne da opravičiti z različnimi pogledi na predlagano politiko, oziroma da mora Zvezni
izvršni svet odločno nastopiti, za kar ima podporo celotne
družbene skupnosti. Ob zaključku je opozoril še na ugotovitve v odnosih med Zveznim izvršnim svetom in Skupščino
SFRJ, ko je po nepotrebnem kritizirano delo delegatov in
njihove zahteve do Zveznega izvršnega sveta ocenjeno celo
kot ovira pri njegovem delu, čeprav Zvezni izvršni svet ni
dovolj samokritičen glede sprejemanja aktov v Skupščini
SFRJ, ko je bila polovica aktov sprejetih po skrajšanem postopku, kar gotovo vpliva na kvaliteto delegatskega odločanja
in odnosov tudi v Skupščinah republik in pokrajin;
- član delegacije Sabora SR Hrvatske je poročilo ugodno
ocenil in poudaril, da moramo pri ocenjevanju dela Zveznega
izvršnega sveta bolj upoštevati pogoje, v katerih je začel delati
in naloge, ki jih je takrat sprejel, vendar je preveč dela usmeril
v proučevanje stanja, manj pa v razreševanje in menjanje, o
čemer priča veliko število analiz in poročil, sprejemanje vedno novih sklepov in obveznosti, ki so vplivali na celotno delo
Zveznega izvršnega sveta. Kljub temu pa so s tem in z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije podane osnove
za nadaljnje aktivnosti, pri čemer je zlasti pomembno, da se
povečuje konvertibilni izvoz zahvaljujoč tudi politiki realnega
tečaja dinarja, čeprav se prepočasi, kot n. pr. pri uporabi
najetih blagovnih kreditov, uveljavlja načelo, da gre le za uvoz
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za potrebe izvoza. Prav tako postopno oživlja industrijska
proizvodnja, pri čemer smo preveč naporov usmerili v omejevanje vseh oblik porabe, manj pa v večjo proizvodnjo, kar je
osnovni pogoj za povečanje izvoza in zadovoljevanje domače
potrošnje. Poleg tega je teba ustaviti nadaljnje zmanjševanje
deleža združenega dela v ustvarjanem dohodku, ob zagotavljanju prednostnega razvoja tehnično in kadrovsko sposobnih
zmogljivosti, ki naj pomenijo tudi impulz za vse druge za
ustrezno prestrukturiranje. Pri tem bo treba več pozornosti
nameniti izboljšanju strukture investicij večjega deleža za
prednostna vlaganja skupnega pomena in njihovi učinkovitosti, pri omejevanju skupne in splošne porabe pa postopati
selektivno v skladu z dolgoročnim programom ekonomske
stabilizacije. Poudaril je, da mora biti Zvezni izvršni svet bolj
odločen pri predlaganju politike in aktov in njihovem izvajanju za dosledno uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije;
- član delegacije Sobranja SR Makedonije je ponovil
skupne ugotovitve o zaostreni gospodarski situaciji in poudaril, kar je bilo ugotovljeno tudi v razpravi v delovnih
telesih, da bi se lahko izognili vrsti težav in problemov, če bi
odločneje delovali v smeri uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Opozoril je, da nelikvidnost
ogroža že tako zelo zožene pogoje družbene reprodukcije,
finančne obveznosti se ne izpolnjuje, motnje so pri izplačilih
osebnih dohodkov, kar vse lahko povzroči neželene socialne
in politične probleme, vendar Zvezni zvršni svet temu vprašnju ne namenja dovolj pozornosti, razen nekaterih parcialnih
ukrepov. Kljub naporom tudi nismo uspeli obrzdati inflacije,
čeprav opaža normalne tokove družbene reprodukcije, povzroča nepravično prerazdeljevanje dohodka, povečanje stroškov proizvodnje, zmanjšuje realne osebne dohodke ipd.,
zato je ukrepanje na vseh ravneh nujno, med drugim tudi s
takojšnjim razbremenjevanjem gospodarstva; vendar diferencirano, tako da bo spodbujeno doseganje boljših rezultatov
dela in gospodarjenja, destimulirano pa nespoštovanje sprejete ekonomske politike in politike cen. Ocenil je, da je vprašanje pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova pomanjkljivo obdelano in niso navedena
bistvena vprašanja, ki jih je Zvezni izvršni svet razreševal,
ocene o doseženih rezultatih so preoptimistične, pa tudi
vzroki za zaostajanje pri združevanju dela in sredstev so
pomanjkljivo prikazani. Opozoril je na ugotovitev Zveznega
izvršnega sveta, da so različna tolmačenja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije povzročila, da so bile sprejete
nedorečene ali kompromisne in polovične rešitve in da je zato
prišlo do zastoja pri uresničevanju programa ter ocenil,-da to
lahko vodi k ponovnim razpravam o vsebinskih opredelitvah
programa, kar je nesprejemljivo, saj smo ga plebiscitarno
sprejeli in je treba obveznost njegovega doslednega izvajanja
v sklepih posebej navesti:
- član delegacije Skupščine SAP Kosovo je poudaril, da je
bila s sprejetjem dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije postavljena enotna osnova, da Zvezni izvršni svet kljub
zahtevnim pogojem gospodarjenja, ukrepa za uresničitev
strateških ciljev programa, čepav smo morda prehitro zahtevali, da se v kratkem času opravijo velike spremembe, kar je
Zvezni izvršni svet obremenjevalo pri iskanju najboljših rešitev v tekoči ekonomski politiki čimbolj v-smer politike ekonomske stabilizacije, ta naglica je zato večkrat onemogočila
tudi potrebno usklajevanje z izvršnimi sveti republik in pokrajin in drugimi subjekti, rešitve pa so bile nedorečene in neučinkovite. Kljub temu je Zvezni izvršni svet opravil ogromno
delo s tem, da so njegovi predstavniki v delu delovnih teles
ustvarjalno prispevali v usklajevanju dokumentov ekonomske
politike in drugih aktov. Navede! je nekaj pozitivnih podatkov
v gibanjih proizvodnje v dejavnostih, v povečanju izvoza,
plačilne bilance, postopnem prestrukturiranju gospodarstva v
povečanju proizvodnje energije in hrane, v strukturi investicij
in večjemu lastnemu deležu investitorjev, zmanjšanju skupne
in splošne porabe, in pri pospeševanju razvoja SAP Kosovo s
posebnimi dogovorjenimi ukrepi, kar kaže na neustrezno uresničevanje prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije kot osnove za prehod v drugo fazo. Kljub tem pozitivnim rezultatom pa je menil, da Zvezni izvršni svet ni imel
celovitega programa in da so bili primeri pri politiki realnih
obrestnih mer, realnega tečaja dinarja, prostega oblikovanja
cen ipd., ko združeno delo ni bilo dovolj pripravljeno, niti niso
bili znani ukrepi za omilitev negativnih učinkov teh ukrepov,
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kar še danes ni urejeno. Poleg tega so bile nekatere naloge
samo deklarativno prenešene iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije n pr. glede spodbujanja produktivnosti,
niso pa bili razdelani ukrepi za to, ali pa n. pr. v zvezi z
likvidnostjo do tujine še ni pripravljen program razdolževanja,
niti program uporabe že odobrenih kreditov. Prav tako bi bilo
treba sprejeti spodbude za hitrejše združevanje dela in sredstev za razvoj manj razvitih, s tem da se odločitve o združevanju sprejemajo v zainteresiranih organizacijah združenega
dela. Obenem se ne uresničuje načelo čimbolj enakomerne
razporeditve bremena stabilizacije zaradi prepočasnega dograjevanja davčnega sistema. Ob koncu se je zavzel za dosledno uresničevanje dolgročnega programa ekonomske stabilizacije na vseh ravneh;
— član delegacije Skupščine SAP Vojvodine je poudaril, da
je Zvezni izvršni svet delal v zelo zahtevnih pogojih, vendar bi
moral biti odločnejši pri uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in razvojne politike, ki jo je
določila Skupščina SFRJ, saj pri njenem uresničevanju zelo
zaostajamo, ne uresničujejo pa se tudi nekatere sistemske
opredelitve, kot npr. da je dinar edino plačilno sredstvo v
državi, o čemer se Zvezni izvršni svet ne opredeljuje, niti ni
zahtevana odgovornost za neizvajanje. Prav tako ni zaživelo
devizno tržišče, še vedno se opravljajo plačila v devizah. Tudi
na področju investicij se ob skupnem zmanjšanju prepočasi
usmerjamo v naložbe v energetiko, povečanje proizvodnje
hrane in surovin. V energetiki tako ni urejen uvoz nafte,
prestrukturiranje po virih ni uresničeno, celoten energetski
sistem pa neusklajeno deluje, v kmetijstvu pa z ukrepi zamujamo, velike so težave pri zagotavljanju sredstev za umetna
gnojila in rezervne dele, devizne kompenzacije ne delujejo.
Prav tako ni pripravljen celovit program za finančno konsolidacijo gospodarstva in bank in za povečanje finančne discipline, odprta so vprašanja lastnih obratnih sredstev, prepočasi se rešuje vprašanja vpliva realnih obrestnih mer in pokrivanja tečajnih razlik, vse to pa kaže, da se nekatere osnovne
naloge iz prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ne uresničujejo, pri čemer je ključno oživljanje proizvodnje s prednostjo energetike, hrane, surovin in izvoza.
Poudaril je, da mora Zvezni izvršni svet čimprej odločno in
odgovorno predlagati konkretne rešitve, sicer se bomo ob
koncu leta znašli še v dosti zahtevnejši gospodarski situaciji.
Za vse rešitve, ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin
republik in pokrajin pa mora Zvezni izvršni svet pravočasno
predlagati vsestransko in razumljivo obrazložene rešitve, kar
naj omogoči kvalitetno odločanje in izvajanje sprejetih odločitev.
Naša delegacija je poudarila, da je treba delo Zveznega
izvršnega sveta ocenjevati z vidika v letu 1982 močno izraženih negativnih posledic in problemov razvoja in družbenoekonomske politike kot posledica nedoslednega uresničevanja
sistema socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov. Obenem so se pojavile težke posledice naše neustrezne politike zadolževanja v tujini brez jasnih obveznosti,
da mora devize vračati končni koristnik posojila iz lastnih ali
združenih deviz. Na podlagi fiktivnega dohodka se je nabirala
visoka nepokrita poraba, ki presega polovico razpoložljivega
družbenega proizvoda. Prišlo je do globokih strukturnih nesorazmerij v plačilni in devizni bilanci, obsegu realno razpoložljivih sredstev in vseh oblik porabe, velikih vlaganj ob
hratnem upadanju učinkovitosti gospodarjenja in produktivnosti ter povečanju nezaposlenosti. Vse to je skoraj povzročilo, da bi morali proglasiti svojo nesposobnost za vračilo
tujih kreditov, da bi prišlo do velikih motenj v reprodukciji in
do nadaljnjega zmanjšanja kvalitete gospodarjenja. Zato je
bilo treba v preteklih dveh letih hkrati sprejemati ukrepe
tekoče ekonomske politike in odpravljati globlje vzroke za
težak gospodarski položaj, ob enem pa bi ukrepi morali preprečiti neodgovorno gospodarjenje in spodbujati večjo kvaliteto in racionalnost v gospodarjenju. Prav tako je v zavesti
večine še vedno zakoreninjen dosedanji način gospodarjenja
z inflatornim financiranjem, ki je vsakemu ne glede na dosežene rezultate in kvaliteto dela omogočal planiranje še večje
porabe ob že sicer preveliki glede na realno ustvarjeni dohodek. To je mnoge subjekte gospodarjenja in gospodarstva v
nekaterih družbenopolitičnih skupnostih pripeljalo v položaj,
da niso bili več sposobni za normalno reprodukcijo, za plačilo
dinarskih in deviznih obveznosti in za doseganje normalnih
rezultatov ob večji uveljavitvi ekonomskih kriterijev, vključno
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s kriterijem svetovne produktivnosti dela, kar obenem povzroča nasprotovanje uveljavljanju ekonomskih kriterijev in
iskanje sistemskih, ekonomskih in ideoloških opravičevanj za
še nadaljnje trošenje nad realnim in z delom ustvarjenim
dohodkom. Poudarila je, da se je Zvezni izvršni svet dovolj
odločno lotil razreševanja teh vprašanj in da so doseženi
določeni pozitivni rezultati zlasti pri ohranitvi zunanje likvidnosti, izboljšanju plačilne bilance, zaustavitvi padanja proizvodnje in njene postopne rasti, v preskrbi trga in prebivalstva,
v usklajevanju porabe z realno ustvarjenim dohodkom ipd. ob
postopnem uveljavljanju ekonomskih zakonitosti z realnim
tečajem dinarja, realno obrestno mero, krepitvijo finančne
discipline, čeprav je bil uspešnejši pri kratkoročnih ukrepih za
odpravljanje motenj, manj pa pri odpravljanju globljih vzrokov
problemov v gospodarjenju, razvoju in samoupravljanju. Ocenila je, da je eden od vzrokov tudi v prepočasnem uveljavljanju sistema družbenega planiranja in v dejstvu, da je Zvezni
izvršni svet odstopil od dogovorjene priprave sprememb
družbenega plana, kar je posledica njegove premajhne odločnosti, pa tudi odločnosti vseh nas, da se odprto spopadamo z
ambicijami in porabo, ki ni zasnovana na ustvarjenem dohodku. Ni še pripravljen celovit program saniranja finančne
situacije in dinarske nelikvidnosti ne razrešujejo se vprašanja
z odloki Zveznega izvršnega sveta in Narodne banke Jugoslavije povzročenega prelivanja dohodka, temveč se še naprej
vztraja na takšnem načinu financiranja enostavne in razširjene reprodukcije. Največ problemov je bilo na področju cen,
ko je bila najbolj vidna odsotnost celovitega koncepta, uveljavil se je prakticizem iru,voluntarizem, pa tudi Zvezni izvršni
svet si je pri tem prilastil največ pristojnosti, ki so sicer v rokah
združenih delavcev, tako da ti upravičeno postavljajo vprašanje, ali se v takih pogojih sploh lahko obnašajo kot tržni
proizvajalci in ali je pod takimi pogoji ustvarjen dohodek
dejanski temelj družbenoekonomskega položaja in dela. Vse
to kaže, da je bilo na tem področju precej nestrokovnosti in
vztrajanja na rešitvah, ki so vodila k trganju reprodukcijskih
verig, k slabši ponudbi od dejanskih možnosti in k stimuliranju neekonomskega obnašanja. Opozorila je, da se nekatere
opredelitve v ekonomskih odnosih s tujino ne uresničujejo,
kar velja predvsem za upravljanje z deviznimi rezervami pri
Narodni banki Jugoslavije, s katerimi razpolaga Zvezni izvršni
svet brez jasnih kriterijev, brez dinarskega pokritja in s tem,
da to pomeni nov vidik nedogovorjene solidarnosti, poleg
tega pa se pri najemanju novih kreditov nedosledno ocenjuje
vračilna sposobnost koristnikov, kar bo povzročilo ponovne
zahteve za odlaganje vračila. Takšna praksa in tudi drugi
primeri ukrepanja Zveznega izvršnega sveta brez ustreznega
finančnega pokritja je v nasprotju z usmeritvami dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in vodi v poglabljanje
ekonomskih in političnih problemov. Poudarila je, da je drugi
del poročila ne glede na stalno komuniciranje Zveznega izvršnega sveta in Skupščine SFRJ le površinski prikaz stanja in
aktivnosti. Glede odnosov Zvezni izvršni svet - Zbor republik
in pokrajin je ocenila, da je dosežen napredek, vendar so
nekatere ugotovitve lahko sporne, kot npr. da se ni prevečkrat
uporabljal skrajšani postopek, da odnosi Zveznega izvršnega
sveta s Predsedstvom SFRJ niso vplivali na odločanje v Skupščini SFRJ, da Zvezni izvršni svet in upravni organi niso sami
odgovorni za odnose v republikah in pokrajinah, da Zvezni
izvršni svet ob znanih problemih in razlikah v družbi ne bi
mogel bolje delovati za hitrejše odpravljanje problemov in
dosledno izvajanje sprejete politike. V nadaljevanju je podprla
delo Zveznega izvršnega sveta kijub kritičnim pripombam in
opozorila na nekatere ključne prihodnje naloge, ki niso navedene v poročilu, so pa bile jasneje navedene v ekspozeju.
Tako je ključna naloga ustvarjanje pogojev, da delavci povezani na enotnem jugoslovanskem trgu obvladujejo pogoje,
sredstva in rezultate dela, za kar je treba odpraviti dosedanjo
prakso, odpore in težnje, da se to lahko doseže na kakršnikoli
osnovi in da se to odraža v administrativnem odločanju in
delitvi kot zadrževanju previsoke potrošnje, drobljenju interesov in zapiranju, s tem pa delitvi od delavca odtujenega
dohodka. Tu je posebna odgovornost Zveznega izvršnega
sveta za predlaganje rešitev v skladu s sistemom. Druga
ključna naloga je uveljavljanje ekonomskih zakonitosti in ekonomske motivacije v gospodarjenju. Za dosega tega cilja je
potrebno spodbujati najboljše in najproduktivnejše, kar naj
spodbudi tudi druge, ne pa izenačevanje na nizkem povprečju, s tem da je v najboljših treba spodbujati inventivnost,
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uvajanje nove tehnologije, omogočiti uvoz opreme itd. Tretja
usmeritev je ukrepanje za spodbujanje kvalitete gospodarjenja, pri čemer morajo biti kriteriji za vlaganja in delitev po delu
in rezultatih dela produktivnost, ekonomičnost in učinkovitost gospodarjenja. Četrta usmeritev mora postati trajna
usmeritev v izvoz in povezovanje z najrazvitejšimi, čemur
mora biti prilagojen sistem ekonomskih odnosov s tujino. Vse
te naloge v skladu s cilji dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije morajo postati naša glavna skrb, s tem pa tudi
osnovna usmeritev za delo Zveznega izvršnega sveta. Delegacija je tudi opozorila, da nerazvitega sistema družbenega
informiranja ne moremo povezovati s problemi našega zadolževanja v tujini.
2. Kmetijstvo v letu 1984 - program ukrepov in
aktivnosti za uresničevanje ciljev in nalog iz
letošnje resolucije na področju agrokompleksa
Odbor za družbeni plan in razvojno politiko je v sodelovanju
z drugimi odbori pripravil sklepe, ki jih je zbor sprejel in s
katerimi je: podprl program z zahtevo, da se ga začne takoj
odločno uresničevati upoštevaje, da se nadaljuje trend zmanjševanja proizvodnje kot posledica premajhnih in strukturno
neugodnih vlaganj; ugotovil, da se rastlinska proizvodnja ne
uresničuje, da živinoreja stagnira, da je jesenska setev manjša
od načrtovane; opozoril, da je treba v skladu z dolgoročnim
programom agroindustrijske proizvodnje motivirati proizvajalce za večjo in produktivnejšo proizvodnjo in da je zato
treba sprejeti ukrepe za pravočasno zagotovitev materialnih
in ekonomskih pogojev za povečevanje donosa in proizvodnje, odkupa in izvoza kmetijskih proizvodov, posebej industrijskih rastlin, mleka in mesa; ugotovil, da se prepočasi
uresničuje dolgoročno dohodkovno povezovanje in združevanje oziroma povezovanje zasebnikov z družbenim sektorjem; poudaril, da je treba za povečanje proizvodnje hrane v
letu 1984:
- skleniti dogovor o pogojih in ukrepih za uresničevanje
programa proizvodnje hrane za 1984/85 leto;
- v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije na skupnih temeljih opredeliti sistem spodbujanja proizvodnje za njeno stabilnost in povečanje ter na tej osnovi
zagotoviti porabo, odkup, izvoz in rezerve kmetijskih in prehrambnih proizvodov;
- do konca junija skleniti dogovor o sredstvih za regresiranje umetnih gnojil in rastlinskih zaščitnih sredstev;
- ukrepati za dosledno izvajanje dogovora o zagotavljanju
deviz za plačilo prioritetnega uvoza, predvsem repromateriala, umetnih gnojil, rastlinskih zaščitnih sredstev, veterinarskih zdravil, rezervnih delov, gum in proteinske živinske krme;
- skleniti dogovor o enotnih elementih agrarne politike in
opredeliti tržne mehanizme ter že za kmetijsko leto 1984/85 v
skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije
omogočiti oblikovanje cen po pogojih trga;
- pospešiti oblikovanje tržnih rezerv po obsegu in strukturi, vključno z rezervo žive živine, da bodo v funkciji stabilnejše proizvodnje in preskrbe ter pospešiti delo pri oblikovanju blagovnih rezerv na vseh ravneh z ureditvijo mehanizma
oblikovanja in uporabe, o čemer je treba najkasneje do septembra skleniti dogovor o virih sredstev;
- da Zvezni izvršni svet in Narodna banka Jugoslavije poiščeta rešitev za sredstva za odkup mesa za blagovne rezerve
ob vključitvi trgovine, turističnih organizacij in velikih porabnikov; za kontinuiteto v živinoreji je treba čimprej zagotoviti
rezerve koruze;
- da se z ukrepi monetarno-kreditne politike kmetijstvu
zagotovi prednost pri kreditiranju proizvodnje, odkupa in
zalog osnovnih kmetijskih proizvodov glede na druge selektivne namene v sprejetih okvirih in da se zagotovi tudi ugodnejše obrestne mere v okviru sprejete politike obrestnih.mer;
- v merilu države zagotoviti bilansiranje proizvodnje, porabe in izvoza glede na komparativne prednosti proizvodnih
območij;
poudaril, da je treba spodbuditi povečanje izvoza hrane v
skladu s programom izvoza in v primeru prepovedi izvoza
zagotoviti devizne kompenzacije, ukrepati pa tudi za premostitev zaščitnih ukrepov na tujih trgih; opozoril, da je treba
spodbujati investicijska vlaganja v povečanje obdelovalnih
površin družbenega sektorja in primarne proizvodnje, da bo
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ta delež enak deležu kmetijstva v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva s samoupravnim združevanjem proizvajalcev in potrošnikov ob skupnem vidiku in s spodbujevalnimi
ukrepi v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije; podprl program ukrepov zemljiške politike, čimprejšnjo sklenitev dogovora o temeljih skupne zemljiške politike,
poenotenju davčne politike in pripravo sprememb zakonodaje na tem področju; ugotovil, da je treba zagotoviti sredstva
za namakanje z združevanjem zainteresiranih subjektov in
bančnimi sredstvi, vključno s tujimi krediti, o čemer naj pobude pripravi Zvezni izvršni svet; menil, da je treba sprejeti
učinkovite sistemske in druge ukrepe, ki bodo spodbudili
združevanje dela in sredstev vseh ekonomsko zainteresiranih
subjektov, da so premalo proučeni ukrepi za spodbujanje
individualne kmetijske proizvodnje glede na priporočila Zveznega zbora o samoupravnem združevanju kmetov, da organi
družbenopolitičnih skupnosti prepočasi ukrepajo za hitrejše
podružbljanje proizvodnje prek vseh oblik povezovanja zasebnikov z družbenim sektorjem za povečanje blagovne proizvodnje; zadolžil Zvezni izvršni svet, da do konca junija
pripravi celotno politiko, ukrepe in rešitve v skladu s prvo fazo
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in separata o agrokompleksu; podprl pobudo, da se
vsako leto pred sprejetjem resolucije v Skupščini SFRJ opravi
razprava o uresničevanju programa ukrepov s področja
agrarne politike; naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da pripravi poročilo o uresničevanju dogovora o razvoju agrokompleksa in hkrati z resolucijo sprejme program ukrepov; menil,
da je treba proučiti pobudo za ustanovitev zveznega družbenega sveta za vprašanja agroindustrijskega kompleksa in
ustreznega delovnega telesa v Skupščini SFRJ.
Razprava na seji zbora:
— član delegacije skupščine SAP Vojvodine je poudaril, da
lahko po letu dni od sprejetja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ugotovimo, da se večina nalog prepočasi
uresničuje, glede na cilj programa, da 1985. leta proizvedemo
dovolj hrane za domače potrebe in je za 2,5 mrd. $ izvozimo,
proizvodnja se zmanjšuje oziroma stagnira, jesenska in pomladna setev ne obetata dobrih rezultatov v pripravi proizvodnje, živinoreja pa je v največji krizi v zadnjih letih, po uporabi
umetnih gnojil smo zadnji v Evropi in se počasi vračamo v
ekstenzivno proizvodnjo, vlaganja se glede na planirana ne
uresničujejo, rezultati na posameznih področjih pa so slabši
od desetletnega povprečja, proizvodnja koruze in pšenice pa
je nekako nad tem povprečjem. Poudaril je, da bi morali vsi
več storiti za večjo proizvodnjo hrane, ne samo žitorodna
območja in da bi morali pospešeno sprejeti spodbujevalne
ukrepe za večjo proizvodnjo družbenega in zasebnega sektorja, čeprav še vedno nismo sprejeli programa proizvodnje
hrane, niti predvidenih ukrepov glede prostega formiranja
cen, konverzije kreditov v obratna sredstva, zagotavljanje
stabilnih virov za financiranje rezerv, povečanje deleža za
investicije na delež kmetijstva v družbenem proizvodu, vlaganja v proizvodnjo hrane na temelju samoupravnega združevanja dela in sredstev ter večje proizvodnje zasebnikov, ki se
morajo hitreje povezovati z družbenim sektorjem. V celoti je
podprl predlagane sklepe;
- član delegacije SR Bosne in Hercegovine je poudaril, da
ne znamo izkoristiti naravnih potencialov in ne moremo proizvesti dovolj hrane vsaj za domače potrebe, k čemer veliko
prispeva neustrezna organiziranost v kmetijstvu, kot je npr.
neurejena preskrba z umetnimi gnojili, neurejen in negotov
odkup, ipd. Ocenil je, da predlagani ukrepi posebno glede
vključevanja zasebnega sektorja niso prilagojeni stanju v
kmetijstvu, ki je sicer v gradivu dovolj realno prikazano, kar
velja za politiko cen, ki je preveč kratkoročna (primer koruze),
ali politiko izvoza in ponovnega uvoza (primer pšenice), mehanizacije ipd. V celoti je podprl predlagane sklepe;
Naša delegacija je ocenila, da se ne uresničujejo prioritetne
naloge na tem področju, vendar je nekaj pozitivnih rezultatov,
ki obetajo, da bi zmogli pokriti domače potrebe in hrano tudi
izvažati, kar pa zahteva usklajene napore celotne družbe.
Opozorila je, na problem planiranja v kmetijstvu, ko imamo
vrsto različnih planov setve, žetve ipd., v katerih nastajanje
zasebni kmetje niso ustrezno vključeni, čeprav pridelajo
okrog 80% vse hrane, plani pa tako preveč ostajajo le plani
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti. Plani bi morali
biti instrumentarij za trdnejše povezovanje zasebnega in
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družbenega sektorja z usmeritvijo v krepitev družbeno organizirane kmetijske proizvodnje, kar ne pomeni, da je treba
povečevati površine družbenega sektorja, temveč povezati v
enotno obdelavo vse razpoložljive površine, kar lahko pripomore na nekaterih območjih tudi k zmanjšanju problemov
nezaposlenosti. Poudarila je, da smo prav pri povezovanju
obeh sektorjev premalo storili, premalo je tudi stimulativnih
ukrepov za večjo proizvodnjo, ob neurejeni politiki cen pa se
dogaja, da proizvodi ostajajo v skladiščih, namesto da bi šli na
trg ali celo v izvoz. V skladu z dolgoročnim programom
ekonomske stabilizacije bo zato treba pospešiti enotno organiziranost v proizvodnji od umetnih gnojil do melioracij in
komasacij. Opozorila je, da se npr. ne moremo dogovoriti o
načinu regresiranja umetnih gnojil, pri čemer se je zavzela, da
se regresi izplačujejo kmetijskemu proizvajalcu, tovarne pa
naj prodajajo po ekonomskih cenah. S takim regresiranjem bi
stimulirali optimalno porabo in trdnejšo vez z družbenim
sektorjem za večjo blagovno proizvodnjo. Nesprejemljiva je
tudi druga skrajnost, da so vsa sredstva v rokah kmetijskega
proizvajalca, vse to pa povzroča oscilacije na tržišču in šibko
povezanost, namesto samoupravnega dohodkovnega povezovanja v celotni reproverigi. Zavzela se je za temeljito analizo
kako instrumentarij ukrepov ekonomske politike motivira
proizvajalce za povečanje proizvodnje in na tej podlagi za
poenotenje te politike.
3. Analiza o izvajanju družbene akcije za
preobrazbo zunanjetrgovinske mreže v tujini
Zbor je brez razprave na predlog Odbora za ekonomske
odnose s tujino sprejel sklepe, s katerimi je: ugotovil, da je
sproti spremljal preobrazbo mreže v tujini na podlagi sistemskih zakonov s tega področja in sprejel dodatne usmeritve
maja 1981 in februarja 1983; ugotovil, da je pri povečanju
izvoza kot osnovnega namena vzpostavitve zunanjegospodarske mreže dosežen določen napredek, čeprav so razlike v
rezultatih med republikami in pokrajinama glede na območja
v svetu, vendar so osnovni problemi ostali in so zato sklepi
zbora iz februarja 1983 še vedno aktualni; opozoril, da je pri
proučevanju problematike mreže v tujini treba dosledno upoštevati kriterij, da se jo vzpostavlja samo tam, kjer lahko v
celoti izvršuje svojo funkcijo, predvsem povečanje konvertibilnega izvoza in da so za racionalno ureditev mreže odgovorne neposredno organizacije združenega dela; da je neizvajanje sistemskih zakonov in premajhno povezovanje doma
za enoten nastop na tujem osnovni razlog za ugotavljanje
pomanjkljivosti in se morajo zato organizacije združenega
dela povezati v reproverigah v skupni proizvodnji za izvoz v
skladu s skupnimi interesi, da se zagotovi konkurenčnost,
prepreči nelojalna konkurenca med izvozniki in odpravi nerentabilno poslovanje nekaterih predstavništev; da je treba
objektivizirati kriterije za oblikovanje mreže v skladu z dejanskimi potrebami baze glede na dolgoročno strategijo razvoja
ekonomskih odnosov s posameznimi deželami in posebej
deželami v razvoju; da je treba posebno pozornost posvetiti
kadrom in njihovim specifičnim znanjem ter strokovnemu
izobraževanju in izpopolnjevanju; da je treba zagotoviti enoten informacijski sistem in zagotoviti usklajeno delovanje
celotne mreže v posamezni državi; da je treba z obveznim
samoupravnim sporazumevanjem med organizacijami združenega dela preseči pojave nelojalne konkurence, neenotnosti, neracionalnosti in razdrobljenosti mreže s skupno usklajeno aktivnostjo zlasti v gospodarskih zbornicah in splošnih
združenjih; da je treba ukrepati za izvajanje sklepov koordinacijskega odbora pri Zveznem izvršnem svetu, da se prepreči
odločanje v ozkih krogih in zagotovi neposreden vpliv delov-

nih ljudi; sprejel analizo in sklepe, ki jih je ob tem sprejel
Zvezni izvršni svet glede sodelovanja skupnih gospodarskih
predstavništev in diplomatsko konzularnih predstavništev in
se zavzel za njihovo dosledno izvajanje; naložil Zveznemu
izvršnemu svetu, da do 15. septembra predloži poročilo o
izvajanju sklepa zbora vključno s prikazom poteka razprave o
osnutku programa racionalizacije in reorganizacije mreže v
tujini, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Jugoslavije.
Delegacija je v razpravi v Odboru za ekonomske odnose s
tujino uveljavila večino stališč in mnenj, izraženih v delovnih
telesih Skupščine SR Slovenije.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank
republik in pokrajin
Skupščina SR Slovenije je ob poročilu delegacije o poteku
usklajevanja osnutka zakona delegacijo pooblastila, da uveljavlja pripombo, da ni sprejemljivo, da bi se Narodna banka
Jugoslavije neposredno vključevala v sanacijo poslovnih
bank in da naj se višina obvezne rezerve določi z zakonom ali
z odločitvijo skupščine SFRJ. Zvezni izvršni svet je v nadaljevanju usklajevanja sprejel obe navedeni pripombi in umaknil
svoj predlog, da višino obvezne rezerve določi Zvezni izvršni
svet in da se lahko Narodna banka Jugoslavije vključuje v
sanacijo poslovnih bank, s čemer so soglašale vse delegacije,
razen delegacije Sabora SR Hrvatske, ki pa je v nadaljevanju
usklajevanja svoj pridržek umaknila. Spremembe, ki se nanašajo na večinsko odločanje v Svetu guvernerjev NBJ, bodo
začele veljati s 1. 1. 1985, s tem da bo odlok o kreditnomonetarni politiki sprejet po novih načelih.
Zbor je s tem v zvezi na predlog Odbora za kreditnomonetarni sistem sprejel sklep, s katerim je zadolžil Zvezni
izvršni svet: da v sodelovanju z izvršnimi sveti republik in
pokrajin do oktobra 1984 predloži koncept vsebine odloka o
ciljih in nalogah skupne emisijske, denarne in kreditne politike glede na usklajene določbe zakona, da to politiko določa
Skupščina SFRJ, izvaja pa jo Narodna banka Jugoslavije,
posebej v delu, o katerem bo operativne odločitve sprejemal
svet guvernerjev z večino glasov; da prouči možnost za sodelovanje Narodne banke Jugoslavije v sanaciji poslovnih bank,
katerih prenehanje bi povzročilo motnje v vzdrževanju likvidnosti in plačilih v državi in tujini ali pri izvajanju skupne
emisijske, denarne in devizne politike ter kreditne politike in
da v 30 dneh po sprejetju zakona predloži poročilo Skupščini
SFRJ s tem, da v poročilu posebej oceni sistemsko in družbenoekonomsko upravičenost sodelovanja Narodne banke Jugoslavije, možnosti in pogoje za to in da v primeru, če oceni,
da je takšno sodelovanje upravičeno, predloži ustrezne spremembe zakona ali predlaga drug način ureditve tega vprašanja; Zvezni izvršni svet bo postopal po sklepih Odbora za
kreditno-monetarni sistem k navedenemu poročilu.
Delegacija ocenjuje, da so s tem v celoti uveljavljene pripombe Skupščine SR Slovenije.
Zbor je opravil še volitve predsednika in podpredsednika
Skupščine SFRJ, Zbora republik in pokrajin in predsednikov
delovnih teles skupščine in zbora.
Delegacija predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da to
poročilo sprejmejo in da odobrijo njeno delo.
Vodja delegacije:
Miran Potrč, I. r.
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• Motnje v gospodarstvu ao pomembno vplivale na položaj In delovanje trgovine
• Promet blaga na drobno se odvija v 73.635 prodajalnah, od katerih jih pripada
trgovskim organizacijam 45.066, vsaka od njih pa v povprečju preskrbuje 278
prebivalcev
...
• Zavrt proces združevanja dela in sredstev proizvodnih in prometnih organizacij
združenega dela
„
, .
.
.
• Leta 1980 je bilo v Jugoslaviji zgrajenega 5,588.429 m prodajnega prostora, od
katerega je pripadalo trgovini 4,153.376 m2
Trgovina razpolaga samo z 0,25 m2 prodajnega prostora na prebivalca, čeprav
normativi predpisujejo najmanj 1,80 m
motnje, ki iz tega izvirajo v
prometu blaga in enotnem jugoslovanskem trgu, naložile
potrebo po preizkusu vloge trgovske mreže v samoupravnih
družbenoekonomskih odnosih. Pokazalo se je namreč, da
povpraševanja ni mogoče zadovoljiti z razpoložljivo ponudbo iz domače proizvodnje, zaradi težav v plačilni bilanci pa
je ni mogoče nadomestiti z
uvozom. Tako je bilo pomanjkanje skoraj na vseh blagovnih
sektorjih, opaziti pa je bilo razne pojave deformacij v prometu. Pojavile so se deformacije
pri kroženju blaga na enotnem
jugoslovanskem trgu. Proizvajalci blaga, ki ga primanjkuje
so dajali prednost kupcem na
področju svoje republike pa
tudi ožjih področij, promet
proizvodov, ki jih primanjkuje,
pa so povezovali s proizvodi Za
katerimi ni bilo povpraševanja.
Ob pričakovanju višjih cen so
jemali iz prometa posamezne
proizvode. V vse večjem obsegu je bilo opaziti motnje pri
pošiljanju reprodukcijskega
materiala, ki ga primanjkuje,
proizvodnim
organizacijam
prek maloprodajne mreže grosističnih organizacij. Vse te
PREIZKUS VLOGE
oblike deformacij so pokrite s
TRGOVSKE MREŽE
tako imenovanimi »sporazuV dokumentu je ugotovitev, mi«, s katerimi se obidejo
da so težave v proizvodnji in predpisi z namenom, da bi do-

Za bližnjo skupščinsko razpravo je bila delegatom v Zboru republik in pokrajin poslana
Analiza delovanja trgovske
mreže. V skladu z delovnim
programom zbora je bil ta dokument pripravljen z namenom, da se oceni mesto in vloga trgovine v družbenoekonomskem sistemu. V analizi so
zajete vse tri panoge trgovine
- na drobno, na debelo in zunanja trgovina.
Poleg tega so obdelane motnje v proizvodnji in njihov vpliv
na trgovino, nato organizacijska struktura trgovine, osnovne organizacijske oblike prometa blaga in organizacija
prodaje združevanje dela in
sredstev prometnih in proizvodnih organizacij združenega
dela in drugo. Prav tako je bil
namen, da se na podlagi ocenjenega stanja na tem področju predložijo ustrezne rešitve,
ki bodo pripomogle k razreševanju ugotovljenih problemov.
Analizo je pripravil Zvezni
sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve, v sodelovanju s splošnim združenjem za trgovino Gospodarske
zbornice Jugoslavije.
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segli čim večje koristi. Vse to
je povzročilo zaviranje kroženja blaga na enotnem jugoslovanskem trgu, dražitev storitev
prometa in povečanje življenjskih stroškov z inflacijo, ki je
postala resna motnja pri uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije Posledica tega je tudi veliko
povečanje cen, ki ga je povzročila verižna trgovina na debelo.
ORGANIZACIJSKE
STRUKTURE
TRGOVINE
Ko je govor o organizacijski
strukturi naše trgovine je poudarjeno, da je trgovska mreža
ena najpomembnejših institucij, ki povezuje proizvodnjo in
porabo oziroma nosilce ponudbe in povpraševanja blaga
in storitev. Na ta način ima trgovina, kot organizirana oblika blagovnega prometa pomembno vlogo pri delovanju
tržnega mehanizma.
Podrobno je prikazana delitev na vse tri oblike trgovine na
drobno, na debelo in zunanjo
trgovino, z ugotovitvijo, da se

prek trgovske mreže uresničuje pomemben del blagovnega
prometa in še posebej blaga za
široko porabo. Tako se prek
trgovske mreže na drobno realizira 67 odstotkov skupnih izdatkov prebivalstva. Razen
prebivalstva trgovina oskrbuje
tudi proizvodnjo in druge porabnike kot so zdravstvene
ustanove, JLA in gostinstvo.
Po skupnem številu zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva je trgovina udeležena s prek 12 odstotki, v d ružbenem proizvodu z 19,76 in v
dohodku z 21,75 odstotka.
Poleg trgovskih organizacij
se po naših predpisih o prometu blaga lahko ukvarjajo tudi proizvodne organizacije. V
nekoliko organizacijskih oblikah je bilo, po podatkih v analizi, v trgovini leta 1982 3.836
organizacij ali 15,4 odstotka
organizacij gospodarskih dejavnosti v Jugoslaviji.
Sicer pa so od vseh oblik
združevanja v trgovini najštevilnejše temeljne organizacije
združenega dela. Predstavljajo
65,3 odstotka Jugoslovanske
trgovske mreže. Pomembnejše
spremembe v organizaciji tr-

ANALIZA DELOVANJA TRGOVSKE MREŽE
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govine so bile opravljene v ob- dratnih metrov, ocena pa je, da posebej pri izvajanju zakona o
dobju od leta 1976 do 1982, to imajo pomembno vlogo v tr- obveznem združevanju proizpa fii prispevalo k boljši orga- govski mreži. Ta mreža najpo- vodnje in prometa. Le-ti zaviniziranosti prometa. Šele v letu gosteje pokriva široko območ- rajo proces združevanja in
1982 je bilo v trgovini, najprej je tudi izven področja ene re- onemogočajo izvajanje oprepo osnovnih dejavnostih, ra- publike ali pokrajine ter vpliva delitev in obveznosti iz ustave
zvrščenih 676 delovnih organi- na boljšo preskrbljenost in SFRJ in zakona o združenem
zacij, vštevši tudi kmetijske za- preprečuje zapiranje v ožje ok- delu. Lahko bi sicer dobili vtis,
druge s temeljnimi organizaci- vire. Zato je prisotnost proi- da so proizvodni »komerci«
jami. Nato je bilo v delovne or- zvajalcev na maloprodajnem cenejši in produktivnejši glede
ganizacije trgovine združeno trgu ne samo potrebna, ampak na klasično trgovino. V resnici
tudi 2984 temeljnih organiza- celo nujna.
pa se njihovi stroški prenašajo
cij. Obenem je bilo na drugih
Maloprodajno mrežo so se- na proizvajalce blaga in se s
področjih gospodarjenja prav stavljali različni tipi prodajaln. prefakturiranjem opravi delitev
tako 844 tozdov, katerih Promet se je praktično
odvijal razlike v ceni, ki je družbeno
osnovna dejavnost je bila trgo- prek skupaj 69.27"7 prodajaln, potrjena kot nadomestilo za
vina. Do konca leta 1982 je bilo od katerih je bilo 54.677 klasič- delo klasične trgovine.
oblikovanih tudi 56 sestavlje- nih, 540 blagovnih hiš, 4984
Med tem je bilo v Jugoslaviji
nih organizacij združenega samopostrežb, 8900 kioskov in po osnovni dejavnosti za leto
dela trgovine in 209 trgovskih 1711 črpalk za tekoče gorivo. 1982 registriranih 335 organidelovnih organizacij je združe- Na podlagi tega je bilo sklenje- zacij, ki opravljajo zunanjetrnih v sestavljene organizacije no, da je treba razširitev in pre- govinski promet. Toda s konzdruženega dela iž drugih de- strukturiranje obstoječih ma- stituiranjem ustreznih oblik
javnosti. Obenem so v določe- loprodajnih zmogljivosti po- združevanja je bila opravljena
nem številu proizvodnih orga- spešeno nadaljevati. Podatki samo formalna reorganizacija
nizacij oblikovane delovne or- prav tako kažejo, da so blagov- zunanje trgovine. Praktično je
ganizacije za promet, medtem ne hiše udeležene z 12,7 od- skupno število registriranih orko so biie v drugih za iste za- stotka v ustvarjenem prometu, ganizacij, ki sodelujejo v zunadeve osnovane delovne orga- samopostrežbe pa s 14,6 od- njetrgovinskem prometu prenizacije.
stotka. Toda blagovne hiše cej večje, ker se z njimi ukvarV istem letu je bilo za oprav- ustvarjajo na prodajalca pro- jajo tudi organizacije za katere
ljanje notranjega prometa re- met le 1,8, samopostrežbe pa ni to osnovna dejavnost.
gistriranih 3501 organizacija 1,9 milijona dinarjev. Prav tako
V letu 1982 je znašal povprezdruženega dela in 665 OZD na kvadratni meter prodajnega čen izvoz na eno organizacijo
višjih oblik združevanja.
prostora ustvarjajo blagovne le 294 milijonov dinarjev, uvoz
hiše 76, samopostrežbe pa-124 pa 376 milijonov dinarjev. Od
tisoč dinarjev prometa. Notra- 1267 organizacij, ki so sodeloPROMET BLAGA
nja delitev dela ni opravljena vale v izvozu jih je 250 realiziNA DROBNO
na- ustrezen način in se zaradi
Promet blaga na drobno je tega ne uresničuje optimalna ralo 83 odstotkov od ustvarjepo svoji osnovni dejavnosti v raven produktivnosti dela. V ne vrednosti in 81 odstotkov
tem letu opravljalo 1951 orga- maloprodaji pride na eno pro- od vrednosti uvoza. Ostalih
nizacij združenega dela, razen dajalno v povprčeju 278 prebi- 956 organizacij je realiziralo
samo 19 ostotkov jugoslovantega pa še v 384 delovnih orga- valcev.
Le-te so prav tako nee- skega uvoza, s- povprečnim
nizaicjah, 29 SOZD in 18 osta- nakomerno
razmeščene
in
so
prometom 109 milijonov dinarlih delovnih organizacij, v kajev. V izvozu so rezultati še bolj
terih je bilo zaposlenih 374.158 v glavnem v mestih.
neugodni, saj je 1,011 organidelavcev oziroma povprečno PROMET BLAGA
zacij realiziralo samo 13 od163 delavcev. Temeljne orgastotkov izvoza, s povprečnim
nizacije v trgovini so imele NA DEBELO
povprečno 18 prodajaln, kar
Promet blaga na debelo je v prometom ie 57 milijonov dipriča, daje mreža razdrobljena letu 1982 kot osnovno dejav- narjev.
Poleg trgovinskih organizain da neracionalno opravlja nost opravljalo 1550 organizacij so udeleženci v prometu tupromet.
cij združenega dela, ki pred- di
organizacije, ki se ukvarjajo
V letu 1980 se je promet bla- stavljajo 42,8 odstotka od
ga na drobno odvijal v prek skupnega števila organizacij v s storitvami, ki so lahko fi73.635 prodajalnah, od tega v notranji trgovini. Na eno trgo- nančne, tehnične in poslovne
trgovskih organizacijah na vino na debelo pride samo 1,3 in so podrobneje definirane s
drobno v prek 34.699 prodajal- organizacije na drobno, kar temeljnim zakonom, kot tudi z
nah, nato v 8372 prodajalnah priča, da je ta mreža predi- zakoni republik in pokrajin.
trgovine na debelo, v 1808 pro- menzionirana, k čemur je PRODAJNI IN
dajalnah za zunanjo trgovino predvsem prispevala politika
in v 187 blagovnih hišah. Indu- cen, ki se do trgovin vodi od PRIROČNI PROSTOR
strija je prav tako imela 15.477 leta 1971, pa tudi neustrezen
V analizi je obdelano tudi
svojih prodajaln, kmetijstvo način organiziranja, ki je za- vprašanje prodajnega in pri8829 in ostale dejavnosti 4263 snovan po zakonu o združe- ročnega skladiščnega prostoprodajaln.
nem delu. To je bil tudi vzrok ra v maloprodaji. Poudarjeno
Trgovina na drobno razpola- za številne primere nezaželje- je, da je bilo v vsem prometu v
ga s 47,1 odstotka, skupaj z nih obnašanj na tem področju, letu 1980 na razpolago skupaj
ostalimi organizacijami pa z kot je na primer »zidanje cen«, prek 5,5 milijona kvadratnih
61,3 odstotka od skupnega verižna trgovina in podobno.
metrov tega prostora. Od tega
števila prodajaln. ZunanjetrgoV tem dokumentu je poudar- je imela trgovina na razpolago
vinske organizacije imajo naj- jeno. da je za nadaljnjo obrav- okrog štiri milijone kvadratnih
manj prodajaln, vendar so pra- navo organizacije sedanjih po- metrov. Povprečni prodajni
viloma vzorno opremljene in gojev in razvoja trgovine nujno prostor na prodajalno je pri trdobro preskrbljene. Prodajal- treba preučiti poslovanje tako govinskih organizacijah 92
ne proizvodnih organizacij so imenovanih proizvodnih »ko- kvadratnih metrov, promet pa
najpogosteje klasične in imajo mercov«. Izkazalo se jI, da se doseže na en meter 113 tisoč
površine le od 32 do 59 kva- njihova organiziranost kaže dinarjev. Na razpolago so bili
poročevalec

prav tako priročni skladiščni
prostori.
Število zaposlenih delavcev
v trgovini se je od leta 1976 do
leta 1981 povečalo od 488,383
na 595.722. To se je zgodilo v
glavnem pod vplivom preregistracije komercialnih služb
proizvodnih organizacij v
TOZD in tako imenovane »komerce«. Njihova kvalifikacijska
struktura je nekoliko zadovoijivejša, vendar je delež kadrov
z visoko izobrazbo precej
manjši kot v gospodarstvu.
Prevladujejo kvalificirani delavci. V istem obdobju se je
tudi v notranji trgovini povečalo število delavcev za 21,23 odstotka in to predvsem z visoko,
višjo in srednjo izobrazbo. V
trgovini na drobno se je prav
tako povečalo število zaposlenih. V tej panogi trgovine je
bilo leta 1976 zaposlenih
332.209, leta 1981 pa 381.720
delavcev.
V trgovini na debelo se je
število zaposlenih povečalo
celo za 37,9 odstotka. V istem
obdobju se je število delavcev
v zunanji trgovini povečalo za
9.239. Po stopnji strokovne
izobrazbe zaposlenih, med katerimi je 35 odstotkov z visoko
in višjo izobrazbo je zunanja
trgovina gospodarska dejavnost, ki ima najzadovoljivejšo
kvalifikacijsko strukturo.
V posebnem delu analize je
prikazano združevanje dela in
sredstev prometnih in proizvodnih organizacij združenega
dela. Poudarjeno je, da je s
sprejetjem zakona o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij združenega
dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev s proizvodnimi organizacijami združenega dela konec leta 1980
zaokrožena pravna regulativa
in podrobneje regulirani medsebojni odnosi organizacij v
skupnem poslovanju.
Kljub temu pa je ocena, da
so rezultati nezadovoljivi. Posebej je poudarjeno, da so v
pogojih motenih odnosov v
procesu družbene reprodukcije vse bolj poudarjeni pojavi
monopolnega obnašanja, zapiranja trga, pogojevanja pošiljk in podobno. Ti pojavi
predstavljajo resno oviro za
uresničevanje družbene opredelitve in uporabe zakonskih
norm.
Del tega dokumenta je posvečen tudi politiki cen in trgovini. Ugotovljeno je, da je bilo v
preteklem obdobju v sistemu
cen več problemov in težav.
Le-ta ni deloval celovito in na
samoupravni podlagi in se niso dosledno uresničevali cilji
politike cen. Ukrepi so bili v
glavnem osredotočeni na
predpisovanje marž na obsto33

Poseben del tega dokumen- praktično opravi na račun svo- žaj trgovine na drobno pa je vječi ravni.
Po zakonu morajo cene obli- ta je posvečen tudi politiki cen jih dobaviteljev oziroma proiz- primarni delitvi še vedno pod
kovati skupaj proizvodne in in trgovini. Ugotovljeno je, da vodnih organizacij. Pokazalo povprečjem. Sicer pa podatki
prometne organizacije združe- je bilo v sistemu cen v prete- se je, da so tudi poslovne ban- kažejo, da se z instrumenti senega dela s samoupravnimi klem obdobju celo vrsto števil- ke denarna sredstva trgovine kundarne delitve v trgovini zasporazumi, če pa se o tem ne nih problemov in težav. Le-ta pretvarjale v svoj kreditni po- jema večji del dohodka kot v
sporazumejo se cene oblikuje- ni deloval celovito in na sa- tencial, ki ga nato plasirajo gospodarstvu in manjši kot v
jo na podlagi posebnih predpi- moupravni osnovi niti se niso med drugim tudi isti trgovini, industriji na koncu leta 1976.
sov pristojnih organov družbe- dosledno uresničevali cilji po- razumljivo z ustrezno razliko v Tem prej, ker so bila izločanja
nopolitičnih skupnosti. Name- litike cen. Ukrepi so bili v glav- pasivnih in aktivnih obrestih. na tej podlagi v trgovini na
sto, da bi bila v praksi to izje- nem usmerjeni na predpisova- Kljub temu je trgovina poveča- drobno večja kot v ostalih pala izločanje za akumulacijo. nogah trgovine.
ma je ta oblika oblikovanja cen nje marž na obstoječi ravni.
Skupni rezultati prav tako
Po zakonu se morajo cene Njena stopnja zadolženosti je
postala pravilo. Prav zaradi tega je poudarjeno, da je politika oblikovati skupaj s proiz- nekoliko ugodnejša, vendar kažejo, da je bil ustvarjeni docen precej prispevala k nera- vodnimi in prometnimi organi- predvsem zaradi tega, ker so hodek temeljnih organizacij
cionalnemu širjenju trgovske zacijami združenega dela s sa- bila zaustavljena investicijska združenega dela v trgovini v
letu 1976 višji od povprečja v
mreže na debelo in je predlog, moupravnimi sporazumi, če vlaganja.
V posebnem delu je v analizi gospodarstvu za 12 odstotkov,
da se z ustrezno politiko v bo- pa se le-te o tem ne sporazudoče izenačujejo pogoji go- mejo se cene oblikujejo na obravnavan tudi ekonomski v letu 1982 pa za 12,8 odstotka.
spodarjenja posameznih pa- podlagi posebnih predpisov položaj trgovine. V letu 1982 je Na podlagi takšnih rezultatov
nog, grupacij in prometnih or- pristojnih organov družbeno- trgovina ustvarila skupen pri- je bilo sklenjeno, da je treba z
političnih skupnosti. Namesto, hodek, ne upoštevajoč vre- ukrepi dolgoročne in tekoče
ganizacij.
da bi bila v praksi to izjema je dnost neplačanih davkov na ekonomske politike popravljati
to oblikovanje postalo pravilo. promet, v znesku 3.386 mili- položaj trgovine na drobno,
RAZPOLAGANJE
Prav zaradi tega je poudar- jard dinarjev. Pri tem je bila posebej tistega dela, ki se ukS SREDSTVI
jeno, da je politika cen precej trgovina na drobno udeležena varja s prometom živilskih proDel analize je posvečen po- prispevala k neracionalnemu s 1.117 milijardami, trgovina izvodov in mešanim blagom.
slovnim sredstvom in njihovim širjenju trgovske mreže na de- na debelo s 1.712, zunanja tr- Obenem je treba zaradi velikevirom. Po podatkih so ta sred- belo in je predlog, da se z govina s 557 milijardami dinar- ga števila organizacij združestva konec leta 1982 dosegla ustrezno politiko v bodoče ize- jev. Razlika v ceni je znašala nega dela zunanje trgovine
vrednost 264 prometnih in načijo pogoji gospodarjenja 343 ali 10,35 odstotka od na- spremeniti in dopolniti merila,
proizvodnih organizacij zdru- posameznih panog, grupacij bavne vrednosti.
s katerimi se določa upravičeženega dela. Poudarjeno, daje in prometnih organizacij.
nost in pravica do registracije
bilo s sprejetjem zakona o obza zadeve uvoza in izvoza. Z
PREMAJHEN
Del analize je posvečen poveznem združevanju dela in
ukrepi tekoče ekonomske posredstev organizacije združe- slovnim sredstvom in njihovim DOHODEK NA
litike je treba onemogočiti ornega dela, ki se ukvarja s pro- virom. Po podatkih so ta sred- DELAVCA
ganizacijam za zunanjo trgovimetom blaga in storitev s pro- stva na koncu leta 1982 doseUstvarjeni dohodek na de- no, da ustvarjajo in razpolagaizvodnimi
organizacijami gla vrednost 264 milijard di- lavca v trgovini je bil v obdobju jo z dohodkom izven okvirov,
narjev.
Pretežni
del
osnovnih
združenega dela konec leta
od leta 1977 do 1983 nepresta- ki so dani za skupno trgovino
1980 zaokrožena pravna regu- sredstev v vseh treh panogah no nad ravnijo povprečnega in gospodarstvo v celoti.
trgovine
je
vrednost
gradbenih
lativa in podrobno urejeni
dohodka na delavca v gospoNa koncu tega dokumenta
medsebojni odnosi organizacij objektov. Tudi vrednost obrat- darstvu v SFRJ, vendar s ten- so zabeležene še deformacije
združenega dela v skupnem nih sredstev trgovine je nara- denco relativnega zaostajanja pri oblikovanju cen z njihovimi
sla od 465 milijard v letu 1979 in zmanjševanja, posebej v tr- nosilci. Prikazano je, da so
poslovanju.
Kljub temu pa je ocena, da na 1.162 milijard v letu 1982. govini na drobno. Še bolj neu- motnje v prometu blaga in stoso rezultati nezadovoljivi. Po- Vendar predstavlja v strukturi godna gibanja so zabeležena v ritev na enotnem jugoslovansebej je poudarjeno, da so v obratnih sredstev najmanjši povprečno ustvarjenem čistem skem trgu zelo poudarjene,
pogojih motenih odnosov v del vrednost blaga.
dohodku na zaposlenega de- čeprav je ta promet urejen s
procesu družbene reprodukciPokazalo se je namreč, da je lavca v trgovini.
številnimi zakonskimi predpisi
je vse bolj poudarjeni pojavi trgovina brez lastnih obratnih
Vseeno pa je ocena, da se je na ravni vseh družbenopolitičmonopolnega obnašanja, za- sredstev. Trgovina, za razliko kljub neugodnim institucional- nih skupnosti. Vse to je popiranja trga, pogojevanja po- od ostalega dela gospodar- nim in drugim pogojem za drobno prikazano v preloženi
šiljk in drugo. Ti pojavi so re- stva, vse povečanje cen oziro- oblikovanje cen položaj trgovi- dokumentaciji k temu dokusna ovira za uresničevanje ma povečanje vrednosti blaga ne v primarni delitvi izboljšal in mentu o katerem je svoje stalidružbenih opredelitev in upo- na zalogi in pri financiranju to precej bolj v trgovini na de- šče zavzel tudi Zvezni izvršni
nadaljnje prodaje kupcem, belo in zunanji trgovini. Polo- svet.
rabo zakonskih norm.
Če

ne

bomo zagotovili

modernizacijo,

lahko

sredstev za

postane

železnica ozko grlo v gospodarstvu
• Različnost pri organiziranosti železnice negativno vpliva na delovanje tega sistema in na odpravljanje njegovega osnovnega problema
• Železnica razpolaga z osnovnimi sredstvi, ki so v veliki meri stara, povečana
stopnja njihovega izkoriščanja pa zahteva več sredstev za vzdrževanje
• Kljub temu je bilo v letu 1983 prevoženih 5,5 odstotka več potnikov, kot leta 1982
• Kljub povečanemu obsegu prevoza in boljšemu izkoriščanju sredstev se izgube
na železnici povečujejo zaradi neustreznih cen
• Železnica še naprej kreditira brezobrestno izvoznike in prevoz našega blaga na
tujih progah, ker se ne spoštuje odlok ZIS

POROČILO O STANJU IN DELOVANJU ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA V LETU 1983
^ocosoooeeecooeooacoecoooooeooaocoecK
Skupnost jugoslovanskih
železnic je poslala Skupščini
SFRJ Poročilo o stanju in delovanju železniškega prometa
v letu 1983, obravnava katerega je v pristojnosti Zbora republik in pokrajin. Dokument
vsebuje prikaz stanja in probleme v delovanju železniškega prometa, kot tudi pregled
sprejetih ukrepov ter nerešena
vprašanja.
ORGANIZIRANOST
ŽELEZNICE
Jugoslovanske železnice so
velik in enoten tehnološki sistem v . katerem se opravlja
promet na področju naše države. Zajema 9.399 km železniških prog, zaposluje 145.000
delavcev (od katerih jih je
120.000 v osnovni dejavnosti),
skupna vrednost osnovnih
sredstev železnic znaša okrog
10 odstotkov skupne vrednosti
vseh osnovnih sredstev v gospodarstvu Jugoslavije.
Glede načina organiziranja
železniških transportnih organizacij še naprej prevladuje
izrazita pestrost. V SR Sloveniji, SR Hrvatski, SR Srbiji in SR
Bosni in Hercegovini so organizirane kot sestavljene organizacije združenega dela. Železniške organizacije v SR Črni
Gori, SR Makedoniji, SAP Vojvodini in SAP Kosovu so organizirane kot delovne organizacije in imajo v svojem sestavu
prav tako TOZD. Skupaj je organiziranih 360 TOZD, od katerih jih je 209 glavnih dejavnosti, ostale pa so spremljajoče. Zelo pisana organizacijska
struktura teh organizacij se
kaže v vseh oblikah njihove aktivnosti. Najpomembnejše razlike pa so v družbenoekonomskem položaju in odnosu
med organizacijami združenega dela
Vse to ima vpliv tudi na združevanje v Skupnost jugoslovanskih železnic, ker obstajajo
zelo različni interesi in materialne možnosti posameznih
železniško-transportnih organizacij, kar otežuje njihovo
sporazumevanje in vpliva na
delovanje sistema železniškega prometa.
Uspešno delovanje železniškega prometa kot tehnološko
enotnega sistema je temeljno
in eno najpomembnejših vprašanj železnice. Zato je v njihovem akcijskem programu za
uresničevanje sklepov Zbora
republik in pokrajin o tej proporočevalec

blematiki predvideno, da se
analizira stopnja njene samoupravne in tehnološke organiziranosti. Pri pripravi te analize,
ki je bila narejena s precej težavami v preteklih dveh letih,
junija pa je pričakovati predlog
določenih sprememb v samoupravni in tehnološki organiziranosti železnice.
ZASTARELA
OSNOVNA SREDSTVA
Delovanje jugoslovanskih
železnic je bilo v preteklih letih
v mnogočem odvisno od stanja in strukture njenih osnovnih transportnih zmogljivosti.
Omrežje prog v naši državi je
bilo pretežno zgrajeno pred
sto leti in predvideno za majhne osne pritiske, hitrosti in velikost prometa. Razen tega se
obstoječe omrežje prog uporablja zelo neenakomerno. Tako poteka na magistralni progi
Jesenice-Gevgelija okrog 65
odstotkov skupnega prometa,
predstavlja pa okrog petino
skupnega omrežja prog v državi.
Tudi tehnično stanje prog v
mnogih primerih ne ustreza
njihovemu pomenu in se na
posameznih odsekih zmanjšujejo hitrosti. V poročilu je posebej poudarjeno dejstvo, da
železnici primanjkuje sredstev
za obnovo prog. V načrtu od
leta 1980 do 1985 je bil predviden kapitalni remont na 1 845
km prog, v letih 1981 in 1982
pa je bilo opravljenih samo polovico del. V preteklem letu je
bilo obnovljenih samo 214 km
oziroma polovico manj od
predvidenega.
Tudi glede usposabljanja
prog za ustrezne osne pritiske
je stanje neizenačeno. V ta namen je bilo lani vloženo nekaj
več sredstev, tako da se je povečala skupna dolžina prog, ki
so predvidene za osne pritiske
20 ton in to za 9,4 odstotka.
Stopnja vgrajenih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na omrežju jugoslovanskih železnic ne ustreza
povečanim zahtevam varnosti
in učinkovitosti te vrste prometa. Od skupaj 902 železniških postaj v glavnem omrežju
jih ima 473 relejne varnostne
naprave, 175 mehanične varnostne naprave, brez potrebnih varnostnih naprav pa je
254 postaj.
Magistralna smer Jesenice-Gevgelija je skoraj v celoti
moderno zavarovana z avto-

matskim progovnim blokom.
Na vrsti je še modernizacija od
Tovamika do Novske, kot tudi
uskladitev ozkih grl na postajah Beograd in Titov Veles.
V lanskem letu se je število
parnih lokomotiv povečalo za
16, število električnih za 27 in
dieselskih za 7. Še vedno pa je
veliko število lokomotiv izključenih iz prometa zaradi vzdrževanja in remonta, kar neugodno vpliva na redni promet
in varnost. Vzroki za to so v
pomanjkanju
remontnih
zmogljivosti, obratnih sredstev
in rezervnih delov.
Kljub temu so železnice v
preteklem letu bolje izkoriščale svoje vlečne zmogljivosti kot
prej. Uresničenih je bilo za 44
odstotkov neto tonskih km v.eč
na 1 kW instalirane moči lokomotive kot leta 1982.
Za potrebe prevoza potnikov
so železnice lani razpolagale s
3.480 potniškimi vagoni vseh
serij, število potniških vlakov
pa se je povečalo za 62. V prometu pa je še vedno 93 potniških vagonov, ki so starejši več
kot 40 let, medtem ko ima 65
odstotkov vagonov povprečno
več kot 20 let. To je razlog zaradi katerega niti tretjina potniških vlakov ni sposobna za
hitrosti nad 120 km na uro,'veliko število potniških vagonov
pa je imobiliziranih zaradi popravil in remonta.
Podobno stanje je s tovornimi vagoni. Železnica je lani
razpolagala s 50.255 tovornimi
vagoni, katerih skupna nosilnost presega dva milijona ton,
povprečna pa je 41 ton na vagon. Stopnja imobilizacije tovornih vagonov pa je še večja
kot pri potniških. Samo lani ni
bilo uporabnih skoraj šest tisoč tovornih vagonov.
Struktura in število tovornih
vagonov ne ustreza potrebam
našega gospodarstva in so bili
tudi lani izposojeni tuji vagoni,
za kar je bilo plačanih 4.693
milijonov dinarjev in to v zlatih
švicarskih frankih. V primerjavi
z devetimi meseci v letu 1982
se je ta izdatek povečal za prek
128 odstotkov. Obenem se je
povečala izkoriščenost domačih vagonov in zmanjšal se je
njihov prazni tek.
VEČJI PREVOZ
POTNIKOV IN BLAGA
Železnice so imele lani
145.392 delavcev oziroma 471
delavcev več kot konec leta
1982. V poročilu je poudarjeno, da starostna struktura še
naprej ni zadovoljiva in da jih
je največ starih prek 40 let. Nezadovoljiva je tudi kvalifikacijska struktura, čeprav se je
zmanjšal delež delavcev z nepopolno osnovno šolo, pove-

čalo pa število delavcev s srednjimi, višjimi in visokimi šolami. Najzadovoljivejšo kvalifikacijsko strukturo imata ŽTO Titograd in ŽTO Sarajevo, najneustreznejšo pa ŽTO Ljubljana in ŽTP Zagreb. Lani je bilo
po
železnici
prepeljanih
116.866 tisoč potnikov oziroma 5,5 odstotka več kot leta
1982. To povečanje je bilo uresničeno predvsem v notranjem
prometu, v mednarodnem prometu pa se je promet zmanjšal.
Razen tega je bilo prepeljanih 88,447.000 ton blaga, kar je
povečanje za 3,2 odstotka.
Prevoz blaga v notranjem prometu se je povečal za 2,92 odstotka v tonah, v okviru česar
se je ustrezno povečal skupni
in zmanjšal lokalni promet.
Prav tako se je povečal tudi
mednarodni promet in to predvsem zaradi izvoza, medtem
ko se je zmanjšal tranzit blaga
in prevoz pri uvozu.
VARNOST
SE POVEČUJE
V zadnjih letih je velika pozornost posvečena varnosti
železniškega prometa, in to ne
samo v okviru same železnice,
ampak tudi v širši družbeni
skupnosti. Lani se je zgodilo
278 nesreč, v katerih se je
smrtno ponesrečilo 10 potnikov, huje ranjenih pa je bilo 92
potnikov in železniških delav*
cev. Materialna škoda znaša
931 milijonov dinarjev, promet
pa je bil prekinjen zaradi izrednih dogodkov za 1.810 ur,
Razen nesreč pri opravljanju
železniškega prometa je bilo
lani na cestnih prehodih
smrtno ponesrečenih 1^8
oseb, težje poškodovanih pa
205 oseb. Obenem je bilo uničenih 273 cestnih vozil. To kaže, da je bila varnost prometa
na cestnih prehodih lani slabša kot leta 1982. Zaradi pomanjkanja materialnih sredstev je veliko število cestnih
prehodov še vedno nezavarovanih, tega vprašanja pa ne
more rešiti sama železnica, je
poudarjeno v poročilu.
Osnovni vzroki za železniške
nesreče so nepozornost udeležencev v prometu, nedosledna uporaba prometno-tehničnih predpisov, povečana
delovna intenzivnost in nezadovoljivo stanje tehničnih
sredstev ter njihovo vzdrževanje. Zaradi tega je bilo v preteklem letu izrečenih prek deset
tisoč opominov, več kot 5.800
javnih opominov, 11.359 denarnih kazni in zmanjšanja
osebnega dohodka. Izrečene
so bile tudi strožje kazni kot je
529 pogojnih prenehanj delovnega razmerja, 609 prekinitev
delovnega razmerja ter 2.754
35

vloženih prljav sodniku za prekrške. V povprečju je bil skoraj
vsak četrti delavec v izvršilnih
službah ŽTO kaznovan zaradi
kršitve delovne obveznosti.
V poročilu je poudarjeno, da
niti kakovost niti redni prevoz
na železnici nista zadovoljila.
Lani so se zamude v primerjavi
z letom 1982 povečale v potniškem prometu za 5,3 odstotka,
v blagovnem prometu pa za
27,2 odstotka. Na to so razen
povečanega obsega prevoza
vplivale pogoste okvare ali zastoji, ali pa tudi zapiranje posameznih delov prog zaradi remonta.
IZGUBE VSE VEČJE
Na ekonomski položaj je
imela v preteklem letu velik negativni vpliv inflacija in zaostajanje cen te vrste prevoza glede na cene reprodukcijskega
materiala, energije in storitev,
ki jih. uporablja železnica.
Kljub povečanemu obsegu
prevoza, večji stopnji uporabe
sredstev in krepitvi kakovostnih kazalcev gospodarjenje so
nepokrite izgube v omrežju jugoslovanskih železnic samo za
2,8 odstotka manjše kot leta
1982.
Ustvarjen je bil skupni prihodek 99.724 milijonov dinarjev, kar je za 37,1 odstotka več
kot leto prej. Najmanjše povečanje je ustvarilo ŽG Ljubljana,
največje pa ŽTO Priština. V
strukturi celotnega prihodka je
bil prevoz potnikov udeležen s
64,4 odstotka. Sicer pa so žeTežavnejši
razvoja

lezniške transportne organizacije lani prejele na račun kompenzacij 25.401 milijonov dinarjev, oziroma 27,4 odstotka
več kot leto prej.
Ko je govor o poslovanju železnice je bilo za material in
kurivo plačano 13.127 milijonov dinarjev oziroma 42,9 odstotka več kot leto prej. V
istem času so narasli tudi ostali materialni stroški in to za
45,5 odstotka. Stroški amortizacije na železniškem omrežju
so dosegli 19.479 milijonov dinarjev.
Jugoslovanske železnice so
v preteklem letu ustvarile dohodek v višini 42,446 milijonov
dinarjev oziroma za 37 odstotkov več kot leta 1982. Od tega
so za davke in prispevke izločite 3.131 milijonov dinarjev.
Čisti dohodek železnice v letu 1983 je znašal 28,288 milijonov dinarjev in se je v primerjavi z letom 1982 povečal za
38,5 odstotka. Pri šestih železniških transportnih organizacijah ustvarjeni dohodek in čisti dohodek nista bila dovolj za
kritje obveznosti iz dohodka in
znašajo izgube železnic 2.699
milijonov dinarjev. Največje izgube so imele ŽTO Skopje,
ZTO Novi Sad, ŽTO Titograd in
ŽTO Sarajevo.
Na to je v mnogočem vplivala politika cen železniških storitev. Položaj železnice v primarni delitvi je zaostajal v preteklem letu za okrog 25 odstotkov v primerjavi na povprečje v
gospodarstvu, cene pa so bile
večino leta restriktivne. Povepogoji

čale so se trikrat in to za 38,6
odstotka v potniškem in 40,8 v
blagovnem prometu. Tako se
nadaljuje razkorak med stvarnim in potrebnim povečanjem
cen železnic, na njihov ekonomski položaj je negativno
vplivala inflacija z okrog 60 odstotki.
Čeprav je ZIS v preteklem le-,
tu sprejel nekaj odlokov za rešitev deviznega problema Jugoslovanskih železnic, le-ti še
niso odpravljeni. Domače osebe, uvozniki in izvozniki blaga
še naprej lahko plačujejo prevozne stroške za prevoz blaga
in potnikov na progah tujih železnic na naših železniških postajah. Te stroške morajo Jugoslovanske železnice poravnati tujim železnicam v devizah, kot to določajo mednarodne konvencije o prevozu
blaga in potnikov in le-ti znašajo na konvertibilnem področju prek 150 milijonov dolarjev letno. Čeprav je bila poravnava teh obveznosti urejena z ustreznim odlokom ZIS,
izvozniki oziroma uvozniki blaga v preteklem letu niso spoštovali svojih obveznosti in je
bilo železnici plačanih samo
20 odstotkov uporabljenih storitev v tujini. Republike in pokrajini so bile na tem področju
premalo aktivne.
Posledica takšnega stanja
so povečane zamudne obresti,
ki znašajo približno 40.000 dolarjev dnevno, tečajne razlike,
ki znašajo skoraj 5 milijard dinarjev, omejene možnosti za
odplačilo lastnih kreditov in

gospodarjenja

omejene možnosti za najemanje novih posojil. Na ta način
Jugoslovanske železnice še
naprej brezobrestno kreditirajo gospodarstvo in to za 41 milijonov dolarjev.
RAZVOJ ŽELEZNIC
SE NE URESNIČUJE
Nezadovoljiv položaj in nerešeni pogoji gospodarjenja se
kažejo tudi pri uresničevanju
razvoja Jugoslovanskih železnic za obdobje od leta 1981 do
1983, ki je uresničen s 23,4 odstotka. Tako se je razvojni
načrt omejil na odpravljanje
ozkih grl na omrežju in na zagotavljanje minimalnih pogojev za normalno odvijanje prometa. Za uresničevanje srednjeročnega plana razvoja železnic je značilna stagnacija v
modernizaciji osnovnih sredstev, povečala pa se je intenzivnost izkoriščanja.
V poročilu je poudarjeno, da
je treba v čimkrajšem času zagotovite dopolnilna sredstva
za modernizacijo železnic, sicer bodo vstopile v leto 1986 s
precej manjšimi transportnimi
zmogljivostmi, kot v začetku
osemdesetih let. To bi negativno vplivalo na stabilizacijo, ker
bi železnice postale ozko grlo
gospodarstva. Zato bi morali, v
skladu z nalogami iz resolucije
o družbenoekonomskem razvoju v letošnjem letu, zagotoviti stalne in stabilne vire financiranja prednostnih investicij na železnici, z določenim
programom razvoja do leta
1985.
in

PTT organizacij

• Razvijanje poštne mreže v preteklem letu ne ustreza popolnoma neprestano
naraščajočim potrebam uporabnikov PTT storitev
• Razvoj PTT prometa, zaradi slabega finančnega stanja organizacij, zahteva angažiranje širših družbenopolitičnih skupnosti
Delegati Skupščine SFRJ so
dobili v obravnavo in sprejem
Poročilo o položaju in problemih delovanja PTT prometa
Jugoslavije v letu 1983. Za njegovo obravnavo je pristojen
Zbor republik in pokrajin. Dokument opisuje stanje PTT
prometa in najbolj pereča
vprašanja ter probleme njegovega delovanja v minulem letu,
z možnimi smermi njihovega
reševanja.
Celotna aktivnost jugoslovanskih PTT je v Poročilu označena kot uspešna, kljub
mnogim težavam, ki so bile
premagane s prizadevanji
68.000 zaposlenih, s čimer so
dali svoj prispevek k razvoju
družbe v celoti.

Kljub razvoju poštne mreže v
minulem obdobju dosežkov ni
mogoče v celoti oceniti kot povsem zadovoljivih, saj naraščajo potrebe uporabnikov
PTT storitev, dosežki na tem
področju pa so v večini evropskih držav tudi večji kot pri
nas. Poročilo ugotavlja, da
poštna mreža zaradi različne
stopnje razvitosti ni izenačena,
tako da prebivalstvo ni enakomerno zajeto. Položaj v tej panogi otežuje tudi dejstvo, da je
le polovica poslovnih zgradb v
lasti PTT organizacij. Takega
stanja zaenkrat ni mogoče
spremeniti zaradi visoke cene
gradnje poslovnih zgradb in
nizke akumulacijske sposobnosti poštnih organizacij.

Ko Poročilo govori o načrtoMed vzroke, da niso bili v
minulem obdobju doseženi vanih in realiziranih storitvah
večji uspehi, je treba predvsem opozarja, da se je precej poveuvrstiti energetsko krizo oziro- čal paketni promet. Zaradi nizma pomanjkanje nafte, tako da ke cene in energetske krize'
morajo PTT organizacije v več- mnoge organizacije pošiljajo
ji meri uporabljati železniške svoje blago s poštnimi paketi,
storitve. Poštnih železniških pri čemer zanje ni zanimiva le
vagonov pa ni niti dovolj niti nizka ocena, temveč so poniso kakovostni, pa tudi njiho- membne tudi ugodnosti, ki jih
va varnost je na zelo nizki rav- nudi razvejan poštni promet.
ni. Mimo tega je vozilo poštne- Število paketov se je leta 1982
ga avtoparka izrošeno v dveh povečalo za 7,5 odstotka v prido treh letih, naraščajoče cene merjavi z letom poprej.
V primerjavi s paketnimi stopogonskih goriv pa povečujejo
ritvami se še naprej zmanjšuje
izgube v poštnem prometu
ooeooooosoeooooaosooooooooM
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obseg pisemskih storitev (zaradi razvoja telefonije) in poštno-hranilnih storitev zaradi
povečanega števila tekočih računov občanov pri Poštni hranilnici in poslovnih bankah.
Kakovost prenosa poštnih
storitev zadovoljuje, vendar bi
lahko bila še večja, posebej pri
hitrosti prenosa in varnosti
poštnih pošiljk (posamezni
varnostni ukrepi, da bi čimbolj
zmanjšali in končno likvidirali
izgubo teh pošiljk). Kakovost
teh transportov, poudarja Poročilo, pa je v precej manjši
meri odvisna od PTT organizacij, ki samo usklajujejo in prilagajajo svoje vozne rede voznim redom kopenskega transporta (železnice in cestnega
prometa). Zaradi tega je bila
kakovost prenosa (danes sprejeto -jutri vročeno) v minulem
letu nekaj slabša kot leta 1982.
TT PROMET
Delovanje TT mreže Jugoslavije Poročilo ocenjuje kot
uspešno, čeprav se je v določeni meri zmanjšala kakovost
storitev zaradi določenih subjektivnih in objektivnih razlogov.
Konec leta 1983 je delovalo
2.086 krajevnih avtomatskih
telefonskih central s skupno
zmogljivostjo okoli 2,5 milijona priključkov, med katerimi
jih je bilo izkoriščenih nekaj
več kot 2 milijona. Število glavnih telefonov na 100 prebivalcev znaša 9,07. Do konca leta
1985 naj bi celotne zmogljivosti krajevnih priključkov dosegle 3,8 milijona, vendar glede
na dosedaj zgrajene zmogljivosti, kakor tudi ob upoštevanju dinamike graditve, ni mogoče pričakovati, da bo ta plan
tudi realiziran.
Poročilo nadalje omenja, da
sedanje zmogljivosti mednarodnih central ter tistih, ki so
še v gradnji, ustrezajo potrebam mednarodnega prometa.
Poleg 4 mednarodnih central
obratujeta tudi dve zemeljski
satelitski postaji: Jugoslavija 1
IZ

in Jugoslavija 2. in sicer za interkontinentalni promet v sistemu INTELSAT. Očitno pa
razvoj zaostaja pa področju
graditve magistralnih in mednarodnih prenosnih sistemov
ter medkrajevnih central, in sicer zaradi pomanjkanja sredstev za nabavo opreme, še posebej pa zaradi prepovedi njenega uvoza.
Kakovost notranjega telefonskega prometa se zmanjšuje, vsaj kar zadeva težave pri
vzpostavljanju zvez (posebej v
primorskih mestih v času turistične sezone), izgube pa so
večje od dovoljenih.
Premalo je razvita tudi naša
telegrafska mreža, tako da bi
bilo treba vložiti precejšnja
sredstva za njen nadaljnji razvoj Sedanje stanje je predvsem posledica nizkih cen telegrafskih storitev, ki ne pokrivaj® stroškov poslovanja.
POLITIKA CEN IN
PRIMARNA DELITEV
Sodeč po ugotovitvah Poročila, so ključni problem PTT
prometa cene in njihovo oblikovanje. Cene PTT storitev so
sicer pod neposrednim nadzorstvom družbene skupnosti.
Sedanja razmerja prodajnih
cen posameznih PTT storitev v
primerjavi z njihovimi stroški
se razlikujejo tako po višini kot
kakovosti, tako da nastajajo
resni problemi v posameznih
republikah in pokrajinah. Prodajne cene telegrafskih in
poštnih storitev so precej
manjše od dejanskih stroškov,
tako da je izguba leta 1983
znašala okoli 3,2 milijarde dinarjev. Kot primer trajne depresije cen za pisma in dopisnice v notranjem prometu,
Poročilo navaja podatek, da so
se cene teh storitev v 20 letih
(1961 do 1981), povečale za
štirinajštkrat, povprečni osebni dohodki v Jugoslaviji pa so
se v tem času povečali za štiriinpetdesetkrat. Dobiček ima
izključno telefonska dejavnost, čeprav ni mogoče skle-
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pati, da vse telefonske storitve
dosegajo tako ceno kot dejansko stanejo.
Poseben problem so cene
PTT storitev v mednarodnem
prometu. Za nekatere poštne
storitve so take anomalije, da
je treba tujim PTT upravam za
tranzitne in terminalne takse
plačati več kot plača pošiljatelj
to storitev v Jugoslaviji. Mimo
tega je treba stroške tega prometa plačevati v konvertibilnih
valutah, tako da že zaradi devalvacije dinarja prihaja do
stalnega povečevanja teh stroškov.
Poročilo nato ugotavlja, da
je treba cene PTT storitev oblikovati po ekonomskih merilih,
in sicer med samimi organizacijami združenega dela in uporabniki PTT storitev. Izgub pa
ne bo mogoče odpraviti le s
povečevanjem cen, temveč je
treba izboljšati tudi notranjo
organizacijo in optimalizirati
stroške prevoza poštnih pošiljk. Cene pa morajo biti tudi
enake v vsej državi, pri čemer
je lahko izjema le del cene za
posebej določene namene.
Dohodkovni problemi TOZD,
ki delajo v neustreznih teritorialnih in cenovnih pogojih, se
rešujejo preko internih cen, tako da se prihodek preliva iz
akumulativnejših v neakumulativnejše organizacije. Dokument pravi, da je ta sistem samoupravno sprejet kot edino
mogoč, čeprav to ni trajna rešitev. Zaradi tega je veliko prizadevanj, da bi s samoupravnim sporazumevanjem trajno
in celovito uredili ta pomemben družbenoreprodukcijski
odnos.
Modernizacija PTT prometa
je v minulem letu v glavnem
zajela intenziven razvoj telekomunikacij za potrebe zimskih
olimpijskih iger v Sarajevu.
Gledano v celoti pa razvoj PTT
prometa precej zaostaja za načrtovanim. Vzrok za to je predvsem neugoden finančni položaj PTT organizacij, kot tudi
prepovedi uvoza opreme in

oteženega nakupa kablov domačih izdelovalcev. Zaradi pomena PTT prometa je treba
določiti zasnovo in tudi določiti cilje ter temeljne smeri njegovega dolgoročnega razvoja,
kakor tudi splošne pogoje in
ukrepe za njihovo izvajanje v
skladu z Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije.
Nujno je treba tudi zagotoviti nadaljnjo modernizacijo in
razvoj poštnega in telekomunikacijskega sistema ter celovitejše zadovoljevanje nenehno naraščajočih potreb za
PTT storitvami, pri čemer je
treba uporabiti znanstvena
spoznanja in izkušnje razvitih
držav. Za uresničitev takih načrtov pa niso dovolj le sredstva
PTT organizacij, temveč so potrebna tudi sredstva uporabnikov storitev, družbenopolitičnih skupnosti in občanov,
vključno tudi krediti in sredstva solidarnosti.
Del Poročila je namenjen
mednarodnemu sodelovanju.
Kakor je zapisano, jugoslovanske PTT organizacije sodelujejo z vsemi državami sveta. Ti
stiki se nenehno izboljšujejo in
prispevajo h krepitvi vseh
odnosov naše države s tujino.
Doseženi so bili pomembni
uspehi pri vzpostavljanju direktnih zvez s svetom ali pa pri
uporabi posrednih smeri, če je
to potrebno. Celotna dejavnost na mednarodnem področju je želela zagotoviti čim
bolj ugoden položaj našega
PTT prometa na področju PTT
storitev. Namenjena je bila
ohranjanju in razširjanju pridobljenega ugleda in zaupanja, namenjena pa je bila tudi
nadaljnjemu
tehnološkemu
povezovanju in zagotavljanju
storitev za izvoz PTT opreme.
Na koncu Poročilo ugotavlja, da so bili dobri dosežki tudi
pri usposabljanju PTT sistema
za splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito, še naprej pa si PTT delavci prizadevajo bolje usposobiti vezne
centre za te potrebe.

ORGANOV

Občutno zmanjševanje

političnega

kriminala
• V letu 1983 je bilo za kazniva dejanja prijavljenih skupaj 333.999 oseb, kar je za
4,78 odstotka več kot v prejšnjem letu
• Za kazniva dejanja političnega kriminala, ki se zmanjšuje, jih je bilo skupaj od 820
prijavljenih oseb največ iz SAP Kosova - 27 odstotkov in to predvsem za sovražno
dejavnost kot albanski nacionalisti in iredentisti
poročevalec
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Po Poročilu, ki ga je Zvezno
javno tožilstvo poslalo delegatom Skupščine SFRJ, s katerim jih obvešča o svojem delovanju, je bilo leta 1983 za vse
vrste kriminala prijavljenih
333.999 oseb ali 4,78 odstotka
več kot leto poprej. Število neznanih storilcev kaznivih dejanj se je povečalo na 125.249
in je bilo za 4,05 odstotka večje
kot leta 1982.
Omenjeni pravosodni organ
je lani osrednjo pozornost namenil predvsem krepitvi učinkovitosti javnotožilskih nalog,
izenačevanju politike kazenskega pregona, graditvi enotne kaznovalne politike in enotni uporabi prava.
ODKRIVANJE
NOSILCEV SOVRAŽNE
DEJAVNOSTI
Podatki, ki jih prinaša Poročilo dokazujejo, da se zmanjšuje število odkritih in prijavljenih oseb za kazniva dejanja
političnega kriminala. Upadanje te kriminalitete se je začelo
leta 1982 in nadaljevalo lani,
ko je bilo za ta kazniva dejanja
skupaj prijavljenih 820 oseb,
oziroma za 4,8 odstotka manj
kot leta 1982. To zmanjšanje
je, ob naraščanju nekaterih
drugih oblik kriminalitete, povzročilo tudi pomembno
zmanjševanje deleža odkritih
in prijavljenih političnih delinkventov v strukturi kriminalitete v SFRJ, in sicer z 0,43
odstotka v letu 1982, na 0,25
odstotka v letu 1983.
To upadanje politične delinkvence ni posledica angažiranja organov odkrivanja in
drugih družbenih subjektov,
temveč do tega prihaja predvsem zaradi tega, ker je moral
sovražnik spremeniti metode
svojega delovanja in jih prilagoditi konkretnim pogojem
oziroma precej zoženemu prostoru za delovanje, ki ga je prisililo v ilegalno delo. V takih
pogojih je zelo oteženo odkrivanje nosilcev sovražne dejavnosti, tako da na tem področju
ostaja del neodkritih delinkventov.
Za ta kazniva dejanja je bilo
največ ljudi prijavljenih v SAP
Kosovo - 27 odstotkov od celotnega števila. Zaradi tega je
bila tudi dejavnost Zveznega
javnega tožilstva predvsem
usmerjena k preprečevanju
sovražnega delovanja s pozicij
albanskega nacionalizma in
iredentizma, povezanega z izseljevanjem Srbov in Črnogor38

cev iz SAP Kosovo pod pritiskom. Zaradi tega je zvezni
javni tožilec konec leta 1982
izdal Obvezno navodilo o
enotnem izvajanju zveznih
predpisov - določb o kaznivih
dejanjih proti temeljem socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ.
Navodilo, ki so ga pri reševanju konkretnih primerov upoštevala republiška in pokrajinska javna tožilstva, je bilo na
območju SAP Kosovo uporabljeno ob kazenskem pregonu
39 oseb. Od tega jih je bilo 34
obtoženih za kaznivo dejanje
izzivanja nacionalnega, verskega in rasnega sovraštva ali
razdora, 5 oseb pa za kaznivo
dejanje nasilja iz sovražnih pobud iz SFRJ.
Kljub konkretnim ukrepom,
ki jih je lani sprejelo Zvezno
javno tožilstvo, da se kazensko
preganjajo vsi storilci dejanj,
označeni kot politični kriminal,
je bilo več primerov, da organi
za notranje zadeve vlagajo neposredno sodnikom za prekrške zahtevke za sprožitev administrativno-kezenskega postopka tudi proti ljudem, ki so
storili kaznivo dejanje. Ker za
te primere praktično ne obveščajo pristojnih javnih tožilcev,
tudi ne more začeti pregona,
tako da v določenih primerih
to storijo naknadno. Ti pojavi
so značilni za nekatera , območja SAP Kosova.
Poročilo navaja primer, -da
so javna tožilstva v SR Srbiji
brez pokrajin konec leta 1982
in lani tožilstvom na Kosovu
dostavila 90 izjav oseb, izseljenih iz Kosova pod pritiskom, in
sicer z namenom, da bi se tožilstva v Pokrajini čimhitreje
vključila v akcijo preprečevanja izseljevanja. Pristojna javna tožilstva v SAP Kosovo so
zahtevala preiskavo proti 15
osebam, preiskava pa je bila
sprožena proti 3 osebam zaradi kaznivega dejanja izzivanja
nacionalnega sovraštva. Ni še
zaključeno preverjanje 13 izjav, za vse druge pa je bilo
ugotovljeno, da niso izpolnjeni
pogoji za začetek kazenskega
postopka.
OBLIKE DELOVANJA
SOVRAŽNIKA V SAP
KOSOVO
Poročilo namenja posebno
pozornost organiziranim skupinskim oblikam sovražnega
delovanja na posameznih območjih. Poudarja, da bi ne glede na kazalce, po katerih je

mogoče sklepati, da se zožuje
prostor za delovanje sovražnikov v SAP Kosovo, ne bi bila sprejemljiva ocena, da stanje
in gibanje kriminalitete v Pokrajini odraža dejanski obseg
sovražne dejavnosti. To še posebej zaradi tega, ker je treba
upoštevati nadaljnjo sovražnikovo aktivnost na posameznih
območjih Pokrajine, ki kaže
znake okrepljene intenzitete.
Sovražnik se oglaša s pisanjem in razpečevanjem parol,
letakov, pamfletov, časopisov
in tuje literature s sovražno
vsebino ter različnimi diverzijami. Z rafiniranimi metodami
se tudi stalno izvaja pritisk za
izseljevanje Srbov in Črnogorcev.
Lani je bilo odkrito večje število sovražnih skupin in organizacij, ki ilegalno delujejo in
se povezujejo s sovražnimi
skupinami in organizacijami v
tujini ter od njih dobivajo pomoč. Kakor je ocenjeno, je to
najbolj nevarna oblika njihovega delovanja.
Med skupinami, odkritimi lani v SAP Kosovo, Poročilo posebej omenja »Albanikos« -14
člansko skupino, ki je sovražno delovala na območju Kosovske Kamenice od leta 1981
dalje.
Poleg pisanja parol in zbiranja različnih materialov s sovražno vsebino, je ta skupina
razmnožila in razpečala »Navodilo za konspiracijo«, pripravljala poškodovanje telefonskih napeljav, poskušala
zažgati žito, vendar je bilo njeno početje preprečeno, napadla pa je šolo v Ogoštu, da
bi si pridobila orožje. Ta skupina pa je načrtovala tudi likvidiranje posameznih pripadnikov
službe državne varnosti v Gnjilanu.
Odkrita je bila tudi 13 članska skupina, ki je sovražno delovala v Djakovici in je med
drugim zažgala tribuno za prihod Titove štafete maja 1982
ter poskušala zažgati vojaški
avtomobil. V Peči je delovala
skupina 10 študentov, ki so organizirali demonstracije, sovražne skupine pa so odkrili
tudi v Titovi Mitrovici, Prištini,
Uroševcu, Istoku, Suvoj Reci,
Prizrenu, Orahovu. Odkrili pa
so tudi skupino mladoletnikov
v Prizrenu.
Ugotovljeno je bilo, da so
posamezni politični delinkventi v SAP Kosovo povezani s tujino. So pa tudi primeri sodelovanja v sovražnih demonstracijah v tujini in vnašanja propagandnega materiala v državo
Poročilo Zveznega javnega
tožilstva omenja tudi sovražne
skupine na drugih območjih.
Tako je v SR Bosni in Hercego-

vini, delovala 12 članska skupina, s pozicij muslimanskega
nacionalizma in kjeronacionalizma, ki so jo sestavljali izključno intelektualci. Pripravljali
so tako imenovano »Islamsko
deklaracijo« kot manifest za
prebujanje islamske zavesti. V
SR Črni Gori je bila odkrita
skupina »Besa«; ki jo je ustanovil Albanec s 6 mladoletniki
z namenom ubijanja iz sovražnih pobud. V SR Hrvatski je
delovala 6 članska skupina na
območju Jastrebarskega, ki je
združevala ljudi zaradi sovražnega delovanja in terorizma in
je podtaknila eksploziv pod
betonski steber daljnovodnega nosilca. V SR Makedoniji, v
Bitoli je bila odkrita skupina 4
mladoletnikov albanske narodnosti. Vsi člani omenjenih
skupin so kazensko preganjani.
Po podatkih Poročila, se je
lani povečalo število prijavljenih oseb za kazniva dejanja
političnega kriminala, v primerjavi z letom poprej, v SR
Bosni in Hercegovini, SR Hrvatski in SR Srbiji, medtem ko
se je ga drugih območjih to
število zmanjševalo. Za politični kriminal je bilo lani v SR
Bosni in Hercegovini prijavljenih 104 oseb, čeprav to ni zaskrbljujoče, saj je to posledica
okrepljene dejavnosti varnostne službe in drugih subjektov
družbene samozaščite. V SR
Črni gori je bilo prijavljenih 26
oseb, v glavnem Albancev z
območja Ulcinja. V SR Hrvatski so zabeležili naraščanje te
vrste kriminala (prijavljenih je
210 oseb), vendar se ta kriminal najpogosteje manifestira z
legalnimi oblikami delovanja
verskih skupnosti, posebej
rimsko-katoliške. V največjem
številu primerov gre za verbalne delikte.
V SR Makedoniji je bilo odkritih 26 oseb, ki so se ukvarjale s sovražnim delovanjem, ki
je rezultat kontrarevolucionarnih dogodkov na Kosovu. V
Sloveniji je bilo odkritih 54 delinkventov, ki so storili lažja
kazniva dejanja. V SR Srbiji je
bilo prijavljenih 162 oseb, v
glavnem za kazniva dejanja izzivanja nacionalnega sovraštva. Naraščanje števila odkritih
oseb je posledica večjega angažiranja organov pregona in
javnih tožilcev. V SAP Vojvodini so zabeležili 17 primerov izzivanja nacionalnega sovraštva. Omenjeno število prijavljenih oseb v SAP Kosovo je samo navidezno, saj je bilo že v
začetku leta priprtih še okoli
140 ljudi.
Za strukturo kaznivih dejanj
pa je značilno, da je bilo največ ljudi, in sicer 780 ali 95,1
poročevalec

odstotka prijavljenih za delikte
proti temeljem socialistične
samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ. Od tega
je bilo za ta kazniva dejanja
prijavljenih 220 ljudi s Kosova.
Zelo obsežna je pri tem tako
imenovana verbalna kriminaliteta, pri čemer se precejšnje
število teh kaznivih dejanj nanaša na izzivanje nacionalnega sovraštva.
NARAŠČANJE
GOSPODARSKEGA
KRIMINALA
Poročilo nadalje ugotavlja,
da narašča trend kršitev zakonitosti v gospodarstvu. S kaznivimi dejanji je družbena lastnina vse bolj ogrožena, vendar
je cj^rožena tudi zaradi gospodarskih prestopkov,posebej na
področju cen, deviznega poslovanja in zavarovanja plačil
med uporabniki družbenih
sredstev. Čeprav Poročilo po-

Zakonsko
družbeni

udarja. da je kaznovalna politika, posebej za težja kazniva
dejanja, ustrezna, je navedeno
, da je bilo 74.151 ljudi prijavljenih zaradi nedovoljenih dejanj, kar priča o tem, da ni mogoče delovati izključno z represijo. Sicer pa je zapisano,
da narašča gospodarski kriminal z 10 pdatotno stopnjo.
Ob gospodarskih težavah je
naraščanje
gospodarskega
kriminala v minulem letu poseben problem, saj pomeni posebno družbeno nevarnost,
ker imajo nekatera teh dejanj
tudi sovražne motive, predvsem izpodkopavanje ekonomskih temeljev sistema. Dejavnost javnih tožilcev na kazenskem in gospodarsko-kazenskem področju pa ni bila
zadovoljiva v vseh okoljih.
Z ugotovitvijo, da analize
povečevanja gospodarskega
kriminala ni mogoče narediti
ločeno od upoštevanja celotnih družbenoekonomskih tokov. ki pogojujejo te pojave,

Poročilo opozgLrja, da do najtežjih oblik gospodarskega
kriminala prihaja na področju
prometa blagain storitev in v
zunanjetrgovinskem prometu.
Med vzroki velikega povečanja gospodarskih prestopkov
je tudi dejstvo, da gospodarski
subjekti iščejo izhod iz zahtevnega gospodarskega položaja
in nelikvidnosti s kršenjem
predpisov. Tako so najtežje
oblike kršitev predpisov na področju cen. Veljavne določbe
se izigravajo s sklepanjem različnih kvazi samoupravnih
sporazumov med proizvajalnimi organizacijami združenega
dela. Podoben pa je tudi položaj na področju blagovnega
prometa in posebej deviznega
poslovanja.
Narašča tudi število gospodarskih prestopkov zaradi kršitev Zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev. Po nekaterih
ugotovitvah upnifei dosledno

ravnajo v skladu z Zakonom le,
ko gre za manjše zneske, ne pa
tudi kadar gre za velika sredstva.
Za zagotovitev enotne politike pregona za gospodarske
prestopke so javna tožilstva
določila kriterije za zavrnitev
prijav zajažje oblike kršitev zakonov. Če celoten znesek nezagotovljenih sredstev pri investicijah ne presega 100.000
dinarjev, pri drugih dolžniškoupniških
obveznostih pa
50.000 din, javni tožilci zavračajo prijave.
V obdobju, o katerem govori
Poročilo, je bilo največ prijav
(16.139) za gospodarske prestopke iz Zakona o temeljih
varnosti cestnega prometa.
Javni tožilci sodijo, da gospodarsko kazenski postopki za
gospodarske prestopke po
tem Zakonu niso prinesli
ustreznih učinkov. Veliko število prijav pa otežuje njihovo
delo pri obravnavanju prijav za
druge gospodarske prestopke.

razpolaganje s sredstvi
lasti

v

- najzanesljivejša oblika

njenega varstva
• Od skupaj 2157 sporov, v katerih je bilo Zvezno javno pravobranilstvo zakonski
zastopnik federacije pred sodišči v državi, jih je bilo 825 končanih, od tega
dobljenih 648. Največ sporov je bilo s stanovanjskega področja, najmanj pa za
nadomestilo škode.
• Ažurneje se prijavljajo spori z mednarodnim elementom. V primerjavi z letom 1982
se je skupno število sporov povečalo za okrog 23 odstotkov
• Pomembna je preventivna dejavnost v zvezi z varstvom lastninskopravnih interesov v državi in tujini
• Nujni ukrepi za nadaljnje izboljšanje spremljanja in preučevanja določenih družbenih pojavov in odnosov
Poročilo o delu Zveznega
javnega pravobranilstva v letu
1983, ki ga je Zvezni izvršni
svet poslal v obravnavo delegatom Zveznega zbora Skupščine SFRJ, uvodoma poudarja, da je zakonito razpolaganje
s sredstvi v družbeni lastnini
najzanesljivejša oblika njihovega varstva. Zaradi tega je
pravobranilstvo lani nadalje
razvijalo dejavnost pri zagotavljanju z zakonom določenih
pravic in obveznosti federacije, njenih organov in organizacij glede sredstev v družbeni
lasti, ki jih uporablja federacija, Posebej poudarjena so bila
prizadevanja za izboljšanje kakovosti opravljanja zastopniških nalog za pripravo kakovostnih vlog in dokumentacije.
poročevalec

za izboljšanje strokovne pomoči OZD glede sklepanja pogodb s tujimi partnerji in pri
vodenju sporov. Hkrati se je
nadalje razvijala preventivna
dejavnost z opozarjanjem na
zakonito uporabo družbenih
sredstev, razvijanjem analitične funkcije pri spremljanju in
preučevanju ustreznih družbenih odnosov in pojavov.
ZASTOPANJE
FEDERACIJE IN
NJENIH ORGANOV
PRED SODIŠČI V
DRŽAVI
Lani je Zvezno javno pravobranilstvo zastopalo zvezne
organe in organizacije pred

sodišči v državi v 976 pravdah.
243 izvršilnih zadevah, 46 adhezijskih zadevah zaradi nadomestila škode v kazenskem
postopku, 139 pa je bilo zadev
s področja upravnega in nepravdnega postopka. Pravobranilstvo je vložilo na sodiščih 756 plačilnih nalogov. Od
skupaj 2.157 zadev, ko se je
pravobranilstvo pojavilo kot
zakoniti zastopnik federacije
in njenih organov, je bilo končanih 825 sporov, od tega jih je
pravobranilstvo dobilo 648, na
drugi način jih je bilo rešenih

116, izgubilo pa je le 61 sporov. V primerjavi z letom 1982
se je celotno število zadev povečalo za skoraj 23 odstotkov.
Poročilo nadalje pravi, da je
bilo razmeroma veliko število
zadev s stanovanjskega področja, in sicer 223, pred sodišči, združenega dela je bilo
140 sporov, ko je pravobranilstvo zastopalo zvezne organe,
le 14 sporov pa je bilo za nadomestilo škode.
Po mnenju Zveznega javnega pravobranilstva je tolikšno
število dobljenih sporov
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dica kakovostnega dela, kakor
tudi večje odgovornosti zveznih organov, da izpolnijo svoje
obveznosti do tretjih oseb.
Podatki kažejo, da je v delu
še 1.332 zadev, in sicer so v
glavnem tiste, ko postopek
pred sodišči dolgo traja ali pa
jih je pravobranilstvo začelo
obravnavati konec leta 1983.
Med razlogi za počasnost postopka pa Poročilo predvsem
omenja zavlačevanje sporov z
ene strani, neažuren odnos
posameznih organov, premajhno obdelanost posameznih
zadev, kakor tudi pasiven
odnos nekaterih sodnikov.
Ugotovljenih pa je tudi več težav pri izvrševanju pravnomočnih sodb.
ZASTOPANJE V
SPORIH S TUJIMI
FIZIČNIMI IN
PRAVNIMI OSEBAMI
. Zvezno javno pravobranilstvo je leta 1983 obravnavalo
2.269 zadev kot zastopnik federacije in njenih organov v
sporih s tujimi osebami, med
katerimi jih je bilo 811 iz leta
1983. Značilno je, da je šlo kar
v 809 primerih za terjatve Zvezne uprave za kontrolo letenja
tujim letalskim družbam na račun nadomestila za prelete letal preko območja SFRJ.
Zanimivo je, da Pravobranilstvo že leta obravnava dva
spora velike vrednosti. Prvič
gre za spor »Evropskega društva iz Pariza« proti Jugoslaviji
glede graditve železniške proge Veles - Prilep po pogodbi iz
leta 1936. Drugi spor pa je z
večjimi zahtevki za letalsko nesrečo nad Vrbovcem pri Zagrebu leta 1976. Na predlog
Zveznega javnega pravobranilstva je bil postopek v tem primeru prekinjen do odločitve
Zveznega sodišča glede zahteve za varstvo zakonitosti Zveznega javnega tožilstva. Ker je
Zvezno sodišče razveljavilo
kazensko obtožbo se postopek za reševanje sporov ni nadaljeval to leto.

Javno pravobranilstvo je nudilo pravno pomoč v sporih
pred sodišči v tujini. Tak primer je bil na primer vložitev
odškodninskega zahtevka pri
sodišču v Švici glede zdravljenja Jugoslovanov v Kantonalni
bolnišnici v Ženevi, ki ga je
vložila Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije.
Pravobranilstvo je zastopalo
tudi Železniško transportno
organizacijo Beograd v zahtevnem sporu velike vrednosti proti Pragoinvestu iz Prage
zaradi prekinitve pogodbe o
dobavi naprav za lokomotive
in nadomestilu škode pri arbitraži Zunanjetrgovinske zbornice Češkoslovaške, kakor tudi v drugih primerih.
Poročilo navaja, da so OZD
leta 1983 temu organu prijavile
802 spora z mednarodnim elementom, kar je njihova zakonska obveznost. Največje je število sporov transportnih organizacij - 511 in sejemskih organizacij - 96. Zvezno javno
pravobranilstvo doslej ni uporabilo svojega zakonskega pooblastila, da sproži postopek
za prekrške proti organizacijam, za katere ugotovi, da niso
prijavile takega spora. Pravobranilstvo si prizadeva, da bi z
nuđenjem pomoči uvedlo večjo disciplino pri izpolnjevanju
te zakonske obveznosti. Tako
je na primer, ko je šlo za spore
velike vrednosti, pripravilo
strokovne pogovore in dajalo
ustrezne pravne nasvete.
Predstavniki pravobranilstva
pa so aktivno sodelovali tudi v
sporih, skupaj s pravnimi službami prizadetih organizacij.
Poudarjeno je, da je Pravobranilstvo v teh primerih v glavnem uspeio na najbolj ugoden
način rešiti sporno zadevo.
Poročilo opozarja, da je iz
prijav o sporih s tujimi partnerji mogoče razbrati različne pomanjkljivosti pri sklepanju pogodb. Predvsem ni dovolj pozornosti namenjene sami sklenitvi pogodbe. Pogodbe se
najpogosteje sklepaio nestro-

kovno brez teamskega dela.
Premalo sta upoštevani, tudi
boniteta partnerja in splošna
gibanja na svetovnem tržišču,
niso pa dovolj spremljani niti
sodobni dosežki v tehnologiji.
PREVENTIVNA
DEJAVNOST
Zvezno javno pravobranilstvo je leta 1983 pomagalo
zveznim organom pri pravilnem izvajanju predpisov, ki zadevajo uporabo in razpolaganje z družbenimi sredstvi, posebej tistih, ki so namenjeni
izvajanju ukrepov ekonomske
stabilizacije. Tako je ta organ
lani posredoval 485 pismenih
pravnih mnenj oziroma 76 več
kot leta 1982. Stališča Pravobranilstva so bila v glavnem
sprejeta.
Poročilo namenja precej pozornosti tudi preventivni dejavnosti pri pravnih poslih s tujino. Poudarja, da je iz pogodbenih razmerij, za katere je dalo svoje mnenje Zvezno javno
pravobranilstvo zelo malo sporov.
Glede sklepanja pogodb
med SFRJ in tujimi pravnimi
osebami, s katerimi so določene materialne obveznosti za
federacijo, morajo zvezni organi prav tako zahtevati mnenje tega organa, kar pa ni vedno njihova praksa. Pravobranilstvo je med drugim dalo
mnenje pri sklepanju pogodb s
konzorcijem tujih bank o odobritvi posojila Jugoslaviji za
uresničevanje ukrepov ekonomske stabilizacije in več
mnenj k osnutkom pogodb o
kupoprodaji ali zakupu elektronskih računalnikov, ki so bile sklenjene z multinacionalno
družbo IBM. Mnenje pa je Pravobranilstvo poslalo Zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve glede sklenitve pogodbe
o dejavnosti naših diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini, kakor tudi o pogodbah o zakupu nepremičnih
v tujini.

SPREMLJANJE IN
PREUČEVANJE
DRUŽBENIH ODNOSOV
IN POJAVOV
Ko je Zvezno javno pravobranilstvo spremljalo in preučevalo vprašanja glede pravic
federacije pri razpolaganju,
uporabi in upravljanju družbenih sredstev, je posredovalo
predloge in mnenja pristojnim
organom z namenom preprečevanja družbeno škodljivih
pojavov in nespoštovanja zakonitosti na tem področju.
Tako je na primer, ko so bili
spori zaradi nezakonite uporabe stanovanj iz stanovanjskega sklada federacije, pripravilo
informacijo o značilnih pojavih
na tem področju. Poslalo jo je
Komisiji za stanovanjska vprašanja ZIS. PravobranilstvGpjo je
opozorilo na probleme in nujnost krepitve odgovornosti
glede pravočasnega prevzemanja ukrepov pri realizaciji
precejšnjih neplačanih terjatev
posameznih zveznih organov,
ki zastarevajo.
Pri izvajanju Zakona o pravicah in dolžnostih zveznih organov glede sredstev v družbeni lasti, ki jih uporabljajo, je
Pravobranilstvo opozorilo, da
je treba spremeniti in dopolniti
zakonske določbe, da bi bilo
mogoče ta sredstva učinkoviteje zavarovati. Precejšnje število nepremičnin namreč ni
vknjiženih v javne knjige, kar je
Pravobranilstvo že predlagalo.
Ne glede na uspehe pri
spremljanju in preučevanju
družbenih odnosov in pojavov.
Poročilo ugotavlja, da z doseženim še ne moremo biti zadovoljni. Delavci tega organa so
namreč precej obremenjeni z
zastopanjem, pripravo vlog,
naroki in drugimi zadevami,
tako da ne morejo sistematično spremljati teh pojavov. So
pa tudi subjektivne slabosti in
premalo razumevanja pomena
te naloge. Zato bo treba sprejeti ukrepe, da bi se dalo pri
preučevanju odnosov in pojavov celovito razvilo.
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