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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

PREGLED SEJ ZBOROV
SKUŠČINE SR SLOVENIJE
26. junija 1985
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 26. junija
1985 poslušali:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku
obravnave in usklajevanju nekaterih zakonov in drugih aktov
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije, ki ga je podal Miran Potrč, vodja delegacije;
- uvodno besedo k informaciji o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o materialnem položaju upokojencev, ki jo je podal Rudi Bregar, predsednik
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Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklepa ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o
poteku obravnave in usklajevanja nekaterih zakonov in drugih
aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije;
- ugotovitve in stališča ob obravnavi informacije o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zbor
občin ugotovitev in stališč ni sprejel);
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi poročila o uresničevanju zakona o družbenem sistemu informiranja;
- predlog odloka o sprejemu predloga samoupravnega
sporazuma o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov
za podporo odločanja (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča);

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985
(ESA-716)
Str. 26

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa jugoslovanskega
centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani.
st

INFORMACIJA
o uresničevanju sprejetih ukrepov in aktivnosti za odpravo najbolj perečih
problemov v kmetijstvu pri temeljnih bankah, združenih v Ljubljansko banko Združeno banko (ESA-665)
.
štr.37

IZ SKUPŠČINE SFRJ:
ANALIZE IN OCENE
- Predlog rešitev, ki bodo zagotovile popolnejše in učinkovitejše delovanje enotnega jugoslovanskega trga
- Poročilo o položaju in delovanju železniškega prometa v letu 1984

^

NOVI PREDPISI
.
Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se v obdobju 1986-1990 štejejo gospodarsko manj razvite - AS 582
- Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih' republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1986 do 1990 - AS
583
'
'
> ...

- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju politike
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto 1985;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji z osnutkom zakona (Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča);
- predlog zakona o spremembah zakona o stanovanjskem
gospodarstvu (Družbenoplitični zbor je sprejel stališča);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
samoprispevku (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča).
Zbor združenega dela:
Marjan Velepec, Jože Kavčič, Rudi Šepič, Ernest Noč, Rudi
Kropivnik, Milena Sedovnik, Ivan Čakš, Edvin Devetak, Ivan
Košuta, Jože Strmole, Valter Horvat, Silva Saksida - Kuret,
Vesna Mladenovič, Jože Matjašec, Vanda Ogrizek, Ladislav
Grum. Vinko Keržan, Imre Varju, Marinka Skrinjar, Jože Stanonik, Valter Horvat, Vojko Cuder, Beno Kotnik, Mihaela
Brosche - Mlakar, Ernest Matjašec, Jože Bešvir, Marjan Šiftar,
Milena Sedovnik, Marjan Kobav, Alenka Mišič, Franc Razdevšek, Lado Grdina, Štefan Feher, Brane Lampret, Tone Poljšak,
Slavko Klarič, Mato Mihoci, Janez Drnovšek, Dušan Pirih.
Zbor občin:
Metka Jeretina, Ladislav Horvat, Rudi Cipot, Andrej Briški,
Rado Bohinc, Frančiška Štiglic, Vera Mužič, Feri Horvat, Peter
Jančar, Anka Tominšek, Denis Žust, Franc Lipovšek, Andrej
Šmauc, Stanka Horvat, Srečko Trglec, Ivan Vrecl, Majda
Štruc, Alojz Plaznik, Jelka Bratec, Jože Kuhelj, Franc Škufca,
Mitja Horvat, Franc Tetičkovič, Jože Pučko, Edo Zorko, Milan
Klar, Ivan Germovšek, Manica Nedok, Pavle Leban, Marjan
Rozman, Slobodan Rakočevič, Ivan Roje, Tomaž Vuga, Rezka
Murn, Marjan Rozman, dr. Jože Kunič, Milan Kneževič, Bojan
Gorjup.
Družbenopolitični zbor:
Lojze Fortuna,v Vika Potočnik, Janez Drnovšek, Marija
Zupančič-Vičar, Željko Cigler, Ludvik Zaje, Silva Jereb,
Božena Ostrovršnik, Alojz Kikec, Franc Grešak, Milisav Jankovič, Peter Toš, Lojze Ratajc, Rudi Čačinovič, Igor Križman,
Jože Šušmelj, Slobodan Rakočevič, Francka Herga, Jože Kavčič, Marjan Kotar, Lado Kocijan, Marija Aljančič, Ciril Ribičič,
Miloš Prosenc, Vinko Hafner, Janez Bohorič.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti: Velenje, Kranj, Tržič, Maribor-Ruše, občinski sindikalni svet Ljubljana Center, Lendava,
Logatec, Laško, Piran, Ljubljana Vič-Rudnik Brežice, Ljubljana Center, Škofja Loka, Sežana, Tolmin, Slovenska
Bistrica, Maribor Tezno, Ljutomer, Murska Sobota.
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občinskih
skupščin: Ljubljana Bežigrad, Lenart, Kranj, Slovenska
Bistrica, Žalec, Šmarje pri Jelžah, Tolmin, Maribor-Tabor,
Lendava, Logatec, Tolmin, Maribor-Ruše, Grosuplje, Ljubljana Šiška, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Trbovlje, Ljutomer.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi gradiva
Gospodarske zbornice Slovenije »Družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji«;
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985, z osnutkom zakona;
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o Višji šoli za socialne delavce v ljubljani;
- osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčitvi tujih oseb, z osnutkom zakona;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o supergaranciji
federacije za obveznosti konzorcija jugoslovanskih bank za
financiranje graditve transjugoslovanske avtoceste »Bratstvo
in enotnost« kot garanta za III. posojilo Evropske investicijske
banke za delno financiranje graditve posameznih njenih odsekov;
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- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o
zagotovitvi dela sredstev za financiranje zveznih blagovnih
rezerv industrijskih izdelkov;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj (projekt regionalnega razvoja SR
Črne gore, YU-2467).
Zbor združenega dela je sprejel še:
-sklep ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o določitvi
obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi zakona
o izdaji novih bankovcev in kovancev.
Zbor občin je sprejel še:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskem gospodarstvu (Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta ob obravnavi osnutka zakona sprejela
sklep).
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli sklep, s katerim so odložili obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
združenega dela.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov habilitacijske komisije pri Univerzi Edvard Kardelj v Ljubljani in pri
Univerzi v Mariboru:
- za predsednika habilitacijske komisije Univerze Edvard
Kardelj v Ljubljani je bil izvoljen dr. Lev Premru, za člane pa
Judita Arko-Rakovec, mag. Ivan Grebene, mag. Janez
Jamar, mag. Igor Križman, Franci Pivec, Janko Pučnik, Valerija Škerbec, Jože Šketa, Erik Vrenko in Janez Železnik;
- za predsednika habilitacijske komisije Univerze v Mariboru je bil izvoljen mag. Herman Špička, za člane pa Marko
Henrik, Janez Kmc, Branko Smole, Alenka Stupar, dr. Jože
Zagožen, Boštjan Zgonc.
- predlog odloka o izvolitvi člana Komisije za družbeno
nadzorstvo in člana Komisije za spremljanje izvajanja zakona
o združenem delu Skupščine SR Slovenije; za člana Komisije
za družbeno nadzorstvo je bil izvoljen Jože Lampret, za člana
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
pa je bil izvoljen Marjan Moškrič.
Družbenopolitični zbor je sprejel še:
- predlog odloka o izvolitvi člana Odobra za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnih zborov Skupščine SR
Slovenije; za člana tega odbora je bil izvoljen Franc Braniselj.
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE 10. julija 1985
Dnevni red seje Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je
sklicano za sredo, 10. julija 1985, je razširjen z obravnavo:
-poročila o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o materialnem položaju upokojencev
(nadaljevanje obravnave).

POPRAVEK
V Poročevalcu štev. 17, dne 14. 5. 1985, je prišlo pri
objavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin (ESA-636) na
strani 68 v 1. členu, 2. točki v zadnjem stavku do napake in
se zadnji stavek 2. točke pravilno glasi:
Če občan tako pridobljeno kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče z gospodarskim poslopjem ali gozd odtuji
pred pretekom petih let od dneva pridobitve, ne more ob
odtujitvi uveljavljati oprostitve iz prešnjega stavka, razen
če odda zemljišče družbenopravni osebi zaradi uveljavljanja pravice do preživninskega varstva kmetov.

poročevalec

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju zakona o
družbenem sistemu informiranja
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 26. junija 1985 obravnavala poročilo o uresničevanju zakona o družbenem sistemu
informiranja ter v skladu z 255. členom
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela
I. UGOTOVITVE IN SKLEPE
I. UGOTOVITVE
1. Zakon o družbenem sistemu informiranja daje z jasno opredeljenimi izhodišči, cilji in smotrno razmejitvijo pravic in
dolžnosti med posameznimi družbenimi
subjekti podlago in usmeritve za izgradnjo in delovanje racionalnega, ekonomičnega in učinkovitega družbenega sistema informiranja, ki bo v vseh pogledih
ustrezal značilnostim, pogojem in potrebam naše družbene ureditve.
V naši družbi je treba hitreje in kvalitetneje razvijati podatkovno informacijo
podlage ter utrditi spoznanje, da je družbeni sistem informiranja sestavni del
družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema, torej tudi vseh upravljalskih procesov kot tudi procesov delegatskega odločanja.
Aktivnosti, ki jih je sprožil zakon,
usmerjal pa program aktivnosti za izvajanje zakona, so že prinesle prve rezultate
in nekatere pomembne premike na področju izgradnje celovitega družbenega
sistema informiranja. Kvaliteta, ažurnost
in celovitost podatkov in informacij se je
na določenih področjih izboljšala. Tudi
sodelovanje, usklajevanje in povezovanje
pooblaščenih organov in organizacij za
zbiranje podatkov, zlasti informacijskih
služb skupnega pomena za republiko je
boljše. Podvajanje pri zbiranju podatkov
ter kampanjsko in nesistematično zbiranje pa tudi obdelava in distribucija podatkov še niso opravljene, zato si moramo prizadevati, da bo delo na tem področju čimbolj racionalno ter v prihodnje
še boljše in učinkovitejše.
Dostopnost podatkov in obveščanje
uporabnikov o razpoložljivih podatkih in
informacijah se je izboljšalo.
Družbenopolitične skupnosti in organizacije ter drugi subjekti, kot tudi vse
informacijske službe morajo nadaljevati
s svojo aktivnostjo pri podružbljanju tega
področja in ustvarjanju širšega razumevanja, da gre pri družbenem sistemu informiranja za oblikovanje boljših in kvalitetnejših podatkovno informacijskih podlag, za boljše načrtovanje in odločanje.
Program aktivnosti za izvajanje zakona
o družbenem sistemu informiranja je temeljna, še vedno aktualna in konkretizirana podlaga za izvajanje vseh potrebnih
poročevalec

aktivnosti pri nadaljnji izgradnji družbenega sistema informiranja, od organizacij združenega dela, občin do republike,
zato bo nujno potrebno vsestransko
okrepiti družbenopolitična in strokovna
prizadevanja vseh odgovornih dejavnikov v organizacijah združenega dela, občinah in republiki za njegovo izvajanje v
skladu s sklepi in usmeritvami Skupščine
SR Slovenije ter določiti prioritetne naloge.
*•
2. Počasno vzpostavljanje skupnih osnov družbenega sistema informiranja v
federaciji otežkoča, v posameznih delih
pa celo onemogoča delo v republiki na
tem področju. Še vedno naprimer ni
sprejet zakon o načinu opravljanja skupnih zadev in nalog družbenega sistema
informiranja in informacijskega sistema
federacije, ki je ključnega pomena za postavitev skupnih osnov ter s tem tudi
usklajen razvoj in delovanje družbenega
sistema informiranja v celotni državi in ki
bi moral biti sprejet že leta 1982.
Delo na vzpostavljanju in uvajanju
skupnih osnov, še zlasti standardov,
enotnih metodologij, usklajenih programov zbiranja, obdelave in izkazovanja
podatkov poteka prepočasi, to pa zavira
razvoj družbenega sistema informiranja v
celoti.
V federaciji je treba na področju zaščite in varovanja podatkov in računalniške
opreme pospešiti pripravo ustrezne zakonske osnove za to področje družbenega sistema informiranja, saj to področje
ni urejeno.
Glede na to, da smo v Sloveniji oblikovali nekaj predlogov za enotno urejanje
posamičnih področij družbenega sistema informiranja (npr. v zvezi z zaščito in
varovanjem podatkov, statističnimi raziskavami, racionalizacijami na področju
služb družbenega knjigovodstva itd.) in
jih tudi ponudili kot prispevek SR Slovenije pri pripravi rešitev na zvezni ravni,
moramo zahtevati, da se posamezni odgovorni subjekti čimprej opredelijo do
vseh dosedaj danih predlogov ter da pripravijo usklajene rešitve za vsa vprašanja, ki jih mora narediti federacija. Pri
tem bi moral imeti večjo vlogo tudi Svet
za družbeni sistem informiranja SFRJ.
3. Ugotoviti je tudi treba, da v Sloveniji
kljub večji prisotnosti računalniške tehnologije še vedno ni večje osveščenosti
družbe v informacijskem smislu, ki bi
vzpodbudilo, da bi dognane potrebe oblikovali v primerne sklepe in tudi poskrbeli, da bi zaživeli.
Na področju razvoja računalniške pismenosti je bil v zadnjem času narejen
dokajšen napredek. Razvito je predvsem
dopolnilno izobraževanje na področju računalništva in informatike, ki pa ni dovolj
sistematično in usklajeno. O tem so leta

1984 razpravljali tudi zbori Skupščine SR
Slovenije in podprli predložen program
aktivnosti.
4. Uresničevanje zakona o družbenem
sistemu informiranja ni potekalo povsod
z enako intenzivnostjo, doslednostjo in
dinamiko. Zato so rezultati pri posameznih subjektih družbenega sistema informiranja na vseh ravneh dokaj različni.
Kot eden temeljnih razlogov za počasno
in nedosledno uresničevanje zakona o
družbenem sistemu informiranja in s tem
povezanimi zastoji v razvoju tega sistema
na različnih ravneh še naprej marsikje
prevladuje miselnost, da družbeni sistem
informiranja ni v celoti sestavni del družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema, celotne družbene reprodukcije in zato tudi sestavni de! vseh
upravljalskih procesov, kot tudi procesov
delegatskega odločanja. Ni še presežena
miselnost, da je družbeni sistem informiranja zgolj domena informacijskih služb
na vseh ravneh in ne tudi vseh nosilcev
funkcij, organov in organizacij, poslovnih delavcev in drugih.
Pri uresničevanju zakona o družbenem
sistemu informiranja so bili doseženi določeni uspehi, predvsem v razvijanju in
uveljavljanju skupnih osnov družbenega
sistema informiranja na ravni republike,
intenzivno, v skladu s programom in roki,
tečejo priprave za vzpostavitev javnega
omrežja za prenos podatkov; Republiški
komite za informiranje je v skladu s svojo
vlogo na tem področju ustrezno vzpodbujal k aktivnosti posamezne subjekte;
informacijske službe skupnega pomena
za republiko so začele intenzivno medsebojno usklajevati aktivnosti; v posameznih občinah in v delu organizacij združenega dela so bile sprožene ustrezne aktivnosti v skladu z zakonom in programom aktivnosti za njegovo uresničevanje.
Družbenopolitične organizacije so na
podlagi programa aktivnosti za izvajanje
zakona opravile določene naloge, vendar
došedanje aktivnosti predvsem v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter na ravni občin še niso
dale ustreznih rezultatov.
Posamezni nosilci nalog niso bili dovolj, ali sploh niso bili aktivni pri uresničevanju akcijskega programa. Mnogi se
izgovarjajo, da nimajo potrebnih kadrov,
da ni potrebne tehnične osnove, da ni
finančnih sredstev itd. Čeprav so ti razlogi eden ključnih problemov in zavora za
hitrejše uresničevanje zakona in razvijanje družbenega sistema informiranja, pa
so v posameznih okoljih izgovori s to
vsebino tudi neopravičeni. Problem kadrov in materialne osnove za razvoj družbenega sistema informiranja je še posebej prisoten pri delovanju in posodabljanju dela informacijskih služb na ravni
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republike ter v organih, organizacijah in
skupnostih, kjer bi morali z informacijsko
tehniko in tehnologijo hitreje in učinkoviteje podpirati upravljalske procese in
procese odločanja ob sočasni modernizaciji in racionalizaciji poslovanja.
Ugotavljamo, da bi morali pospešiti sodelovanje informacijskih služb skupnega
pomena z drugimi subjekti družbenega
sistema informiranja in takoj odpraviti
podvajanja v zajemanju, obdelavi in izkazovanju podatkov in informacij, ki jih
opažamo v občinah. V pospeševanju razvoja družbenega sistema informiranja bi
se morale še v večji meri vključiti znanstvene, strokovne, pa tudi izobraževalne
institucije. V organizacijah združenega
dela in med njimi morajo uskladiti razvoj
svojih informacijskih sistemov ter ga
vključiti v razvoj družbenega sistema informiranja v celoti, pri čemer mora Gospodarska zbornica Slovenije nadaljevati
svoje aktivnosti in še bolj uveljaviti koordinacijsko-iniciativno funkcijo. V krajevnih in samoupravnih interesnih skupnostih je potrebno bistveno okrepiti aktivnosti pri uresničevanju zakona in hitreje
zagotavljati pogoje za hitrejši razvoj
družbenega sistema informiranja kot pogoja za kvalitetnejše načrtovanje in odločanje v teh skupnostih.
5. Čeprav so po sprejetju zakona pri
izgrajevanju družbenega sistema informiranja in pri uresničevanju programa
aktivnosti za izvajanje zakona sodelovali
številni družbeni subjekti, vključno z nekaterimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter organizacijami, je celotni
strokovni potencial, ki ga imamo, še vedno preveč vključen predvsem na področju problematike računalništva, premalo
pa pri reševanju zahtevnih razvojnih in
strokovnih nalog razvoja in delovanja
družbenega sistema informiranja. Zato bi
v prihodnje morali bolj učinkovito, prek
ustreznih družbenih mehanizmov vključiti celoten znanstveni in strokovni potencial, predvsem pri pripravi ustreznih rešitev, ki zahtevajo strokovno obdelavo posameznih problemov.
6. Zaradi številnih, v veliki meri objektivnih razlogov, v SR Sloveniji nimamo
zadostne in ustrezne tehnične osnove,
kakršno bi narekovale potrebe uporabnikov v gospodarstvu in nasploh za potrebe sodobnega družbenega sistema informiranja. Za takšno stanje je krivo administrativno omejevanje uvoza ter preskromna domača-proizvodnja sestavnih
delov za računalnike, samih računalnikov ter druge strojne in programske
opreme. Poleg tega pa je tudi premalo
prizadevanj za skupno nabavo, uporabo,
vzdrževanje in povezovanje računalniške, komunikacijske in druge sodobne
informacijske opreme in premalo skupnih tehnoloških rešitev. Hitreje bi morali
razvijati tudi način izvedbe za podatkovne baze, ki bodo primerljive in povezane
tvorile po vsebini bistvene elemente
družbenega sistema informiranja.
7. Zaradi neurejenega stanja na področju zaščite in varovanja podatkov ter
računalniške opreme, ki se odraža v različnem in neusklajenem varovanju in zaščiti podatkov ter računalniške opreme pri
posameznih nosilcih družbenega sistema in informiranja in zaradi situacije, da
sistem varovanja in zaščite ni ustrezen,
4

usklajen in dovolj učinkovit, je treba pripraviti ustrezne zvezne in republiške
predpise za to področje družbenega sistema informiranja. Republiški komite za
informiranje je Skupščini SR Slovenije že
predložil predlog za izdajo republiškega
zakona. V razpravi o predlogu za izdajo
tega zakona pa je bilo ugotovljeno, da je
treba temeljne osnove zaščite in varovanja enotno urediti za celotno Jugoslavijo.
Iniciativa je bila v federaciji sprejeta, vendar do sedaj še ni pripravljen predlog za
izdajo zveznega zakona. V Sloveniji bo
delo nadaljevano po sprejetju predloga
za izdajo zveznega zakona.
8. Pri urejanju odnosov v družbenem
sistemu informiranja ter reševanju konceptualnih, vsebinskih, organizacijskih,
tehnično-tehnoloških in drugih vprašanj
je treba dosledno uveljavljati samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, širše povezovanje in združevanje dela, sredstev in znanja. Hkrati je
treba zaostriti odgovornost strokovnih in
raziskovalnih organizacij ter informacijskih služb, še posebej tistih, ki imajo širši
pomen za delovanje in razvoj družbenega sistema informiranja.
Hkrati z večjo usklajenostjo med informacijskimi službami skupnega pomena
za republiko in drugimi dejavniki v republiki je treba zagotoviti tudi njihovo večje
povezovanje, usklajenost in delovno sodelovanje z organi, organizacijami in
skupnostmi v občinah.
Informacijske službe je treba usposobiti za sodobnejše delo, s katerim bi zadostili širšim potrebam po informiranju.
Z izboljšanim pretokom in združevanjem
obstoječih evidenc bi prišli tudi do boljšega informiranja o gospodarskih in
drugih dogajanjih. Gospodarstvo pa mora imeti tudi večji vpliv na delo in odločitve v informacijskih službah.
II. SKLEPI
Pri izvajanju zakona o družbenem sistemu informiranja je potrebno okrepiti
in še podrobneje razčleniti zlasti tiste aktivnosti iz Programa za njegovo izvajanje,
ki so pomembne za razvoj družbenega
sistema informiranja v celoti in tiste, ki
imajo pomen za več subjektov družbenega sistema informiranja. To so zlasti naslednje:
1. V zborih Skupščine SFRJ je treba
postaviti vprašanje odgovornosti, zakaj
do sedaj niso bili sprejeti ustrezni zakoni
in predpisi (zakon o načinu opravljanja
skupnih zadev in nalog družbenega sistema informiranja in informacijskega sistema federacije, zakon o varovanju in
zaščiti podatkov ter informacijske opreme ter zakoni in predpisi v zvezi s standardizacijo), ki jih je potrebno sprejeti na
podlagi zakona o temeljih družbenega
sistema informiranja in o informacijskem
sistemu federacije. Te zakone in predpise je treba sprejeti čimprej, po možnosti
še pred sprejemom srednjeročnih planskih aktov.
V razpravi o poročilu o izvrševanju zakona o družbenem sistemu informiranja
in informacijskem sistemu federacije je
treba postaviti vprašanje odgovornosti,
zakaj določeni predlogi za racionalizacije (predvsem Službe družbenega knjigovodstva, Zavoda za statistiko in Narodne

banke), ki so bili že posredovani zveznim
organom s strani teh služb v Sloveniji,
niso upoštevani.
Nosilci: Delegati iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ, RK za
informiranje
Rok: 1985
2. Pospešiti je treba izdelavo celovitega koncepta dolgoročnega razvoja družbenega sistema informiranja, predvsem
na podlagi sklepov in usmeritev Skupščine SR Slovenije ter programa aktivnosti
za izvajanje zakona o družbenem sistemu informiranja. Zagotoviti je treba vse
pogoje za celovito in strokovno poglobljeno spremljanje in usmerjanje razvoja
družbenega sistema informiranja.
Nosilci: RK za informiranje in RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi republiškimi organi
in organizacijami, Gospodarska zbornica
Slovenije.
Rok: 1985/86
3. V vsebinskem pogledu je potrebno
pospešeno in v jugoslovanskih okvirih
usklajeno razčlenjevanje dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije z vidika družbenega sistema informiranja,
oziroma operacionalizacijo kazalcev za
ugotavljanje, razporejanje in delitev dohodka ter za spremljanje izvajanja politike osebnih dohodkov; sistema zbiranja,
zajemanja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov in dejstev na področju mednarodnega sodelovanja, še
zlasti ekonomskih odnosov s tujino; prenosa in uporabe znanja ter tehnologije;
za urejanje in gospodarjenje s prostorom; zagotavljanje vpogleda v celoto odnosov in tokov družbene reprodukcije na
ravni organizacij združenega dela in narodnogospodarski ravni; povečevanje
učinkovitosti gospodarjenja, dela strokovnih služb in uprave ter racionalno organizirano delovanje celotnega političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Pri tem je treba zagotoviti boljšo povezavo, sodelovanje in delitev dela med informacijskimi službami: od računskih
centrov INDOK centrov v gospodarstvu in
drugih družbenih dejavnosti ter v družbenopolitičnih skupnostih do informacijskih služb skupnega pomena za republiko.
Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, RK za informiranje in RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi republiškimi organi in
organizacijami, Republiški svet Zveze
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, družbenopolitične skupnosti in informacijske službe skupnega
pomena za republiko.
Rok 1985/1986, stalna naloga
4. V planskih aktih republike za obdobje 1986-1990 bo potrebno opredeliti tiste
dele družbenega sistema informiranja, ki
jih moramo v tem obdobju zgraditi in
tiste ključne skupne naloge, ki so pomembne za njegov razvoj v celoti. To pa
terja večjo aktivnost vseh odgovovornih
nosilcev.
Nosilci: RK za družbeno planiranje, Zavod SRS za družbeno planiranje, RK za
informiranje v sodelovanju z drugimi
subjekti
Rok: 1985
5. Vsi subjekti, ki morajo pripraviti
poročevalec

rednjeročne in dolgoročne plane, naj v
vojih planskih aktih namenijo ustrezno
ozorost tudi razvoju družbenega siste7a informiranja.
Nosilci: RK za družbeno planiranje, Zaod SRS za družbeno planiranje ter subikti, ki morajo pripraviti svoje srednjeočne in dolgoročne plane.
Rok: 1985 - v okviru priprave dolgoočnih in srednjeročnih planskih aktov
6. V okviru priprav planskih aktov za
naslednje srednjeročno obdobje morajo
iformacijske službe skupnega pomena
a republiko, še zlasti Narodna banka
ilovenije, Zavod SRS za statistiko, Služja družbenega knjigovodstva, Republika geodetska uprava, še v letu 1985 pripraviti razvojne koncepte oziroma srednjeročne plane ter jih medsebojno usklaliti.
Nosilci: informacijske službe skupnega pomena za republiko
Rok: 1985
7. Planske, upravne in druge strokovne organizacije bodo morale pri posodabljanju metodologije planiranja nameniti
nosebno pozornost vsebinsko metodološkim opredelitvam minimalnih kazalcev
azvoja ter njihovemu uveljavljanju, da bi
agotoviti razvoj integriranega sistema
iružbenih računov.
Nosilci: RKza družbeno planiranje, Zaod SRS za statistiko, Zavod SRS za
iružbeno planiranje, Služba družbenega
knjigovodstva, Narodna banka Slovenije
ISEOT)
Rok: 1985 - v okviru priprave dolgoočnih srednjeročnih planskih aktov
8. V okviru priprav srednjeročnih
ilanskih aktov mora biti izpeljana revizija
tatističnega sistema, usklajena z razvojnimi cilji. V skladu s tem je treba pospešii uveljavljanje in razvoj skupnih registrov
Iružbenega sistema informiranja.
Nosilci: Zavod SRS za statistiko in d rune informacijske službe skupnega pometa za republiko - nosilke izgradnje in
azvoja posameznih registrov
Rok: 1985 in srednjeročno obdobje
9. V skladu z zakonskimi izhodišči bo
reba okrepiti strokovno, razvojno in razikovalno delo pri operacionalizaciji, uvaanju in dosledni uporabi skupnih osnov
Iružbenega sistema informiranja. Med
prioritetne naloge pri tem sodi izdelava
n uvajanje standardov v okviru računalniške in informacijske tehnologije, idenifikacij, tehničnih standardov do stanlardizirane aplikativne programske
ipreme; izdelava in uporaba enotnih meodologij za zbiranje in obdelavo podat:ov itd. Nujno je treba pospešiti glede
ega aktivnosti v federaciji ter intenzivnejše delovanje informacijskih služb
;kupnega pomena za republiko in dogo'ore o delitvi dela in odgovornosti za
zgradnjo ter povezovanje večnamenskih
laz podatkov družbenega sistema informiranja.
Nosilci: RK za informiranje (Koordina-

)oročevalec

cijska komisija za standardizacijo na področju računalništva in informatike)
Rok: stalna naloga
10. Podpirati je treba ustanavljanje
skupnih računskih centrov, povsod tam,
kjer je to smotrno, da se na ta način
zagotovi cenejša uporaba programske in
aparaturne opreme.
Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije in RK za informiranje
Rok: stalna naloga
11. Zagotoviti bo treba bolj načrten in
usklajen razvoj, proizvodnjo in uporabo
informacijske tehnologije. Neproduktivno obravnavanje sodobne informacijske
tehnologije (zakoni, carinski predpisi) v
veliki meri vpliva na uvajanje računalniške tehnologije za modernizacijo administrativnega poslovanja. Zato bo potrebno
predlagati spremembo predpisov, ki onemogočajo hitrejše uvajanje sodobne informacijske tehnologije v organizacijah
združenega dela in skupnostih.
V samoupravnih organizacijah in skupnostih, še posebej v tistih, ki so dolžne
pripraviti dolgoročne plane, v občinah in
na ravni republike je treba zagotoviti povezovanje pri programiranju in uporabi
računalniške opreme. Vlaganja v razširjanje uporabe računalnikov za vodenje
proizvodnih procesov in poslovanja ter v
tej zvezi tudi z uporabo proizvodov domače proizvodnje računalniške opreme
bo potrebno bolj vzpodbujati in pospeševati z ukrepi kreditne, investicijske in tekoče ekonomske politike. V ta namen je
treba intenzivirati aktivnosti za sklenitev
ustreznih samoupravnih sporazumov,
pritegniti k sodelovanju potencialne uporabnike in pospešiti vzpostavitev javnega
omrežja v vsej državi. Čimprej je treba
tudi pripraviti analizo uresničevanja zakona o zadevah posebnega družbenega
pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva pri
čemer je treba posebej oceniti, kakšne
rezultate smo dosegli na povezovanju
proizvajalcev računalniške opreme in
tehnologije v Sloveniji in Jugoslaviji.
Nosilci: RK za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo, RK za informiranje, RK za
promet in zveze, Združeno podjetje PTT
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, OZD proizvajalke računalniške
opreme
Rok: 1986
12. V kadrovski politiki bo treba uveljaviti odgovornost za organizacijo in delovanje družbenega sistema informiranja
pri vseh poslovodnih delavcih, vodilnih
delavcih v upravi in drugod. S tem v zvezi
je velikega pomena tudi načrtno in sistematično zmanjševanje in odpravljanje računalniške in informacijske nepismenosti, v skladu s programom, ki ga je sprejel
izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
podprla Skupščina SR Slovenije.
Nosilci: Zavod SRS za šolstvo, RK za
vzgojo in izobraževanje, RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Gospo-

darska zbornica Slovenije, RK za informiranje, RK za mednarodno sodelovanje,
Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, ZSMS, Zveza
organizacij za tehnično kulturo Slovenije
Rok: 1985
13. Pri pripravi vseh zakonov in drugih
predpisov je treba zagotoviti dosledno
spoštovanje načel in določb zakona o
družbenem sistemu informiranja. V zvezi
s tem bi bilo treba dosledno uveljaviti, da
se pri vseh predpisih v tej luči obvezno
proučijo in uskladijo vsi vidiki in rešitve,
ki se nanašajo na zbiranje, evidentiranje,
obdelavo, hranjenje in izkazovanje podatkov in dejstev?
Nosilci: vsi republiški upravni organi,
RK za informiranje
Rok: stalna naloga
14. V skladu z usmeritvami iz analize
republiških predpisov z vidika možnosti
poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil pa je nujno čimprej odpraviti ugotovljene slabosti v predpisih v
zvezi z zbiranjem, evidentiranjem, obdelavo, hranjenjem in izkazovanjem podatkov na posameznih področjih, nadaljevati analizo predpisov tudi z vidika družbenega sistema informiranja.
Nosilci: RKza informiranje v sodelovanju z republiškimi upravnimi organi in
organizacijami in drugimi subjekti družbenega sistema informiranja
Rok: 1985
15. Za pospešeno uresničevanje družbenega sistema informiranja je potrebno
tudi tesnejše delovno sodelovanje med
družbenopolitičnimi
organizacijami,
Skupščino SR Slovenije, Izvršnim svetom
Skupščine SR Slovenije, samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, Gospodarsko
zbornico Slovenije pri vseh aktivnostih
na področju družbenega sistema informiranja. Zato je treba pospešiti tudi izdelavo celovitejšega in usklajenega programa modernizacije oziroma informatizacije v republiških organih in organizacijah
ter skupnostih v naslednjem srednjeročnem obdobju, v skladu s samoupravnim
sporazumom o sodelovanju in izvajanju
skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanja.
Nosilci: Odbor podpisnikov samoupravnega sporazuma o sodelovanju in
izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju,
vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju, Medresorska komisija za modernizacijo dela republiških organov pri Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.
Rok: 1985
16. Stališča in predloge iz razprave o
poročilu o uresničevanju zakona o družbenem sistemu informiranja na zborih
Skupščine SR Slovenije naj predlagatelj
upošteva pri izvajanju politike na področju družbenega sistema informiranja.
Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiški komite za informiranje
Rok: stalna naloga

5

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije
»Družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji«
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
335. in 342. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter 71. člena poslov-'
nika Skupščine SR Slovenije na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 26. junija 1985 obravnavala gradivo
Gospodarske zbornice Slovenije »Družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji« ter v skladu z 255.
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
.
/.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
predstavlja gradivo Gospodarske zbornice Slovenije, zlasti v povezavi s sklepi
Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ iz junija 1984 in stališči Akcijske
konference komunistov v trgovini iz februarja 1985, ustrezno podlago za obravnavo družbenoekonomskega položaja
notranje trgovine na območju SR Slovenije. Zato skupščina sprejema poročilo o
družbenoekonomskem položaju notranje trgovine na območju SR Slovenije, ki
ga je predložila Gospodarska zbornica
Slovenije.
Skupščina ugotavlja, da kljub jasnim
usmeritvam iz dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije o samostojnosti trgovine v procesu družbene reprodukcije in njeni družbenoekonomski
enakopravnosti z ostalimi gospodarskimi
dejavnostmi, zaostrene razmere v gospodarstvu, poudarjeni administrativni posegi v delovanju trgovine in določene slabosti v zakonodaji na tem področju in v
samoupravni organiziranosti te dejavnosti povzročajo, da se te usmeritve ne
uresničujejo.
Skupščina ocenjuje, da v obdobju dolgoročne preusmeritve slovenskega gospodarstva na intenzivno, sodobno proizvodnjo, ki bo čedalje bolj slonela na
delovanju ekonomskih zakonitosti in
upoštevanju kriterijev svetovnega tržišča, potrebujemo učinkovito, racionalno
in tržno visoko usposobljeno trgovinsko
dejavnost.
Ob tem Skupščina ugotavlja, da je težavnost položaja trgovine različna. Najbolj je prizadeta trgovina na drobno in v
njenem okviru posebno trgovina, ki se
ukvarja z osnovno preskrbo in proizvodi
najširše potrošnje. Poseben problem je v
tej trgovinski dejavnosti tudi to, da je z
njenim zaostajanjem prizadet najširši
krog potrošnikov, kakor tudi družbenoekonomski položaj delavcev, zaposlenih
v tej trgovinski dejavnosti, ki zaradi takšnega stanja postaja čedalje bolj neenakopraven v odnosu do drugih.
Ko Skupščina ugotavlja celotni splet
objektivnih okoliščin, ki so prispevale k
poslabšanju akumulativne in reproduktivne sposobnosti, predvsem trgovine na
drobno iz notranje trgovine, ki se ukvarja
z osnovno preskrbo in s prodajo proizvo6

dov najširše potrošnje, pa obenem ugotavlja, da obstajajo resne slabosti tudi
znotraj trgovine same. Te se kažejo v
preštevilnih in med seboj nepovezanih
trgovinskih organizacijah združenega
dela na debelo (prehrambeni in drugi
proizvodi najširše porabe), kar je posledica tudi zakonskih določb o načinu obračunavanja razlike v ceni (marže). Mnoge
trgovinske organizacije so prisiljene svoj
materialni položaj izboljševati tudi na način, ki odstopa od veljavnih predpisov.
Skupščina ocenjuje, da je vprašljiiv poseben zakon, ki združevanje dela in sredstev med trgovino in proizvodnjo oblikovno predpisuje in formalizira ter kvantitativno določa obseg obveznega združevanja dela in sredstev. Namesto normativnega urejanja in zakonske prisile
naj se z ukrepi tekoče ekonomske politike na področju cen, kreditno-monetarnem področju in deviznem področju ter
na vseh drugih področjih stimulirajo tiste
organizacije, katerih medsebojni poslovni odnosi temelje na osnovah skupnega
ustvarjanja dohodka.
II.
Na podlagi teh ugotovitev Skupščina
ocenjuje, da je potrebno reševati problematiko družbenoekonomskega položaja
notranje trgovine v SR Sloveniji tako, da
se opredelijo kratkoročne in dolgoročne
naloge.
V tem smislu je posebno pereč problem, ki ga je potrebno začeti reševati
takoj, položaj trgovine na drobno, ki se
ukvarja z osnovno preskrbo in proizvodi
najširše potrošnje, kjer je posebnega pomena organizirana družbena pomoč v
utrjevanju njene dohodkovne sposobnosti, predvsem na področju zagotavljanja
sredstev za financiranje zalog in investicijske dejavnosti ter politike cen v smislu
zagotavljanja enakopravnega položaja trgovine in proizvodnje na temeljnih izhodiščih zakona o družbeni kontroli cen.
Dolgoročne narave pa so vse tiste naloge, ki se nanašajo na problematiko samoupravne organiziranosti trgovine v celoti, kar se navezuje predvsem na vprašanje ekonomskih spodbud za združevanje
dela in sredstev brez zakonske prisile, ter
sprememb zakona o zagotavljanju obratnih sredstev. Prav tako je dolgoročnega
značaja tudi nujnost proučitve reševanja
osnovne oskrbe z odpiranjem trgovin v
lasti občanov.
III.
Glede na navedene ugotovitve in stališča Skupščina meni, da je potrebno:
1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči in pripravi dodatne ukrepe ob
že sprejetih, ki bi zagotovili boljši položaj
trgovine na drobno, ki se ukvarja z osnovno preskrbo prebivalstva. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naj posebej prouči možnost za oblikovanje posebnih
skladov nepovratnih sredstev za to trgovinsko dejavnost v okviru samoupravnih

interesnih skupnosti za preskrbo;
2. da Ljubljanska banka - Združena
banka začne s hitrejšim izvajanjem priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z zniževanjem obrestne mere za kreditiranje zalog blaga za osnovno
preskrbo delovnih ljudi in občanov ter
zagotavljanja nujno potrebnih investicijskih kreditov pod ugodnejšimi pogoji v
naložbe v trgovini z osnovno preskrbo,
predvsem v novih stanovanjskih naseljih
in za naložbe v trgovinske lokale v turističnih krajih. Benificirane obrestne mere, ki veljajo za kredite proizvajalcem, naj
veljajo za iste proizvode v enaki višini
tudi za trgovinske organizacije;
3. da Gospodarska zbornica Slovenije
in njena splošna združenja analizirajo
obstoječo situacijo sedanje pretežne organiziranosti trgovine na drobno znotraj
posameznih občinskih meja in predloži
ukrepe, s katerimi bi spodbujali procese
povezovanja različnih trgovinskih sistemov in organizacij trgovine na drobno.
Prav tako naj Gospodarska zbornica Slovenije in njena splošna združenja proučijo organiziranost in povezanost trgovine
na debelo in na podlagi tega pripravijo
predloge za njeno čim večjo racionalizacijo in učinkovitost. Takšno analizo s
predlogom ukrepov v smislu zmanjšanja
števila organizacij, ki se ukvarjajo z grosistično dejavnostjo morajo izdelati tudi
vse sestavljene organizacije združenega
dela in delovne organizacije, ki vključujejo trgovinsko dejavnost na debelo. Razdrobljenost trgovine oziroma skrajno neugodno razmerje med številom grosističnih in detajlističhih temeljnih organizacij
združenega dela pa je po mnenju skupščine možno odpraviti z revizijo registracije grosistične dejavnosti v smislu ugotovitve izpolnjevanja pogojev za opravljanje te dejavnosti;
4. da Izvršni svet pospeši izvajanje že
sprejetih ukrepov ter po potrebi pripravi
dodatne ukrepe, ki bodo usmerjeni v krepitev materialnega položaja podeželske
trgovine;
5. da si Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še nadalje prizadeva za spremembo odloka o načinu oblikovanja cen proizvodov v prometu na debelo in na drobno v letu 1985 v tem smislu, da se realneje določi stopnja za kritje stroškov pri
nekaterih blagovnih skupinah (črna in
barvasta metalurgija, inštalacijski material, kmetijska mehanizacija, umetna gnojila, barve in laki) in za povečanje deležev
za kritje stroškov v maloprodaji pri prehrambenem blagu, kjer se cene še vedno
oblikujejo na kalkulativni način:
6. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije analizira tudi delovanje zakona o zagotavljanju obratnih sredstev, posebej pa
posledic tistih določil tega zakona, ki zavezujejo trgovinske organizacije k postopnemu polnemu financiranju povprečne vrednosti zalog do leta 1990 iz
dolgoročnih trajnih virov, ne glede na
poročevalec

načaj blaga in z njim povezanega koefiienta obračanja zalog;
7. da skupščina občin skupaj z izvršnimi sveti do konca leta 1985 pripravijo
videnco in omogočijo v skladu s 37.
lenom zakona o poslovnih stavbah in
oslovnih prostorih prenos poslovnih
rostorov v sredstva trgovinskih organiacij združenega dela, ki take poslovne
rostore kot najemniki uporabljajo za
pravljanje svoje dejavnosti;
8. da družbenopolitične skupnosti
kupaj s trgovinskimi organizacijami na
vojem območju analizirajo možnosti

prehoda na deljen odpiralni čas z vidika
potreb potrošnikov, ekonomskega položaja trgovine in njenih razvojnih možnosti;
9. da skupščine občin skupaj z izvršnimi sveti zagotovijo ekonomske, urbanistične in druge potrebne pogoje, da se
trgovina z osnovno preskrbo usposobi za
dolgoročno planiranje graditve prodajnega in drugega prostora, predvsem v
stanovanjskih soseskah;
10. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči vse možne ukrepe za povečanje obsega prodaje, s katerimi se zago-

tavlja večji devizni priliv, še posebej v
turističnih in obmejnih krajih.
IV.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
Gospodarska zbornica Slovenije naj o izvajanju teh ugotovitev, stališč in sklepov
poročata Skupščini SR Slovenije ob
predložitvi osnutka resolucije za 1986.
leto ter srednjeročnih in dolgoročnih
planskih dokumentov. Ob tem naj proučita in ustrezno upoštevata razpravo na
sejah delovnih teles zborov, skupin delegatov ter razpravo na sejah zborov.

SKLEPA .
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
joročila o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega razvoja v SR
Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto 1985
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
lovenije je na 49. seji dne 26. junija
985 ob obravnavi poročila o uresničeanju politike pospeševanja skladnejega regionalnega razvoja v SR Sloveiji v letu 1984 z oceno za leto 1985 na
odlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
jlovenije sprejema poročilo o uresničeanju politike skladnejšega regionalnega
azvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno
a leto 1985.
2. Predlogi, pobude in mnenja iz razprav v delovnih telesih zbora in Skupščine SR Slovenije in razprave delegatov na
eji zbora, naj se upoštevajo pri dograje-

vanju dogovora o temeljih družbenega Skupščine SR Slovenije sprejel naplana SR Slovenije za obdobje slednji
1986-1990 na področju skladnejšega resklep:
gionalnega razvoja.
1. Zbor občin sprejema poročilo o
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj do sprejema dogovora o temeljih uresničevanju politike skladnejšega regidružbenega plana SR Slovenije za ob- , onalnega razvoja v SR Sloveniji v letu
dobje 1986-1990 predloži celovito poro- 1984 z oceno za leto 1985.
2. Pri dograjevanju dogovora o temečilo o uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v ljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 na področju skladtem srednjeročnem obdobju.
nejšega regionalnega razvoja naj Izvršni
svet prouči in upošteva predloge, pobude in mnenja iz razprav v delovnih telesih
zbora in skupščine in iz razprave delegaZbor občin
tov na seji zbora.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je naj do sprejema dogovora o temeljih
na 50. seji dne 26. junija 1985 obravna- družbenega plana Slovenije za obdobje
val poročilo o uresničevanju politike 1986-1990 predloži skupščini celovito
skladnejšega regionalnega razvoja v poročilo o uresničevanju politike skladSR Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto nejšega regionalnega razvoja v SR Slove1985 in na podlagi 255. člena poslovnika niji v tem srednjeročnem obdobju.

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 26. 6. 1985 ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom
zakona na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
stališča
1. Zbor ocenjuje, da je za hitrejše uresničevanje politike skladnejšega regi-

joročevalec

onalnega razvoja v SR Sloveniji potrebno
še naprej spodbujati razvoj manj razvitih
občin in geografskih območij in obdržati
osnovni koncept zakona. Ob tem podpira
usmeritev k zmanjševanju obsega manj
razvitih območij, da bo ob pomanjkanju
razpoložljivih sredstev možno intenzivirati ukrepe za razvoj manj razvitih delov
Slovenije.
2. Zbor podpira predloge, da v bodoče
ne bi več povečevali števila manj razvitih
občin temveč okrepili spodbujevalne
ukrepe na manj razvitih geografskih območjih, predvsem tudi na manj razvitih

obmejnih območjih, pri čemer pa morajo
večjo vlogo odigrati tudi centri, na katerih je grajen sistem policentričnega razvoja Slovenije, ob podpori ukrepov politike skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji.
3. Zbor podpira predlog za združitev prve
in druge faze zakonodajnega postopka,
ker bo le na ta način možno sprejeti zakon pred sprejemom srednjeročnih planskih aktov za obdobje 1986-1990, v katerih morajo biti opredeljene manj razvite
občine in geografska območja ter spodbujevalni ukrepi za njihov hitrejši razvoj.

7

I
SKLEP
Zbora združenčc/a dela i h Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela in zbora občin
dne 26. junija 1985 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji, z osnutkom zakona, ob
upoštevanju stališč Držubenopolitičnega zbora, sprejela na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednji
sklep
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona
se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva mnenja, stališča in
predloge delovnih teles zbora in skupščine ter predloge iz razprav delegatov na
sejah zborov. Pri tem naj upošteva zlasti
naslednje usmeritve.
- Zbora ugotavljata, da politiko skladnejšega regionalnega razvoja v republiki
opredeljujejo predvsem dolgoročni in
srednjeročni plan ter dogovor o temeljih
družbenega plana republike, ki opredeljujejo politiko ter ukrepe na tem področju. V osnutku dolgoročnega plana republike pa je predvideno, da naj bi v prihodnje dali večji poudarek posebnim problemom posameznih območij, kot so manj
razvita geografska območja, hribovita in
manj razvita obmejna območja, medtem
ko po letu 1990 naj ne bi bilo več občin,
ki bi kot celota potrebovale celovit sistem

pospeševalnih ukrepov. V prihodnjem
srednjeročnem obdobju bo potrebno izboljšati kvaliteto nalog in ukrepov za
zmanjševanje razlik v razvitosti ter izenačevanje življenjskih in delovnih razmer
prebivalcev na posameznih območjih republike, ki naj temeljijo predvsem na
spodbujanju vlaganj na osnovi samoupravnega združevanja dela in sredstev in
drugih ukrepih, ki bodo konkretneje
opredeljeni v dogovoru o temeljih družbenega plana republike za naslednje
srednjeročno obdobje. Potrebe po večji
učinkovitosti in diferenciranosti teh ukrepov in aktivnosti ter zaostrene gospodarske razmere pa terjajo postopno zmanjševanje obsega manj razvitega območja republike.
- Takšne usmeritve so upoštevane tudi v predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji,
zato zbora podpirata spremembe zakona, ki ohranjajo njegov temeljni koncept
z nespremenjenimi kriteriji in kazalci za
določanje manj razvitih občin v SR Sloveniji. Podpira se tudi usmeritev, da naj
zakon ne vsebuje več izjemnega določanja manj razvitih območij izven kriterijev
in kazalcev, ki jih opredeljuje zakon.
- V 4. členu osnutka zakona je predvideno, da bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije na podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih podatkov z odlokom ugotovil, katere občine in krajevne
skupnosti, ki so opredeljene kot manj
razvita območja v predhodnem srednjeročnem planskem obdobju, še izpolnjujejo kriterije in kazalce iz tega zakona. Na
tej osnovi ni možnosti, da bi se v naslednjem obdobju kot manj razvita opredelje-

vala nova območja, čeprav izpolnjujejo
zakonske kriterije. Zato naj predlagatelj
upošteva predlog, da se med manj razvita območja omogoči vključitev novih geografskih in obmejnih območij, ki izpolnjujejo kriterije tega zakona, ne pa tudi
novih občin v skladu z dolgoročno usmeritvijo. Predlagatelj naj ob predlogu zakona seznani zbora z oceno predvidenih
posledic takšne opredelitve na obseg
manj razvitih območij republike v prihodnjem obdobju. Do predloga zakona naj
tudi prouči, ali so merila za določanje
krajevnih skupnosti, ki tvorijo manj razvita geografska območja v veljavnem zakonu zadostna in dovolj natančna.
- Glede na ugotovitev, da obstajajo
manj razvita območja tudi v neposredni
, bližini regionalnih gospodarskih in družbenih centrov, bi bilo treba zaostriti odgovornost razvitejših centrov za hitrejši
razvoj manj razvitih območij v svoji bližini. Zato naj se prouči možnost za upoštevanje tega načela tudi v samem zakonu.
- Zbora sta bila seznanjena s pobudo
Predsedstva in Izvršnega odbora Skupščine skupnosti Spominskega območja
Zumberak—Gorjanci, ki predlagata, da
naj se prouči možnost, da se tudi to območje uvrsti med manj razvita območja v
SR Sloveniji in v SR Hrvatski. Glede na
dejstvo, da to območje ne izpolnjuje kriterijev iz zakona, ne bi bilo v skladu s
sprejetim konceptom tega zakona izjemno obravnavanje tega območja s tem zakonom. V planskih dokumetih za naslednje srednjeročno obdobje pa naj se predvidijo naloge in ukrepi za hitrejši razvoj
tudi tega območja, predvsem na področju gospodarske infrastrukture.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju
zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
elektrogospodarstva in premogovništva
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 49. seji dne 26. junija
1985 ob obravnavi poročila o izvajanju
zakona o določitveni obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel na-
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slednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije soglaša s predlogom Odbora za družbenoekonomski razvoj in mnenjem Zakonodajno-pravne komisije glede presežka sredstev, zbranih na podlagi
zakonsko določenega prispevka za enostavno reprodukcijo v elektrogospodar-

stvu in premogovništvu.
2. Presežek sredstev nad načrtovanim
zneskom, zbranih na podlagi zakonsko
določenega prispevka za enostavno reprodukcijo v elektrogospodarstvu in premogovništvu, naj se dodeli Rudarsko
energetskemu kombinatu Edvard Kardelj
iz-Trbovelj za potrebne enostavne reprodukcije, to je za kritje primanjkljaja trajnih obratnih sredstev po stanju 31. decembra 1984.

poročevalec

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
zdravstvenem varstvu živali
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 49. seji dne 26. junija
1985 ob obravnavi osnutka zakona o
zdravstvenem varstvu živali in na podlagi drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema osnutek zakona o
zdravstvenem varstvu živali.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj

predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
konkretne predloge Zakonodajno-pravne
komisije in Odbora za agrarno politiko.
V zvezi z delom prek polnega delovnega časa naj predlagatelj upošteva, da zakon lahko ureja le tiste pogoje za tako
delo, ki zaradi narave te dejavnosti in
splošnega družbenega interesa terjajo,
da se določena dela oziroma naloge
opravijo brez prekinitve oziroma, da se
nujne zdravstvene storitve nemoteno
opravijo lahko v vsakem času. Zakon naj
zato določi samo pogoje, ko je delavec
dolžan delati prek polnega delovnega časa ter možno maksimalno število ur, ki jih

delavec v navedenih primerih izjemoma
lahko dela prek polnega delovnega časa
v enem mesecu. Poleg dela prek polnega
delovnega časa, ki naj hkrati pomeni tudi
poseben delovni pogoj, naj zakon uredi
še institut stalne pripravljenosti, ki naj bo
tudi poseben delovni pogoj delavca veterinarske organizacije in dežurstvo kot
posebno obliko dela prek polnega delovnega časa. Konkretno organizacijsko
opredelitev teh institutov pa naj veterinarski delavci glede na specifične potrebe in možnosti posamezne veterinarske
organizacije uredijo sami v svojih samoupravnih splošnih aktih.

STALIŠČE
..
jf
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom
zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 26. junija 1985
ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
stališče
Ob ugotovitvi, da do predvidenega ro-

ka ni možna ustanovitev posebnih sodišč
združenega dela s področja stanovanjskega gospodarstva, se zbor strinja s
predlogom za spremembo 145. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu, iz
katerega naj se črta rok za ustanovitev
posebnega sodišča. S takšno ureditvijo
se zadrži sedanja razmejitev pristojnosti
med rednimi sodišči in sodišči združenega dela splošne pristojnosti, kar bo tudi
zagotovilo nemoteno varstvo pravic ob-

čanov in nemoteno funkcioniranje pravosodnega sistema. Pri oblikovanju predloga zakona pa naj predlagatelj upoševa
usmeritve in stališča sprejete v Skupščini
SR Slovenije ob poročilu o uresničevanju
svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih in predloge, ki bodo obravnavani in sprejeti ob obravnavi poročila o
uresničevanju družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v
SIS materialne proizvodnje.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem
gospodarstvu
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 49. seji dne 26. junija
1985 na podlagi 283. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu sprejel naslednji
sklep
1. Sklepanje o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu se odloži.

2. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije bo sklepal o osnutku zakona na
eni prihodnjih sej, ko bodo v skladu s
stališči Družbenopolitičnega zbora razjasnjena nekatera odprta vprašanja.
Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 26. junija 1985
ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu na podlagi tretjega odstavka 277. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
Družbenopolitični zbor odlaga sklepanje o osnutku zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu in predlaga, da se izvede ponovna razprava v okviru Republiške konference SZDL Slovenije in s tem omogoči
nadaljnja razprava o osnutku zakona.
Hkrati naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi analizo problematike zagotavljanja stanovanj mladim družinam z
ustreznimi variantnimi predlogi, za kar je
bil zadolžen s stališčem Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona.

SKLEP
.......
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o obravnavi in sklepanju predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 49. seji dne 26. junija
1985 na podlagi 283. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Obravnava in sklepanje o predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah o
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega

dela se odloži.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči vprašanja, na katera so opozorila delovna telesa skupščine in zbora in
predloži ustrezne spremembe in dopolnitve zakonskega predloga.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN-4. 6. 1985
- Celovito o varstvu okolja
Skupina delegatov za zbor
občin Skupščine SR Slovenije, Skupščina občine Ljubljana-Šiška je postavila naslednje delegatsko vprašanje
Pogostejši primeri incidentov in degradacij okolja, ki
povzročajo skupnosti veliko
gospodarsko škodo in ogrožajo zdravje ljudi opozarjajo,
da morajo vsi odgovorni
družbeni dejavniki izboljšati
odnos do okolja. Razprave o
zasnovah razvojnih planov
kažejo, da je potrebno zaradi
gospodarnega ravnanja z
zemljo, surovinami, energetskimi viri in energijo, z vodo
in drugimi sredstvi, upoštevati varstvo okolja kot element
gospodarske in razvojne politike, kot del družbene samozaščite in varstvo pravic ljudi.
S tem v zvezi se zastavljajo
vprašanja:
- ali je predvidena revizija
veljavne in dokaj obširne zakonodaje, glede na zagotavljanja pogojev za uresničevanje z zakoni predvidenega reda ter usklajevanje ekonomske in ekološke politike;
- ali potrebe po učinkovitejšem nadzoru kakovosti okolja in vplivnih dejavnikov v
njem, po načrtnem in intenzivnejšem raziskovalnem delu, pripravljanju sanacijskih
programov za ogrožena območja in ustreznejšem kompleksnem planiranju ne terjajo izboljšanja družbene organiziranosti in usposabljanja
kadrov novih profilov;
- kako napreduje snovanje
nadzornega in informacijske- ga sistema in kdo
so nosilci
v
nalog;
- od koga se pričakuje pobuda za ustanovitev še drugih
krajinskih oziroma regionalnih parkov v Sloveniji ter določitev režima varstva, s katerim bi bilo jasno opredeljeno, kaj se lahko projektira in
kaj ne;
- kako je z uresničevanjem
veljavnih družbenih dogovorov o varstvu okolja, kako o
reki Savi, o reki Reki, načrtov
vodno-gospodarskih skupnosti za zmanjšanje onesnaževanja voda v SR Sloveniji in
drugo.
Delegati terjajo od pristojnih družbenih dejavnikov celovito proučitev omenjene
problematike, ki bo služila
kot podlaga za nadaljnje dolo

grajevanje planskih dokumentov.
V zvezi s tem se zastavljajo
vprašanja: je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pisni odgovor:
- ali je predvidena revizija veljavne in dokaj obširne zakonodaje, glede zagotavljanja
pogojev za uresničevanje z zakoni predvidenega reda ter
usklajevanje ekonomske in
ekološke politike;
- ali potrebe po učinkovitejšem nadzoru kakovosti okolja
in vplivnih dejavnikov v njem,
po načrtnem in intenzivnejšem raziskovalnem delu, pripravljanju sanacijskih programov za ogrožena območja in
ustreznejšem kompleksnem
planiranju ne terjajo izboljšanje družbene organiziranosti
in usposabljanja kadrov novih
profilov;
- kako napreduje snovanje
nadzornega in informacijskega sistema in kdo so nosilci
nalog;
- od koga se pričakuje pobuda za ustanovitev še drugih
krajinskih oziroma regionalnih
parkov v Sloveniji ter določitev režima varstva, s katerim
bi bilo jasno opredeljeno, kaj
se lahko projektira in kaj ne;
- kako je z uresničevanjem
veljavnih družbenih dogovorov o varstvu okolja, kako o
reki Savi, o reki Reki, načrtov
vodno-gospodarskih skupnosti za zmanjšanje onesnaženosti voda v SR Sloveniji in
drugo.
Delegati terjajo od pristojnih družbenih dejavnikov celovito proučitev omenjene
problematike, ki bo služila kot
podlaga za nadaljnje dograjevanje planskih dokumentov.
V zvezi s tem daje Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
naslednji odgovor:
Nakopičeni problemi in dodatno obremenjevanje okolja,
ki se mu z nadaljnjim družbeno-ekonomskim razvojem ni
mogoče popolnoma izogniti,
terjajo, da na vseh področjih in
nivojih, od organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti do družbeno političnih
skupnosti in njihovih organov,
pristopimo k temeljitejšemu
reševanju problemov okolja. Z
namenom, da bi opredelili na
trdnejših osnovah dolgoročnejše reševanje problematike
okolja in v skladu s tem pristo-

pili k prednostnemu reševanju
kritičnih problemov v prihodnjem srednjeročnem obdobju,
poteka vrsta aktivnosti za celovitejšo proučitev problematike
okolja in opredelitev aktivne
koncepcije njenega reševanja
(raziskovalni projekt republiškega pomena), kakor tudi za
sklenitev dogovora o elementih skupne politike in kriterijih
varstva in izboljševanja okolja,
ki bo republikam, avtonomnima pokrajinama in federaciji
osnova za skladen razvoj zakonodajnih in nadzorno informacijskih sistemov, usklajevanje
ekonomske in ekološke politike, izboljšanje družbene organiziranosti ter opredeljevanje
skupnih ciljev, nalog nosilcev
planiranja in ukrepov družbeno političnih skupnosti za njihovo uresničevanje na planskem, investicijsko-izvedbenem in upravni ravni.
(1) Na zakonodajnem področju je zaradi številnih predpisov, ki neposredno in posredno urejajo vprašanja okolja oziroma odnose med družbeno in naravno reprodukcijo,
programirana celovitejša analiza in nadaljevanje raziskav
zakonodajnega sistema z namenom, da se odpravijo kolizije med posameznimi predpisi
ter celoviteje in bolj poenoteno uredi problematika okolja.
(2) Za usklajevanje ekonomske in ekološke politike je
predvideno dograjevanje ekonomskega sistema v smislu
vključevanja stroškov za varstvo in izboljševanje okolja v
vsa vlaganja in stroške proizvodnje ter zagotovitve trdnejših virov sredstev za izvajanje
preventivnih in sanacijskih
ukrepov. V pripravi je dopolnitev selektivnih ukrepov davčne, kreditno-monetarne in carinske politike v okviru ustreznih sistemov na nivoju federacije, republik in pokrajin ter
občin.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je že predložil zveznemu izvršnemu svetu predlog
za oprostitev carine za uvoz
opreme za varstvo okolja in
nadomestnih delov zanjo.
Sprejel je tudi predloge in pobude za ustrezne dopolnitve
dogovora med občinami o usklajevanju davčne politike za
obdobje 1986-1990 ter dogovor o osnovah davčne politike,
o usklajevanju davčnega sistema in o dajanju mnenj o družbeni in ekonomski upravičenosti nameravanih investicij, ki
se novelirajo oziroma pripravljajo na zveznem nivoju v okvi-

ru medrepubliškega sodelovanja.
V razvojnih kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva, ki
bodo vključeni v dogovor, o
temeljih družbenega plana SR
Slovenije
za
obdobje
1986-1990, bodo med drugim
dopolnjeni prostorsko-ekološki kriteriji izločitvenega značaja z namenom, da se na
planskem nivoju institucionalizira preverjanje skladnosti nameravanih razvojno-investicijskih posegov v prostor z ekološkimi pogoji in omejitvami. S
tem naj bi zagotovili boljše rešitve že na planskem in ne šele
na investicijskem nivoju, kjer
prepogosto prevladujejo ožji
ekonomski interesi investitorja. Plansko preverjene investicije zato na nivoju upravnega
odločanja ne bodo terjale dolgotrajnih postopkov in vračanja zadev na izhodišče.
(3) Učinkovitejši nadzor kakovosti okolja in vplivnih dejavnikov v njem, načrtno in intenzivnejše raziskovalno delo
ter pripravljanje sanacijskih
programov za ogrožena območja in celovito planiranje
vsekakor terjajo izboljšanje
družbene organiziranosti in
ustrezno usposabljanje kadrov.
Aktivnosti Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in organov državne uprave so
usmerjene predvsem v izboljšanje organiziranosti in učinkovitosti upravnih organov in
organizacij, zlasti pa inšpekcijskih organov. V pripravi je
predlog za oblikovanje posebnih inšpekcij za varstvo okolja
in koordiniran program inšpekcijskih aktivnosti ter predlog za dopolnitev organiziranosti za okolje pristojnih
upravnih organov. Predvideno
je izboljšanje koordinacije
med upravnimi organi zaradi
učinkovitejšega in bolj usklajenega izvrševanja njihovih
funkcij glede na pristojnosti na
posameznih delovnih področjih. Tudi Skupščina SR Slovenije je s spremembo in dopolnitvijo Poslovnika Skupščine
SR Slovenije ustanovila komisijo za varstvo človekovega
okolja.
Glede usposabljanja kadrov
novih profilov ostajamo pri izvajanju obstoječih programov
rednega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja, ki
so bili z ekološkega vidika
pred leti dopolnjeni na vseh
področjih in stopnjah. Po teh
programih naj bi prišli do strokovnih kadrov s specializiraporočevalec

nim in splošnim znanjem. Zaradi zaostajanja na tem področju so predvideni ukrepi za
hitrejše in temeljitejše dograjevanje in izvajanje navedenih
programov.
(4) Nadzorno-informacijski
sistem je zasnovan v smislu
ugotavljanja in spremljanja:
- vrst in količin odpadnih in
drugih škodljivih snovi v vseh
pojavnih oblikah, ki se odvajajo v okolje iz posameznih virov
v proizvodnji, prometu in potrošnji (emisije) ter
- onesnaženosti oziroma
obremenjenosti posameznih
prvin okolja (imisije) ter njihovih asimilacijskih in akumulacijskih sposobnosti, ki se v času in prostoru spreminjajo.
Ker se kljub zakonsko določenim osnovam in materialnim
obveznostim informacijski in
nadzorni sistemi za spremljanje dogajanj v okolju na vseh
nivojih in področjih niso
ustrezno vzpostavili, je v okviru organov predvideva državne uprave in samoupravno organiziranih subjektov vrsta organizacijskih nalog in sicer:
dopolnitev in razširitev obstoječih nadzorno informacijskih
sistemov za spremljanje onesnaženosti voda in zraka v okviru Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije ter dopolnilnih sistemov, ki so jih dolžne
vzpostaviti občine v skladu z
zakonom;
- dopolnitev oziroma vzpostavitev katastrov virov onesnaževanja voda v vodnih skupnostih in zraka ter obremenjevanja okolja s hrupom v občinah;
- uzakonitev in vzpostavitev
nadzorno-informacijskega sistema na nivoju republike za
spremljanje nastajanja, zbiranja, transporta, pretvorbe in
odlaganja nevarnih odpadkov
v okolje oziroma vračanja v
proizvodne procese;
- vzpostavitev nadzorno-informacijskega sistema za
spremljanje
proizvodnje,
vskladiščenja, uporabe in transporta nevarnih snovi v čezmejnem, tranzitnem in notranjem prometu;
- dopolnitev sistemov za
ugotavljanje in spremljanje kakovostnih in količinskih sprememb odpadnih voda ter
škodljivih emisij v ozračje pri
onesnaževalcih ter vključevanje dobljenih podatkov v nadzorno-informacijske sisteme
na nivoju družbenopolitičnih
skupnosti;
- vzpostavitev republiške
biološke monitoring mreže za
območje cele Slovenije za
spremljanje škodljivih učinkov
onesnaževanja okolja na gozdove oziroma rastlinski svet;
- izvajanje dodatnih meritev
poročevalec

in raziskav na posameznih območjih, ki so poleg podatkov iz
prej omenjenih sistemov potrebni za načrtovanje preventivnih in sanacijskih ukrepov.
Poleg navedenih organizacijskih nalog na področju informacijskih sistemov je predvideno povezovanje razvojnotehnoloških strokovnih potencialov pri onesnaževalcih s
strokovnimi potenciali ustreznih znanstveno-raziskovalnih
in strokovnih inštitucij, da se
ukrepi za varstvo okolja na posameznih področjih in območjih poenotijo, racionalno pripravijo in po prioriteti načrtno
izvajajo zaradi doseganja najboljših rezultatov z razpoložljivimi sredstvi. Pripravili naj bi
se strokovno utemeljeni variantni sanacijski in preventivni
predlogi za širše družbeno odločanje o njihovi realizaciji in o
zagotavljanju potrebnih sredstev.
(5) V zvezi z ustanovitvijo še
drugih krajinskih oziroma regionalnih parkov v SR Sloveniji
ter določitvijo režima varstva
je predlagano, da se v planske
dokumente SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 vključijo
naslednje naloge:
- zavarovanje dela Krasa
kot kraški regijski park;
- zavarovanje delov notranjih kraških polj in podolij kot
notranjski regijski park ter priprava kandidature za vpis v naravno svetovno dediščino;
- odločitev o namenski rabi
območja Gorjanci-Žumberak;
- nadaljevanje
priprave
strokovnih podlag o možni namenski rabi območja gornjega
toka reke Kolpe ter sprejem
odločitev o namenski rabi tega
območja;
- zavarovanje dela Karavank, Kamniških in Savinjskih
Alp kot krajinskega parka;
- zavarovanje
polotoka
Strunjan in lagune Strunjanskega zaliva kot naravni rezervat;
- sprejem odločitve o namembnosti območja Sečoveljskih solin ob ustju reke Dragonje;
- sodelovanje in usklajevanje aktivnosti SR Slovenije ter
obmejnih občin z deželo Furlanijo-Julijsko krajino pri zavarovanju naravovarstvenih območij ob meji z republiko Italijo;
- določitev območij in objektov naravne dediščine, ki
predstavljajo redke ogrožene,
značilne ali enkratne primere
naravne dediščine in imajo poseben kulturni, znanstveni,
ekološki, rekreacijski in krajinsko estetski pomen v družbenih planih občin in posebnih
družbeno političnih skupnosti
ter sprejem varstvenih ukrepov
za zavarovana območja ter za

razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot v zavarovanih območjih.
(6) V zvezi z vprašanjem, ki
se nanaša na zmanjšanje
onesnaževanja voda in okolja
nasploh v SR Sloveniji je poleg
izvajanja izpostavljenih aktivnosti pomembno angažiranje
samoupravno organiziranih
subjektov na vseh nivojih in
področjih za zagotavljanje pogojev za varstvo in izboljševanje okolja v okviru lastnih in
skupnih razvojnih programov.
Izvajanje veljavnih družbenih dogovorov o varstvu okolja, o reki Savi, o reki Reki in
načrtov vodnih skupnosti za
zmanjšanje onesnaževanja voda v veliki meri zaostaja za
sprejetimi roki predvsem zaradi finančnih in strokovno-tehničnih razlogov. V okviru pripravljenih poročil o izvajanju
zakona o vodah in o stanju
vodnega režima so podani
predlogi ukrepov tudi za
zmanjšanje onesnaževanja voda. Predlagane naloge naj bi
se vključile v planske dokumente uporabnikov voda, območnih vodnih skupnosti in
Zveze vodnih skupnosti Slovenije ter družbenopolitičnih
skupnosti.
(7) V osnutku dolgoročnega
plana republike za obdobje
1986-2000 so v zasnovi opredeljeni dolgoročni cilji varstva
okolja ter izhodišča in usmeritve za njihovo uresničevanje.
Glede na realne možnosti je
poudarjen selektivni pristop
pri uresničevanju nalog in ciljev na tem področju. Jasnejše
in trdnejše povezave teh ciljev
s cilji na drugih razvojnih področjih, zlasti kar zadeva zagotavljanje materialnih pogojev v
predvidenih bilančnih okvirih
ter strategijo tehnološkega in
gospodarskega razvoja, zaenkrat še nimamo. Primanjkujejo
nam informacijske osnove za
natančnejšo opredelitev problemov okolja samih ter strokovne osnove za podrobnejšo

operacionalizacijo ciljev in nalog za sprejemanje planskih
odločitev.
Da bi prišli do jasnejših in
trdnejših dolgoročnejših opredelitev na področju varstva
okolja je predvideno, da se v
planskih dokumentih SR Slovenije za obdobje 1986-1990
vključijo ustrezne organizacijske naloge za pripravo izpostavljenih sistemskih in strokovnih osnov za uresničevanje
dolgoročnega plana.
Glede na predvidene srednjeročne razvojne naloge na
posameznih področjih, zlasti
materialne proizvodnje, je
predvideno, da se bodo naloge
posameznih nosilcev planiranja vključevale v planske dokumente na podlagi predhodno verificiranega projekta. V
kolikor tega ne bo, se bodo
opredelile ustrezne organizacijske naloge za pripravo projekta in njegove verifikacije za
naknadno vključevanje razvojne naloge v planske akte. Pri
tem je predvideno preverjanje
skladnosti projektnih rešitev s
prostorsko-ekološkimi pogoji
in omejitvami. Izločeni naj bi
bili vsi razvojno-investicijski
programi, za katere niso zagotovljeni pogoji oziroma dane
možnosti za urejeno odstranjevanje odpadkov, za čiščenje odpadnih voda, za preprečevanje škodljivih emisij v
ozračje, hrupa, vibracij in sevanj, za ravnanje z nevarnimi
snovmi itd. Skladnost nameravanih investicijskih posegov v
prostor z razvojnimi kriteriji, v
katere bodo vgrajeni prostorsko ekološki pogoji in omejitve
ter strategija varstva okolja,
naj bi preverjali upravni organi
na podlagi ocen strokovnih inštitucij. Strokovne ocene naj bi
dale jasne osnove za odločanje o alternativnih možnostih
predvsem z vidika posledic
obratovanja investicijskih objektov na okolje.
Ljubljana, 13. 6. 1985

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26.6.1985
- Tudi kooperantski sektor ima težave
pri proizvodnji mleka
Skupina delegatov za delegiranje v zbor združenega dela SR Slovenije za področje
kmetijstva - 11 okoliš s sedežem v občini Brežice je na
svoji seji, dne 27. 5. 1985 razpravljala o »Poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivnostih za odpravljanje perečih problemov v kmetijstvu«
ter postavlja naslednje delegatsko vprašanje:

»Ugotavljamo, da se za
družbene proizvajalce mleka
sofinancira 440 milijonov dinarjev za proizvodnjo mleka.
Iz gradiva pa nismo nič zasledili ali so kakšna sredstva namenjena za proizvodnjo mleka v kooperantski proizvodnji.
Menimo da ima tudi ta sektor
kooperantov enake težave stroške pri proizvodnji enega
litra mleka.
Na zastavljeno vprašanje je
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odgovoril Milan Kneževič, član
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Kot je razvidno iz »Analize
uresničevanja politike razvoja
kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Sloveniji«,
ki je bila objavljena v delegatskem Poročevalcu Skupščine
SR Slovenije in SFR Jugoslavije št. 71985, so se začeli pogoji
gospodarjenja v kmetijstvu po
letu 1983 naglo poslabševati.
Prilagajanje obrestne mere
stopnji inflacije in hitro povečevanje cen reprodukcijskega
materiala (mineralna gnojila,
zaščitna sredstva, krma), je
povzročilo ob pomanjkanju lastnih sredstev, poslabšanje
ekonomičnosti kmetijske proizvodnje. Le-to se je najmočneje odrazilo v živinoreji, kjer
je velik obseg obratnih sredstev vezan na daljšo časovno
obdobje. Posledice takšnih
razmer so pripeljale do pojava
izgub pri prireji mleka in mesa.
Neugodne ekonomske razmere za razvoj živinoreje se nadalje zaostrujejo tudi v letošnjem
letu.
Za omejitev neugodnih gospodarskih gibanj v kmetijstvu
in živilstvu je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že v letu
1984 sprejel nekatere ukrepe.
Ukrepi so se nanašali na zagotavljanje kratkoročnih sredstev
pod ugodnimi pogoji za najbolj kritične dejavnosti kmetijstva in živilske industrije, saj
predstavljajo obresti za najete
kredite največje breme za proizvodnjo. Zaradi vse slabših
pogojev gospodarjenja v kmetijstvu so kmetje odlašali z nabavo reprodukcijskega materiala, razmere so bile še posebej
kritične pri oskrbi z mineralnimi gnojili, kar je ogrožalo ures-

ničitev programa spomladanske setve. Prav tako povečevanje izgub ogroža nadaljnjo povečevanje prireje mleka na
družbenih obratih.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je v ta namen zagotovil pod ugodnimi pogoji
1.256 milijonov din kratkoročnih sredstev za nabavo mineralnih gnojil v zadružnem kmetijstvu in 440 milijonov din za
prirejo mleka na družbenih
obratih. S tem ukrepom je Izvršni svet pripomogel k realizaciji spomladanske setve in
ohranjanju družbene prireje
mleka oziroma k prizadevanjem za uresničevanje resolucijskih ciljev na področju proizvodnje hrane.
Pogoji prireje mleka so vse
težji tako v družbeni kot tudi v
družbenoorganizirani proizvodnji. Z zagotovitvijo 440 mio
din kratkoročnih virov sredstev za kreditiranje obratnih
sredstev, nismo razrešili problema ekonomičnosti prireje
mleka na družbenih obratih.
Le-ti imajo velike probleme
pri zagotavljanju obratnih
sredstev ter z naglo rastjo stroškov prireje zaradi naraščajočega razkoraka med cenami
vhodnih surovin in ceno mleka
ter visoke kapitalno zahtevne
opremljenosti proizvodnje. Zaradi potrebe po zagotavljanju
stabilne oskrbe prebivalstva z
mlekom, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije usmeril del
razpoložljivih
kratkoročnih
sredstev v družbeno prirejo,
zagotovljena
kratkoročna
sredstva zadružnemu kmetijstvu za nabavo mineralnih
gnojil pa so prek kvalitetnejše
in cenejše krme prispevala tudi k izboljšanju ekonomičnosti
prireje mleka v kooperacijskem kmetijstu.

- Kaj je s pobudo o gradnji manjših
elektrarn?
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije področje gospodarstva 14. okoliš Radovljica
je ob obravnavi osnutka dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 2000 postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
V preteklem letu smo imeli
razpravo o gradnji HE Radovljica na Savi, kar naj bi bilo
zajeto v planskih dokumentih.
Navedli smo vse stranske
učinke, ki naj bi jih taka gradnja povzročila. Ne samo zaradi interesov občanov občine
Radovljica, zaradi interesov
celotne Slovenije, ki je premajhna, da bi si lahko privoščila uničenje okolice tako
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znanega kraja kot je Bled in
Camp Šobec, ki zavzemata
pomembno mesto v naši turistični ponudbi, sprašujemo ali
so naše pobude o gradnji več
manjših elektrarn upoštevane. Na postavljeno vprašanje
pričakujemo odgovor na današnji, ali pa na eni od prihodnjih sej zbora.
Na vprašanje je odgovoril
Jakob Piskernik, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za energetiko:
V osnutku dolgoročnega
plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (ESA
- 673) je v poglavju »Energija«
navedeno, da bo pri gradnji
proizvodnih objektov dan po-

udarek hitrejši gradnji hidroelektrarn in to predvsem zaradi večje naslonitve na lastne
obnovljive vire, ugodnejših
obratovalnih stroškov, dolge
življenjske dobe in večje zanesljivosti obratovanja. Zaradi
jasnosti so v tč: 3. 1. 25. navedeni proizvodni objekti, katere
bo potrebno v obravnavanem
obdobju izgraditi, da bo mogoče zadostiti povečani porabi
kWh oziroma povečani moči.
Iz »Osnutka« sledi, da do leta 2000 ni predvidena gradnja
nobene od hidroelektrarn na
zgornjem <|elu reke Save, kar
pa ne pomeni, da v tem obdobju ne bo priprav stro.kovnih
podlag za odločanje. Želimo,
da na osnovi strokovno pripra-

vljenih gradiv, ki omogočajo
vrednotiti tudi vplive proizvodnih objektov na kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo, turizem,
vode, naravno in kulturno dediščino, krajinsko podobo itd.,
omogočimo sintezno preučitev problema, ki naj na osnovi
interdisciplinarne presoje vplivov na okolje predstavlja osnovo za možno vključitev verige
elektrarn oziroma posameznega proizvodnega objekta v
prostor. To pomeni, da smo
upoštevali pobude delegatov
in da ne bo storjen noben poseg v prostor brez poprejšnjih
vsestransko preučenih strokovnih variantnih predlogov in
dopolnjevanja planskih dokumentov.

ZBOR OBČIN -26.6.1985
- Zakaj ni bilo mogoče izdati v
zakonskem roku podzakonskih aktov v
letu 1984 sprejetih prostorskih
zakonov?
Skupina delegatov iz obči- meznih strokovnjakov s pone Ljubijana-Šiška je postavi- dročja urejanja prostora. Pri
la vprašanje, zakaj ni bilo mo- tem se je predlagatelj zaradi
goče izdati v zakonitem roku neenotnosti metodologije sepodzakonskih aktov v letu danjega dela prostorskih pla1964 sprejetih prostorskih za- nerjev, srečeval z zelo različno
konov.
prakso in različnimi pogledi na
V zvezi z navedenim vpraša- obravnavano materijo, ki jih je
njem je Izvršni svet Skupščine bilo mogoče le postopoma poSR Slovenije posredoval na- enotiti;
slednji pisni odgovor:
- poleg navedenega pa so
Ker se je postopek spreje- se pomembne vsebinske domanja zakonov podaljšal tako, ločbe zakona o urejanju proda je sprejetje zakonov sovpa- stora spreminjale v postopku
dalo že z začetki priprav dol- priprave vse do zadnjega, kar
goročnih planov do leta 2000 je oviralo strokovno delo, ki ga
in novih srednjeročnih planov je bilo mogoče intenzivirati šeza obdobje 1986-1990, je bila le po sprejetju zakonov v zaob obravnavi predloga zakona četku junija 1984.
o urejanju prostora in zakona
Glede na vprašanja o stanju
o urejanju naselij in drugih po- izvršilnih predpisov prostorsegov v prostor postavljena skih zakonov s strani večjega
zahteva, naj se podzakonski števila občin ter tudi v zvezi z
predpisi, ki se nanašajo na delegatskimi vprašanji je Revsebino in metodologijo plan- publiški komite za varstvo okoskih aktov in prostorskih iz- lja in urejanja prostora v mesevedbenih aktov sprejmejo naj- cu marcu 1985 pripravil inforkasneje v treh mesecih po macijo o poteku priprav teh
sprejetju teh dveh zakonov. predpisov ter v njej tudi podal
Predlagatelj se tega roka kljub razloge zaradi katerih navedenaporom in sočasnim pripra- ni predpisi niso bili pravočasvam nekaterih strokovnih gra- no pripravljeni. Informacija je
div za izvršilne predpise, ni bila obravnavana na skupni semogel držati predvsem iz na- ji Odbora zbora združenega
dela za stanovanjsko komunalslednjih razlogov:
- priprava teh predpisov je na vprašanja in varstvo okolja
izredno strokovno zahtevna in in Odbora zbora občin za urepo dosedanji praksi v SR Slo- janje prostora in varstvo okolja
veniji nima vzora, saj po zako- Skupščine SR Slovenije dne 9.
nodaji iz leta 1967 kljub več- 5. 1985. Navedeno gradivo je
kratnim naporom izvršilni bilo dne 16. 4. 1985 objavljeno
predpisi niso bili pripravljeni; v Poročevalcu (letnik XI. št.
- navodila, ki se nanašajo 13).
na vsebino in metodologijo
Nadaljnje delo pri pripravi izplanskih in izvedbenih aktov vršilnih predpisov poteka v
so zahtevala sodelovanje vrste glavnem skladno s predvidenistrokovnih organizacij in posa- mi roki, ki smo jih podali v naporočevalec

okviru splošnega združenja pri
stora in Republiškega komite- čati.
Na razgovoru 30. maja 1985 GZS, uskladijo tudi interese za
ja za družbeno planiranje ter
objavljeno v Uradnem listu SR je bilo dogovorjeno, naj knjige uvoz literature.
Svet za kulturo P RK SZDL
Slovenije št. 201985 dne 7. ju- nemudoma uvozi Cankarjeva Slovenije
bo oblikoval posebzaložba, za uvoz pa ji bodo zanija 1985.
2. Navodilo o vsebini poseb- gotovljena tudi devizna sred- no koordinacijsko telo, v katerem bi usklajevali aktivnosti vsi
nih strokovnih podlag in o vse- stva. Nekaj dni kasneje je Go- dejavniki,
ki imajo opravka z
bini prostorskih izvedbenh ak- spodarska zbornica Slovenije
literature, kar naj bi
tov je bilo sprejetih na seji Re- sprejela ustanovni akt založbe o uvozom
publiškega komiteja za varstvo ADIT in ta je takoj sk[enil, da omogočilo, da postopek za
okolja in urejanje prostora dne bo knjige uvozil sam. Šlo je za uvoz nebi trajal dlje kot 14 dni.
27. februarja 1985 ter objavlje- nekaj več kot 20 naslovov, ki
Navedena dejstva jasno pono v Uradnem listu SR Sloveni- so vsi imeli potrebno dovolje- kažejo, da zakon o vnašanju
je, št. 151985 dne 19. aprila nje Zveznega sekretariata za tujih sredstev množičnega konotranje zadeve in je bil zastoj municiranja in o tuji informa1985.
3. Pravilnik o vsebini geodet- v resnici zgolj posledica sta- cijski dejavnosti v Jugoslaviji
skih podlag za pripravo pro- tusnih sprememb ADIT-a ozi- ni povzročil navedenih zaplestorskih izvedbenih aktov je bil roma neučinkovitega medse- tov, dodati pa je še treba, da so
obravnavan na seji Republi- bojnega dogovarjanja med za- uvozniki doslej pridobili dovoškega komiteja za varstvo oko- ložniškimi organizacijami, da ljenja za vse knjige Založbe
lja in urejanje prostora dne 3. bi do konstituiranja ADIT-a kot Drava in Založništva tržaškega
aprila 1985 ter objavljen v založniške organizacije razpe- tiska, ki so jih želeli uvoziti.
Uradnem listu SR Slovenije, št. čevanja tujih publikacij iz njeKer je omenjeni zakon v vegovega delokroga prevzela
171985 dne 17. maja 1985.
ena od ostalih slovenskih za- ljavi že 10 let in je bil sprejet v
ložb. Nobena od knjig ni bila času, ko primerov, kot jih
ali kako drugače predstavljata Založba Drava in
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 26.6.1985 vsebinsko
sporna. 30. maja 1985 so bile v Založništvo tržaškega tiska, ki
postopku za pridobitev dovo- vse svoje programe usklajujeta
ljenj sicer še 4 publikacije, in v okviru splošnega združenja
- Zakaj zastoj pri dotoku knjig
sicer: Albina Prepeluha- Poli- pri Gospodarski zbornici Sloslovenskih založb v zamejstvu?
tični spisi, Jožeta Javorška - venije z ostalimi slovenskimi
Intenzivna nega, Janeza Biten- založbami in tudi v organih
fclRIL ZLOBEC delegat v sveta Skupščine SR Slovenije ca - Sonce se smeje in Florija- Kulturne skupnosti Slovenije,
in predsednik Republiškega na Lipuša-Jalov Pelin. Zadnja v praksi nismo poznali, pa tudi
Družbenopolitičnem zboru
je skupna izdaja Založništva tr- zato, ker gre za izjemno občutSkupčine SR Slovenije je po- komiteja za kulturo:
V zadnjem času je prišlo v žaškega tiska in Drave, prejš- ljivo vprašanje o razmejitvi pristavil naslednje delegatsko
Sloveniji do zastoja pri dotoku nje tri pa so iz programa Založ- stojnosti oziroma odločanja
vprašanje:
med federacijo, republikami in
' »V zadnjem času sta se knjig in nekaterih drugih publi- ništva tržaškega tiska.
Obravnava je pokazala, da je pokrajinama ter specifičnih
uveljavili dve slovenski založ- kacij, ki jih izdajata slovenski
bi v zamejstvu: Založništvo tr- založbi v zamejstvu, in sicer lahko postopek tekoč in da le razmer v posameznih jugosložaškega tiska v Trstu in Založ- Založništvo tržaškega tiska in izjemoma prihaja do kakšnih vanskih okoljih, bo Republiški
ba Drava v Celovcu , ki sta Založba Drava v Celovcu. Raz- odprtih vprašanj, ki jih je moč komite za kulturo v sodelovapostali del slovenskega za- mere so vzpodbudile Svet za urediti v SR Sloveniji z dogo- nju z drugimi pristojnimi
ložništva tako po kvaliteti kulturo pri Predsedstvu RK vorom med posameznimi or- upravnimi organi preučil možsvojih izdaj kot potrebi in am- SZDL Slovenije, da je pripravil gani. Da v prihodnje ne bi pri- nost, da bi ob morebitnem
biciji, da bi bili prisotni na poseben delovni dogovor o hajalo do kakšnih nepredvide- spreminjanju omenjenega zavsem slovenskem kulturnem ureditvi odprtih vprašanj uvo- nih ovir, je treba v večji meri kona skušali uveljaviti posebprostoru, gotovo pa pred- za knjig v SR Slovenijo. Razgo- kot doslej zagotoviti usklajeno no obravnavo literature, ki jo
vsem v matični Sloveniji. vora so se udeležili predstavni- delovanje vseh dejavnikov, izdajajo tovrstne zamejske zaZvezni zakon o vnašanju in ki založb, ki uvažajo tuji tisk, slovenske založbe pa naj pri ložbe, saj v teh primerih v resrazširjanju tujih sredstev Republiškega sekretariata za pripravi programov za leto nici ne gre za tuji tisk v dobemnožičnega komuniciranja in notranje zadeve, Sveta za vnaprej, ko le-te usklajujejo v sednem pomenu te besede.
o tuji informacijski dejavnosti mednarodne odnose pri Predv Jugoslaviji, ki je izrazito sedstvu RK SZDL, Komisija za
omejitvene narave, praktično manjšinska in izseljeniška - Ali Izvršni svet Skupščine SR
onemogoča pretok knjig teh vprašanja pri P RK SZDL in Slovenije podpira projekt investicije v
dveh založb in seveda drugih Republiškega komiteja za kulv zamejstvu v matično deželo, turo. Skupno smo ugotovili, da jeseniški železarni?
proti čemur že dolgo protesti- so se težave z uvozom tujih
1. Izvršni svet je v skladu s
Delegatsko vprašanje Žerajo slovenski pisatelji in se knjig in zlasti knjig obeh slopristojnostmi in pozgraža naša kulturna javnost. venskih založb v zamejstvu pri- Ijka Ciglerja, delegata Druž- svojimi
Skupščine SR SloveSprašujem Izvršni svet čele, ko se je ADIT (Agencija benopolitičnega zbora, zasta- oblastili
nije
podpisnik
dogovora o tevljenega
na
45.
seji
zbora
dne
demokratičnega
inozemskega
Skupščine SR Slovenije oziromeljih družbenega plana SR
ma Republiški komite za kul- tiska) izločila iz sestava Držav- 3. 6. 1985, ki se glasi:
za
. obdobje
»Ali Izvršni svet Skupščine Slovenije
turo, kaj lahko stori republiški ne založbe Slovenije in tako
1981-1985 (Uradni list SRS, št.
izvršni svet, da bi tak omeji- izgubila status organizacije SR Slovenije podpira projekt 11981)
in spremenjenega in
tveni akntikulturni zakon združenega dela; s tem pa ni investicije v jeseniški železar- dopolnjenega
(Uradspremenili, če ga že ni mogo- več izpolnjevala pogojev iz ni. V čem Izvršni svet vidi sla- ni list SRS, št. dogovora
301983). Izvršni
če odpraviti. Ne gre samo za zveznega zakona o vnašanju bost oziroma korist investici- svet je s tem soglašal
z izboAli gre za naložbo, ki je z
devizno kritje uvoženih knjig, tujih sredstev množičnega ko- je!
rom
ključnih
vprašanj
za
raznarodnogospodarskega
vidimuniciranja
in
o
tuji
informatemveč predvsem za normavoj
SR
Slovenije
v
planskem
ka
upravičena
in
zakaj!«
cijski
dejavnosti
v
Jugoslaviji.
len pretok knjižnega fonda in
Na vprašanje je odgovoril obdobju 1981-1985 in v tem
za odpravo najbrž največjega Ker je po dogovoru med založtudi z usmeritvijo 31.
absurda v naši deklarirani po- niškimi organizacijami promet Milivoj Samar, član Izvršnega okviru
spremenjenega in dolitiki enotnega slovenskega s tujimi knjigami in zlasti knji- sveta Skupščine SR Slovenije člena
gami obeh že navedenih za- in predsednik Republiškega polnjenega dogovora, ki oprekulturnega prostora.«
Na vprašanje je odgovoril mejskih založb v domeni ADIT- komiteja za družbeno plani- deljuje:
»Za zagotovitev večje proizMatjaž Kmecl, član Izvršnega a, knjig ni bilo mogoče razpe- ranje:
redeni informaciji. Dodatni
jroblemi so se pojavili le pri
jripravi navodila o vsebini in
metodah vodenja evidenc o
laravnih lastnostih prostora in
) njegovi dejanski rabi in sicer
jlede podrobnejše opredelitve
vsebine naravnih lastnosti prostora. Te dileme zahtevajo raz»čiščenje odprtih vprašanj s
josameznimi nosilci podat<ov. Predlog navodila bo predvidoma pripravljen v juliju
1985. leta.
Objavljeni so naslednji izvršilni predpisi prostorskih zagonov:
1. Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
Dodlag in prostorskih sestavin
olanskih aktov občin je bilo 3.
aprila 1985 sprejeto na skupni
seji Republiškega komiteja za
varstvo okolja in urejanje pro-

poročevalec
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vodnje osnovnega reproduk- uspešni pripravi programov
cijskega materiala in njene pomembne za realizacijo razmodernizacije bodo organiza- vojne politike v republiki in Jucije združenega dela v pano- goslaviji v prihodnjih letih in bi
gah črne in barvne metalurgi- lahko prispevale k izhodu iz
je, nekovin, bazne kemije in in- sedanjih zaostrenih gospodardustrije gradbenega materiala skih razmer. Med naložbe v
na podlagi materialnih in dru- proizvodnjo deficitarnih surogih plansko analitskih bilanc v vin je bil vključen tudi projekt
SR Sloveniji in Jugoslaviji pri- Nadomestne zmogljivosti za
pravile samoupravne sporazu- proizvodnjo 350.000 ton elekme, s katerimi bodo med seboj trojekla v Železarni Jesenice.
in s porabniki svojih proizvo2. Izvršni svet Skupščine SR
dov uskladile svoje proizvodne Slovenije je skupaj z Gospoprograme in druge pogoje in darsko zbornico, Združenjem
zanje zagotovile potrebne su- bank, Službo družbenega knjirovine, energijo, investicijska govodstva podpisnik družbesredstva (dinarska in devizna), nega dogovora o družbeni in
kadre in prostor.
strokovni aktivnosti na področju investicij v SR Sloveniji
- v črni metalurgiji bo težiš- ter prek Republiškega komiteče na pripravi in postopni iz- ja za industrijo in gradbeništvo
vedbi programa modernizacije vključen v aktivnosti dajanja
in razširitve zmogljivosti za mnenj o družbenoekonomski
proizvodnjo elektrojekla, pred- upravičenosti naložb v SR Slovsem zaradi nadomestitve za- veniji Komisiji za oceno investarele proizvodnje v SM sticij v SR Sloveniji. Razprave
pečeh;«
v komisiji o projektu proizvodHkrati je bil na osnovi 33. nje elektrojekla v Železarni Ječlena dogovora pripravljen senice so potekale od 23. 12.
pregled investicij, ki bi bile po 1981 do 22. 12. 1983, ko je ko-

misija na svoji 102. seji sprejela mnenje o družbenoekonomski upravičenosti naložbe v jeklarno II - prva faza.
Predstavnik Izvršnega sveta
v komisiji je izhajal iz naslednjih ugotovitev:
- naložba v jeklarno II je
pravzaprav naložba v sanacijo
tehnologije pridobivanja jekla,
saj obstoječa siemens-martinka jeklarna že vrsto let povzroča izgubo, v poslovanju, ki se
bo ob hitrem naraščanju cen
energije, ognjeodpornih materialov in transporta še povečevala;
- naložba pomeni bistveno
znižanje specifične porabe
energije na enoto proizvoda s
sedanjih 31,7 GJt na 13,6 GJt;
- z naložbo bo močno znižana odvisnost od uvožene
energije (mazut, koks), uvožena energija na enoto proizvoda bo padla s sedanjih 21,3
GJt, na 5,6 GJt oziroma za 80
- z naložbo bo močno zmanjšan delež transportnih stroškov na enoto proizvoda (pre-
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voz 500.000 ton rude, 200.000
ton koksa);
- naložba je usklajena s potrebami predelovalne industrije Slovenije in Jugoslavije le-ta
tudi združuje znatna sredstva
za financiranje naložbe;
- ne obstoja boljša alternativa za kompletiranje predhodnih naložb v Železarno Jesenice, dana je možnost za višjo
finalizacijo železarskih izdelkov, pozitivne učinke naložbe
pa je moč zagotoviti samo
prek posrednih efektov v reproverigi z višjo stopnjo obdelave jekla v kovinsko predelovalni industriji ob povečanju
stopnje obdelave oziroma dvigu kakovosti v sami železarni.
S tega vidika je ta naložba tudi
predpogoj za kakovostno preobrazbo kovinsko predelovalne industrije v Jugoslaviji.
Predstavnik Izvršnega sveta
se je strinjal z mnenjem, izoblikovanim v komisiji za nadaljnjo pripravo projekta, in opozorili komisije, danimi pred
končnim odločanjem investitorjev.

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ZBOR OBČIN
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
do pobude skupine delegatov za Zbor
združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije iz občine Novo
mesto za spremembo 6. in 15. člena
zakona o sistemu obrambe pred točo
Skupine delegatov gospodarskega, socialno-zdravstvenega
in prosvetno kulturnega področja za delegiranje delegatov v
Zbor združenega dela s sedežem v občini Novo mesto in
skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin so na
seji dne 28. maja 1985 obravnavale in sprejele pobudo za
spremembo Zakona o sistemu obrambe pred točo, ki sta jo
sprejela Zbor združenega dela in Zbor krajevnih skupnosti
Skupščine občine Novo mesto na sejah 30. in 31. januarja
1985 in vam jo pošiljamo v obravnavo.
Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/
79) v šestem členu predvideva ustanovitev območne skupnosti za obrambo pred točo in kot ustanovitelje določa organizacije združenega dela, ki so registrirane za opravljanje kmetijske dejavnosti, predelavo, dodelavo in promet s kmetijskimi
produkti, gozdno - gospodarske organizacije, lovske organizacije, delavce in kmete po organizacijah združenih kmetov,
zavezance za davek od dohodka od kmetijske dejavnosti ter
druge zainteresirane samoupravne organizacije in skupnosti.
V petnajstem členu, točka 2, je kot osnova za določitev višine
prispevka za območno skupnost za obrambo pred točo določen dohodek, ki ga dosega zavezanec za plačilo prispevka.
V času sprejemanja zakona, združeno delo očitno ni dovolj
pazljivo preučilo besedila zakona, zato so se v praksi pojavile
14

določene nejasnosti in po oceni Krke, tovarne zdravil, n. sol.
o., Novo mesto, tudi določene nedoslednosti, zaradi katerih bi
bilo potrebno dopolniti besedilo šestega člena zakona o
sistemu obrambe pred točo z natančnejšo opredelitvijo oz. z
razširitvijo kroga ustanoviteljev območne skupnosti za
obrambo pred točo - zavezancev za plačilo prispevka, v
petnajstem členu pa določiti pravičnejšo osnovo za plačilo
prispevka.
1. Dopolnitev 6. člena Zakona o sistemu obrambe pred
točo z razširitvijo kroga ustanoviteljev območne skupnosti
za obrambo pred točo.
Ni dvoma, da je celotna družba zainteresirana, da je sistem
obrambe pred točo učinkovit, zato ne bi smeli ozko omejiti
kroga zavezancev prispevka - ustanoviteljev skupnosti le na
prvi točki šestega člena navedene organizacije, pač pa bi
morali kot ustanovitelje skupnosti pritegniti celotno združeno
delo in samoupravne organizacije in skupnosti na območju
območne skupnosti. Tako npr. interesa za obrambo pred točo
nima samo gozdno - gospodarska organizacija, temveč tudi
celotna lesno-predelovalna industrija. Samo zaradi delitve
zavezancev po registraciji - šifri dejavnosti, ki jo OZD opravlja, je prišlo do tega, da npr. TOZD Žaga pri Gozdnem
gospodarstvu Novo mesto mora plačevati prispevek, TOZD
Novo lesa, ki opravlja istovrstno delo, pa zaradi drugačne
registracije prispevka ni dolžan plačevati. Podoben primer je
še npr. pri trgovini in kmetijskih organizacijah, ko slednje so
zavezanec prispevka, od trgovskih organizacij pa te tiste, ki so
registrirane za promet s kmetijskimi produkti. Take nedoslednosti je potrebno odpraviti, kar bi bilo možno z razširitvijo
kroga ustanoviteljev območne skupnosti za obrambo pred
točo na celotno združeno delo v okviru območne skupnosti s
pritegnitvijo zainteresiranih samoupravnih organizacij in
skupnosti, katere bi bilo potrebno opredeliti za vsako
območno skupnost posebej oz. določiti, da iih določi Skupščina občine z odlokom.
poročevalec

2. Dopolnitev — sprememba 15. člena Zakona o sistemu
>brambe pred točo z opredelitvijo osnove za plačilo prispevka.
Osnova za izračun višine prispevka je dohodek. Tako določena osnova je nepravilna, kar najbolj jasno izhaja iz praktičnega primera temeljne organizacije Zelišča, ki posluje v
iestavi DO Krka, tovarna zdravil, n. sol. o., Novo mesto in po
iifri dejavnosti sodi na področje gozdarstva.
Temeljna organizacija ustvarja dohodek s proizvodnjo, prelelavo in dodelavo zdravilnih zelišč in seveda tudi z ostalo
lejavnostjo, ki z zelišči nima veliko skupnega. Odkup in
načrtno gnojenje zdravilnih zelišč izvaja TOZD na območju
zete države in le del dohodka ustvarja na območju SR Slovenije. V številkah za leto 1984 so podatki naslednji (v 000 din):
Dohodek:
400.705:
iz zelišč
v SR Sloveniji
144.437; iz zelišč na ostalih območih
162.876; iz ostale proizvodnje
93.392.
kar pomeni, da je le cca 2/5 dohodka ustvarjenega iz zelišine proizvodnje v SR Sloveniji.
Iz naštetega izhaja, da je dohodek kot osnova za prispevek
nepravilen in bi dejansko osnova moral biti le tisti del
dohodka, ki ga organizacija dosega na območju območne
skupnosti ali republike, ne pa ves doseženi dohodek. Pri tem
ie potrebno upoštevati, da so organizacije, ki delujejo na
Dodročju vse Jugoslavije, dolžne prispevati svoj delež za
obrambo pred točo ne samo v občini, kjer imajo sedež temveč
tudi na drugih območjih, kjer ustvarjajo dohodek. Krkina
temeljna organizacija Zelišča ima tako poslovno enoto v SvrIjigu pri Nišu. Za to poslovno enoto se dohodek ne ugotavlja
posebej, vendar pa Niška območna skupnost za obrambo
pred točo tudi zahteva, da se ji da prispevek glede na dohodek, ustvarjen v SR Srbiji.
Kot osnovo za določitev višine prispevka bi torej bilo
potrebno določiti le tisti del dohodka, ki ga zavezanec dosega
na območju območne skupnosti oz. republike ali pa, da se za
osnovo vzame le tolikšen del dohodka, ki se ga ugotovi na
podlagi formule: osnova za obračun prispevka = dohodek x
OD delavcev v SR Sloveniji / OD vseh drugih delavcev TOZD.
Na takem načelu je urejen prispevek za izobraževalno skupnost, raziskovalno skupnost in še drugje.
Predlagamo, da se pobuda za spremembo oz. dopolnitev
šestega in petnajstega člena Zakona o sistemu obrambe pred
točo sprejme ter nato prične postopek za spremembo oz.
dopolnitev zakona.

V zvezi s predlagano pobudo za spremembo zakona o
sistemu obrambe pred točo in sicer, da naj se spremenita 6. in
15. člen tako, da naj bi se razširil krog ustanoviteljev območne
skupnosti za obrambo pred točo na vse organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti na
območjih območne skupnosti, ter da naj bi se kot osnova za
plačilo prispevka za obrambo pred točo določil le tisti del
dohodka, ki ga zavezanec dosega na območju območne
skupnosti oziroma republike, ali pa naj bi se ta osnova izračunala na poseben način, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
zavzel naslednja stališča:
V 6. členu zakona o sistemu obrambe pred točo so kot
obvezni člani območnih samoupravnih skupnosti za obrambo
pred točo predvideni delavci po organizacijah združenega
dela, ki so registrirane za opravljanje kmetijske dejavnosti,
predelavo, dodelavo in promet s kmetijskimi produkti, goz-
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dno-gospodarskih organizacijah združenega dela in lovskih
organizacijah, združeni kmetje po organizacijah združenim
kmetov in zavezanci za davek iz dohodka iz kmetijske dejavnosti po krajevnih skupnostih, poleg teh pa se v območni
*■ skupnosti za obrambo pred točo lahko združujejo tudi delavci
po drugih zainteresiranih organizacijah združenega dela ter
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Takšno
članstvo v območnih skupnostih je predpisano zaradi tega,
ker je organinzacija in delovanje sistema obrambe pred točo
vendarne v primarnem interesu kmetijstva in gozdarstva,
kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij združenega
dela in organizacij združenih kmetov za varovanje njihovega
dohodka in proizvodnje, s čimer je tudi pogojena njihova
odgovornost za sofinanciranje sitema obrambe pred točo.
Ze ob pripravi zakona o sistemu obrambe pred točo je bil
upoštevan šibki ekonomski položaj primarne kmetijske proizvodnje in je bilo zato tudi urejeno tako, da nosi stroške za
izgradnjo sistema obrambe pred točo — razen strelskih mest
- najširši krog uporabnikov te obrambe, saj sredstva za
izgradnjo sistema obrambe in za redno delovanje ter vzdrževanje tega sistema - razen strelskih mest - zagotavlja SR
Slovenija iz proračuna.
Ob obravnavanju poročila o izvajanju zakona o sistemu
obrambe pred točo in pobud za Spremembo tega zakona, ki
sta jih podali Skupščine občine Laško in Samoupravna skupnost za obrambo pred točo osrednje Slovenije v Skupščini SR
Slovenije 21. februarja 1984, pa sta Zbor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SR Slovenije zavezala Izvršni svet
Skupšine SR Slovenije, da pripravi nove rešitve, po katerih naj
bi del sredstev za izgradnjo, delovanje in vzdrževanje sistema
obrambe pred točo na strelnih mestih (ta sedaj zagotavljajo
člani območnih skupnosti) zagotavljal v okviru sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane, del teh sredstev pa naj bi še
naprej zagotavljali člani območnih skupnosti glede na specifičen interes za obrambo pred točo po posameznih območjih v
SR Sloveniji. Že v letu 1985 se iz sredstev samoupravnega
sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji zagotavlja del potrebnih sredstev za obrambo pred
točo na streinih mestih. •
Na podlagi teh sklepov Zbora združenega dela in Zbora
občin pripravlja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije novo
rešitev in sicer, da naj bi se predvidoma del sredstev za
izgradnjo, delovanje in vzdrževanje sistema obrambe pred
točo na strelnih mestih zagotavljal v okviru sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v SR Sloveniji, del sredstev za ta
namen pa bi še vedno zagotavljali člani območnih skupnosti.
15. člen zakona o sistemu obrambe pred točo določa, da se
organizacije združenega dela in samoupravne skupnosti člani območne skupnosti, s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana dogovorijo o višini in o načinu plačevanja
prispevka za obrambo pred točo za izgradnjo, delovanje in
vzdrževanje strelnih mest, ter da ta prispevek plačujejo iz
dohodka.
Zakon torej določa le zavezance in namen prispevka ter vir,
iz katerega se prispevek plačuje, ne določa pa osnove, višine,
načina plačevanja, oprostitev ali olajšav ipd., ker to prepušča
samoupravnemu sporazumu o temeljih plana. Zato naj bi
delegaciji prek delegatov v območni skupnosti za obrambo
pred točo v osrednji Sloveniji dali pobudo, da se v samoupravnem sporazumu o temeljih plana te skupnosti za obdobje
1986-1990 predvidi kot osnova za plačilo prispevka tista
osnova, ki je predlagana v obravnavani pobudi, ter da naj se
razrešijo tudi vsa druga vprašanja, ki so predmet tega samoupravnega sporazuma.
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ANALIZE IN OCENE

Skupna

razvojna politika je

bistven

pogoj

za zagotavljanje enotnega
jugoslovanskega trga
• Dograjevanje gospodarskega sistema in spremembe v političnem sistemu so
nujne zaradi odpravljanja vzrokov, ki kršijo enotnost jugoslovanskega trga
• Možnost svobodne menjave blaga in storitev na vsem ozemlju Jugoslavije in
krepitev samoupravnega združevanja dela in sredstev so bistvene komponente
enotnega trga
'
• Administrativno urejanje ekonomskih in tržnih tokov ter prevelika pooblastila
družbenopolitičnih skupnosti ne ustrezajo enotnosti jugoslovanskega trga
• Delavci in njihove organizacije združenega dela morajo precej bolj kot doslej
zagospodariti nad razširjeno reprodukcijo
V zadnjih letih so se v delovanju enotnega jugoslovanskega trga pokazali številni
problemi in težave, zaradi katerih ta trg ne deluje, to pa se
posebej kaže v današnjih pogojih gospodarjenja in nezadovoljivih ekonomskih gibanjih. Izhajajoč iz tega, da je
kršenje temeljev enotnega jugoslovanskega trga eden bistvenih vzrokov zaviranja gospodarske rasti in razvoja države v celoti in da mora trg v
našem sistemu delovati v enotnem jugoslovanskem prostoru
kot kohezivni in integralni dejavnik gospodarstva, se je pokazala potreba, da se razišče
in popolneje oceni resnično
stanje delovanja enotnega jugoslovanskega trga.
Zaradi tega je Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve zaupal
Znanstveno-raziskovalnemu
centru Ekonomske fakultete v
Beogradu izdelavo študije
»Ocena ključnih vprašanj delovanja enotnega jugoslovanskega trga, s predlogom ukrepov in aktivnosti za spodbujanje procesa zagotavljanja delovanja enotnega jugoslovanskega trga«, ki je bila poslana
Skupščini SFRJ.
Študija, obravnava katere je
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v pristojnosti Zbora republik in
pokrajin, je rezultat skupnih
prizadevanj raziskovalne ekipe
19 avtorjev. To je kritična analiza 20 relativno samostojnih
tematskih celot, ki naj bi pokazala kakšno je dejansko stanje
enotnega jugoslovanskega irga, da bi nato na tej podlagi
lahko iskali rešitve za njegovo
boljše in skladnejše delovanje.
Sestavljena je iz treh delov.
V prvem je obdelan družbenoekonomski pomen enotnega
jugoslovanskega trga kot konstruktivnega elementa enotnega gospodarskega sistema, v
drugem pa je dana identifikacija in kritična analiza dejanskega stanja trga, s posebnim
poudarkom na tistih vzvodih,
ki omejujejo ali otežujejo njegovo popolnejše in učinkovitejše delovanje. Tretji del vsebuje predlog rešitev, ki bodo
zagotovile popolnejše in učinkovitejše delovanje enotnega
jugoslovanskega trga.
Glede na obseg študije (prek
600 strani), kot tudi na to, da
bo tretji del služil kot temeljno
gradivo za razpravo delegatov,
objavljamo povzetek samo tega dela oziroma sintezo najpomembnejših predlogov, ki naj
prispevajo k uspešnejšemu de-

lovanju enotnega jugoslovan- vamo, da enotno jugoslovanskega trga.
sko tržišče predpostavlja
ustrezno enotnost gospodarskega sistema in ekonomske
PREIZKUS
politike za vso državo. Toda
GOSPODARSKEGA
gospodarski sistem je področSISTEMA
je v katerem imajo družbenoKer precejšen del predlože- politične skupnosti, posebej
nih rešitev predpostavlja kot republike in pokrajini velika
pogoj določene spremembe pooblastila oziroma pravice,
sistemskega značaja, ker so da posamezna področja gomorebitne spremembe parcial- spodarskega sistema v ožjem
no-sektorskega značaj na en smislu samostojno urejajo in
ali drug način odvisne od so razlike, ki nastajajo na ta
ustreznih sistemskih rešitev je način negativne za enotno juv tem delu študije najprej po- goslovansko tržišče.
udarjena potreba po določeni
Tako gospodarski sistem nispremembi na področju neka- ma rešitve za razširjeno reproterih splošnih družbenoeko- dukcijo, to je za neprestano
nomskih pogojev in predpo- povečevanje in zboljševanje
stavk, ki so nujne za učinkovi- družbenih sredstev za proizto delovanje enotnega jugo- vodnjo. Zaradi tega je nujno,
slovanskega trga.
da se akumulacija vgradi v siGre predvsem za preizkus stem kot družbeno dogovorjenekaterih pomembnih podro- no sorazmerje v delitvi dohodčij gospodarskega sistema ka in to tako, da se z njo zagoglede dopolnjevanja določe- tavlja družbeno dogovorjeno
nih praznin in relativiziranja povečanje družbenih sredstev.
nekaterih njegovih sedanjih V §istemu je treba radikalno
rešitev. To je nujno, če upošte- menjati odnos vseh družbenih
•PREDLOG REŠITEV, KI BODO ZAGOTOVILE POPOLNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE DELOVANJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA TRGA
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subjektov do obnavljanja
(amortizacije) in uporabi (investiranju) teh sredstev, kar ne bi
samo krepilo komponente
ekonomske odgovornosti ampak prispevalo k razvijanju
enotnega
jugoslovanskega
trga.
Upoštevajoč, da se dogovarjanje republik in pokrajin, s katerimi bi morali dograjevati
enotni gospodarski sistem in
na njemu temelječo enotnost
jugoslovanskega trga, uresničuje počasi in da so še večje
težave pri uresničevanju dogovora, je nujno preučiti vprašanja za rešitev katerih je na ravni federacije potrebno soglasje vseh republik in pokrajin posebej. Prav tako je potrebno,
da se tudi s temi dogovori zagotovi enotnost gospodarskega sistema kot pogoj za enotnost jugoslovanskega trga.
V gospodarskem sistemu bi
bilo prav tako treba uravnovesiti tretiranje relacije sporazumevanja in trga oziroma imeti
več zaupanja v kupoprodajne
odnose, kredit, samostojnosti
prometnih organizacij podobno avtonomiji proizvodnih organizacij. To zahteva drugačne sporazumne odnose organizacij združenega dela, samoupravno združevanje dela in
sredstev obveznosti prometnih
organizacij, da se združujejo s
proizvodnimi in da združeno
nosijo riziko in pokrivajo izgube.
Odprto sistemsko vprašanje
je tudi problem prednosti v gospodarskem razvoju Jugoslavije, ker obstoječi mehanizmi
do zdaj niso zagotavljali nujne
mobilnosti in koncentracije
sredstev za prednostna vlaganja. Tako je nujno premagati
razdrobljenost bank, spodbujati združevanje dela in sredstev in oblikovati skupne sklade gospodarstva za posebne
namene, kar bi prispevalo k
popolnejšemu uresničevanju
ekonomske enotnosti države
in s tem potrjevanje enotnosti
jugoslovanskega trga.
SPREMEMBE V
POLITIČNEM SISTEMU
Upoštevajoč, da resne težave v delovanju enotnega jugoslovanskega trga povzročajo
elementi političnega sistema,
posebej policentrični etatizem,
to je oblast republiških, pokrajinskih in občinskih organov,
je v študiji podčrtana potreba
po pomembnejših spremembah v političnem sistemu in je
v zvezi s tem tudi nakaj predlogov.
Predvsem je treba zmanjšati
pooblastila in možnosti interveniranja organov družbenopolitičnih skupnosti v sferi
poročevalec

združenega dela in na ta način
odpreti kanale svobodne samoupravne integracije. Prav
tako je nujno točneje določiti
dolžnosti, pooblastila in odgovornosti vseh skupnosti pri zagotavljanju enotnosti jugoslovanskega trga.
Pri vprašanjih, ki neposredno zadevajo enotnost jugoslovanskega trga in ureditev katerih je v pristojnosti več družbenopolitičnih skupnosti je treba
zagotoviti obvezno predhodno
usklajevanje. To velja predvsem za tista vprašanja za katere je pristojnost urejanja razdeljena med organe federacije
z ene in organe republik in pokrajin z druge strani.
Prav tako je predlog, da se
zvezni zakoni, ki zadevajo
enotnost jugoslovanskega trga uvrstijo v tisto kategorijo,
izvrševanje katerih bodo zagotavljali organi federacije.
STROŽJI REŽIM ZA
UPORABO DRUŽBENIH
SREDSTEV
Pomembnejših sprememb in
izboljšanj v delovanju enotnega jugoslovanskega trga ni
mogoče pričakovati brez večjih posegov in resnejših sprememb v režimu in načinu uporabe družbenih sredstev za
proizvodnjo v našem sistemu.
Ker obstoječi pluralizem pooblastil v zvezi z uporabo teh
sredstev objektivno predstavlja nezadovoljivo in omejujočo
okoliščino za delovanje trga,
se kaže potreba za kritični preizkus pooblastil in prakse
družbenopolitičnih skupnosti
pri urejanju pogojev gospodarjenja, oziroma pridobivanja
dohodka.
Da bi se zagotovil strožji režim uporabe razpoložljivih
sredstev je predloženo, da se
za razliko od sedanje prakse,
samoupravna dogovorjena minimalna akumulacija vzame za
splošni pogoj za uporabo
družbenih sredstev za proizvodnjo. Resneje bi bilo treba
dojeti tudi ustavno določbo o
možnosti ukinitve OZD, če trajneje ne obnavljajo družbenih
sredstev, tako da obnavljanje
sredstev ekonomsko pomeni
njihovo stalno povečevanje in
izpopolnjevanje.
Z drugimi besedami realna
amortizacija in minimalna akumulacija naj.bi bili osnovni določnici minimalne družbene
rentabilnosti
(učinkovitosti)
samoupravnega načina uporabe družbenih sredstev za proizvodnjo.
Razen tega bi-bilo treba točneje določiti in podrobneje obdelati način saniranja poslovnih izgub, ki bi moral biti v
vseh primerih v funkciji zaščite

nje enotnega jugoslovanskega
trga je možnost svobodne menjave blaga in storitev na vsem
ozemlju Jugoslavije in so bili
zaradi tega posebej raziskani
medrepubliški tokovi blaga in
storitev. Določene težnje teritorializacije blagovnega prometa, kot je poudarjeno v študiji, sploh niso sporne in so
tudi rezultat objektivnih okoliščin. Toda posledice vse večjega zapiranja in težnje za
kompletiranjem gospodarskih
struktur republik in pokrajin so
vse večja odvisnost od svetovnega trga, manjša stopnja produktivnosti, počasnejša gospodarska rast in naraščanje
razlik v stopnji gospodarske
razvitosti republik in pokrajin.
Da bi premagali pojave zaokroženih republiških in pokrajinskih ekonomij in pospešili
medrepubliške tokove blaga in
storitev je nujna skupna razvojna politika, skupne in enotne gospodarske-sistemske reODPRAVITI
šitve, kot tudi pomembno
STRUKTURNA
zmanjšanje poudarjanja vloge
administrativnega urejanja goNESKLADJA
spodarskih aktivnosti in ekoTemeljni materialni pogoj nomskih odnosov, ob večjem
stabilizacije jugoslovanskega upoštevanju ekonomskih meril
gospodarstva in učinkovitega in tržnih zakonitosti.
delovanja enotnega jugoslovanskega trga je tudi odprav- ZDRUŽEVANJE DELA
ljanje strukturnih neskladij in
povečanje materialne proiz- IN SREDSTEV
Izhajajoč iz tega, da je samovodnje posebej v energetiki in
kmetijstvu. To je treba napravi- upravno združevanje dela in
ti predvsem zaradi tega,ker je sredstev nedvomno najponezadovoljiva
proizvodna membnejša komponenta enotstruktura odločujoči razlog za nosti jugoslovanskega trga in
nastajanje neskladij tudi na tr- da se le-to v praksi zelo počasi
gu in to je do zdaj objektivno uresničuje, so v študiji predlooteževalo tudi možnost za žene določene rešitve zaradi
spodbujanja družbenega in
vzpostavitev enotnega trga.
Ena najpomembnejših pred- ekonomskega procesa.
Predvsem je treba bistveno
postavk za smiselno in organizirano premagovanje motenj povečati akumulativno in rein težav pri delovanju enotne- produkcijsko sposobnost orga jugoslovanskega trga je ganizacij združenega dela v
materialno bilansiranje, kot gospodarstvu, prvi korak v tej
metoda stalnega ocenjevanja smeri pa je povečanje deleža
vseh bistvenih elementov v teh organizacij pri razporejastrukturi ponudbe in povpra- nju dohodka pridobljenega v
ševanja blaga in storitev na tr- primarni delitvi ali na drugi nagu. Glede tega je treba razširiti čin. To pomeni da se radikalno
področje materialnega bilansi- zmanjšajo vsa zajemanja iz doranja in poiskati boljše meto- hodka, vendar tega ne bi bilo
dološke rešitve za določanje treba sprejeti samo kot finančpotreb za posamezne storitve. no operacijo zmanjševanja viV študiji je posvečene precej šine prispevkov in davkov, napozornosti posledicam neus- sprotno, rešitev je v predhodklajenosti ponudbe in povpra- nem razmejevanju mnogih inševanja, posebej z gledišča de- stitucionalnih oblik organiziralovanja enotnega jugoslovan- nosti.
Vzporedno z zmanjšanjem
skega trga. Njihovo usklajevanje je prednostna naloga siste- mreže družbenih subjektov ma družbenega planiranja in porabnikov vplačanih v naprej
morajo imeti pri odpravljanju na dohodek gospodarstva bi
obstoječih strukturnih neskla- bilo treba poenostaviti adminidij ponudbe in povpraševanja striranje na relaciji gospodarprednost tisti ukrepi ekonom- stvo - družbena nadgradnja in
ske politike, ki lahko najuspeš- omogočiti delavcem popoln
neje podprejo hitrejšo rast pregled v zajemanje dohodka,
proizvodnje na ključnih sek- kar bo deloma zagotovljeno z
načelom bruto osebnih dotorjih.
Pomemben pogoj za delova- hodkov.

in okrevanja družbene lastnine, nikakor pa način pokrivanja zgrešenosti, nedela in neodgovornosti. Zato je treba
točno določiti kdaj se razpoložljiva sredstva za saniranje
izgub lahko uporabijo za okrevanje objektivno nastalih tekočih zgrešenosti, kdaj je treba
obvezno preusmeriti proizvodni program in kdaj je obvezno
na vrsti stečaj.
Ker možnost pridobivanja
ekstra dohodka prav tako
predstavlja protislovno posebnost samoupravnega načina
uporabe družbenih sredstev,
bi bilo treba predložiti zanesljivejšo izhodiščno osnovo za
razliko od racionalizatorskega,
konjunkturnega in monopolnega ekstra dohodka, da bi se
na podlagi tega samoupravnega dogovorili za različna merila tretmana ekstradohodka v
našem dohodku.
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Razen tega je za hitrejše
združevanje dela in sredstev
nujno, da se izenačijo pogoji
pridobivanja dohodka organizacij združenega dela različnih
panog in s področij različnih
družbenopolitičnih skupnosti.
Na ta način bi združevanje
imelo integralni značaj, ker bi
bilo zasnovano na reprodukciji, predvsem vertikalni povezanosti, kar bi vsekakor prispevalo k enotnosti jugoslovanskega trga.
Ker pa se sedaj samoupravno združevanje dela in sredstev po svojem skupnem obsegu nahaja v senci kreditnih odnosov, bi bilo prav tako prav,
da kreditni odnos postane
sredstvo spodbujanja združevanja, saj bi na ta način indirektno prispeval k enotnemu
trgu. Pri tem bi morali imeti
prednost pri odobritvi kreditov
projekti in organizacije, ki prek
združevanja dela in sredstev
uresničujejo sodelovanje.
ENOTNI POGOJI
ZA ZAPOSLOVANJE
Svoboda gibanja in zaposlovanja delavcev pod enakimi
pogoji je ena bistvenih smernic enotnega jugoslovanskega
trga. Ker je izozbrazba in strokovna usposobljenost prvi pogoj teritorialne gibljivosti delavcev, so predložene določene smeri družbene akcije na
tem področju. V vseh sredinah
je treba razviti planiranje kadrov in na tej podlagi prilagajati mrežo izobraževalnih institucij potrebam gospodarstva
in družbe. Zaradi uspešnega
planiranja kadrov je treba nujno izdelati enotno klasifikacijo
poklicev in metodologijo
spremljanja njihovega razvoja
ter afirmirati in še naprej razvijati službe za profesionalno
usmeritev mladih pri izbiri poklica.
Ko je govor o zaposlenosti s
stališča enotnosti jugoslovanskega trga mora biti v središču
pozornosti predvsem enotnost
pogojev in meril za zaposlovanje na ozemlju vse države in
nato migratorni tokovi kot
oblika razbremenjevanja enih
področij brezposelne delovne
sile, kot tudi dopolnjevanje pomanjkanja delovne sile v drugih področjih.
Nujno je treba spodbujati
migracije nezaposlene delovne sile iz nerazvitih področij v
relativno razvita področja države in breme te akcije bi lahko deloma prevzel sklad federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin do tiste mere do katere se nerazvita
področja razbremenjujejo od
nezaposlenih.

Poseben pomen za zaposlo- PROBLEMI NA
vanje imajo investicije, ker bi PODROČJU MENJAVE
njihova prostorska disperzija
Analiza kupoprodajnih odin delovna intenzivna usmerjenost omogočila ekonomsko nosov ter samoupravnega sponerazvitim sredinam, da si po- razumevanja ip družbenega
magajo iz ekonomske izolacije dogovarjanja v urejanju odnoin vključijo v tokove jugoslo- sov med proizvodnjo in prometom je pokazala, da se na
vanskega trga.
področju menjave pojavlja
precej problemov, ki negativno vplivajo na delovanje enotORGANIZIRANJE IN
nega jugoslovanskega trga.
ZDRUŽEVANJE OZD
Glede na obstoječe stanje je
Enotnost jugoslovanskega v študiji poudarjeno, da je nujtrga predpostavlja tudi mož- no resno preučiti število in ornost organiziranja organizacij ganiziranost prometnih orgazdruženega dela na ozemlju nizacij na področju trgovine,
vse države. Svoboda njihovega na ustrezni način organizirati
poslovanja vključuje tudi ena- funkcijo marketinga v proizkost pogojev za nastopanje v vodnih OZD in preučiti resničvsakem delu jugoslovanskega no vlogo »comerca« ter njihov
ekonomskega prostora. Toda vpliv na trg. Prav tako je treba
v dosedanji praksi so samo te- podrobneje analizirati zakonmeljne in delovne organizacije ske akte, ki urejajo kupoprozdruženega dela množično or- dajne odnose in zagotoviti
ganizirane, česar pa ni mogo- kompleksnejši ekonomski inče reči za sestavljene organi- strumentarij za določanje
zacije, povsem pa je nezado- skupne ekonomske učinkovivoljivo število delovnih in te- tosti prometnih organizacij
meljnih organizacij, ki so v teh združenega dela.
organizacijskih oblikah zajete.
Poleg prizadevanja za poOblikovanje samoupravnih stopno zmanjševanje strukturinteresnih skupnosti material- nih neskladij v proizvodnji, ki
ne proizvodnje (ali družbenih povzročajo pomanjkanja je
dejavnosti) poteka pod velikim nujno sprejeti tudi zelo enervplivom
družbenopolitičnih gično družbeno akcijo v zvezi
skupnosti in se tako drobi ju- z obnašanjem OZD, s katerim
goslovanski trg.
umetno povzročajo motnje na
V delu študije, ki obdeluje ta trgu. Ob ukrepih, ki se že upovprašanja, je dovolj jasno rabljajo za kontrolo obnašanja
obrazložen sklep, da se zakon- na trgu je treba boljše organiske rešitve ne uresničujejo na zirati delo inšpekcijskih orgapričakovan način in da so se nov, toda tudi zagotoviti bolj
že uveljavile določene oblike učinkovito zaščito porabnikov.
kršenja enotnosti jugoslovanskega trga. V zvezi s tem je
tudi nekaj predlogov, predv- ZMANJŠATI
sem da je treba zamenjati vrst- ADMINISTRATIVNO
ni red prednosti v delitvi do- UREJANJE
hodka, ki je določen v zakonu
o združenem delu in to s spre- EKONOMSKIH TOKOV
membo ustreznih določb v izKo je govor o administrativvedbenih zakonih. S tem bi do- nih vplivih na delovanje jugosegli, da bi bila temeljna orga- slovanskega trga, je v študiji
nizacija z rastočo akumulacijo poudarjeno, da je opustitev
aktivnejši udeleženec na enot- tržnih meril gospodarjenja in
nem jugoslovanskem trgu in substitucij enotnega jugosloda se namesto zapiranja čim vanskega trga z »nacionalnimi
bolj povezuje z drugimi orga- ekonomijami« dvakarat ustvanizacijami.
rilo ugodna tla za krepitev adPrav tako je predloženo hi- ministrativnega urejanja ekotro sprejetje družbenega do- nomskih tokov. Zaradi tega je
govora s katerim bi bila po- treba največ pozornosti posvedrobneje obdelana merila za titi nujnosti, da se tudi novi
uporabo pogojev, ki morajo bi- mehanizmi samoupravnega
ti izpolnjeni za oblikovanje te- gospodarskega sistema (zdrumeljnih organizacij. Z zako- ževanje, sporazumevanje in
nom ali dogovorom bi kazalo dogovarjanje) zasnuje na trgu
določiti tudi minimum skupno- in ekonomskih zakonitostih.
sti za združevianje temeljnih v
Razen tega bi morali adminidelovno organizacijo. Poleg strativni ukrepi, ki so postali v
tega bi bilo treba zagotoviti pogojih ekonomske krize nujni
uresničevanje pravil, da se za zaradi blažitve negativnih goenako delo dobi enak dohodek spodarskih gibanj, pripeljati
in to z obdelavo vprašanj o postopoma k ponovni zasnovi
medsebojnih odnosih temelj- ekonomije na enotnem jugonih organizacij, ki se vzpostav- slovanskem trgu in svojevrstni
ljajo na internem trgu.
reafirmaciji samoupravljanja.
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S tem se razume krepitev samoupravnih pravic delovnih
kolektivov, da z drugimi svobodno (brez obstoječih »pristojnosti« družbenopolitičnih
skupnosti) stopajo v ekonomske odnose na enotnem jugoslovanskem trgu.
PREOBRAZBA
BANČNIŠTVA IN
KONSOLIDACIJA
GOSPODARTVA
Analiza je pokazala, da je v
preteklem obdobju prišlo do
izgradnje neučinkovitega monetarno-bančnega mehanizma
in neustrezne bančne strukture. Neučinkovita in regionalizirana bančna mreža je imela
negativne povratne učinke na
delovanje ekonomskih in tržnih zakonitosti, zaradi česar se
je pokazala potreba po nujnem
reformiranju globalnega monetarno-kreditnega in bančnega sistema. Poleg reforme sistema poslovnih bank in ustanovitve specializiranih poslovnih bank oziroma preobrazbe
skupnega bančništva je treba
opraviti tudi radikalnejšo konsolidacijo in ozdravitev gospodarstva. Enotno organiziran,
operativen in fleksibilen monetarni sistem bi moral močneje
pomagati procesu stabilizacije
gospodarstva in aktiviranju
ekonomskih in tržnih meril gospodarjenja. Vse to bi moralo
predstavljati pomemben člen v
obsežnem uresničevanju enotnega jugoslovanskega trga. To
tem prej ker je monetarni in
bančni mehanizem sestavni in
neprehoden element globalnega integriranja jugoslovanskega gospodarstva in delovanja
enotnega tržnega mehanizma.
Na področju monetarne-kreditne politike in splošne kontrole globalnih finančnih mehanizmov je treba nujno aktivirati restriktivni in fleksibilni tečaj protiinflacijske monetarne
politike, da bi skupaj z ostalimi
dejavniki ekonomske politike
porivala inflacijske elemente,
vendar tudi nudila dovolj prostora za dinamiziranje gospodarskih tokov. Urejanje in kontrola oblikovnja porabnih in investicijskih tokov, kot tudi
močnejše zniževanje stopnje
inflacije prav tako predstavlja
pomembne predpogoje za delovanje enotnega trga.
Na koncu je proces usklajevanja obrestnega mehanizma
in objektivizacije oblikovanja
kreditnih in finančnih tokov v
reprodukcijskem in geografskem prostoru. Toda strateške
rešitve so v zniževanju sedanje
visoke stopnje inflacije in v povečanju akumulativnega potenciala gospodarstva to pa so
obenem tudi smeri izgradnje
poročevalec
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mehanizma enotnega jugoslovanskega trga.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Del rešitev, ki so predložene v
tej študiji se nanaša tudi na
delovanje ekonomskih odnosov s tujino. Spremembe veljavnega zakona o deviznem
poslovanju morajo dati takšne
rešitve, ki vodijo k jasni, zanesljivi in dolgoročni izvozni in
stimulativnosti vsega sistema
ekonomskih odnosov s tujino,
tem prej ker je nezadovoljiv izvoz ključni dejavnik in temeljna omejitev rasti jugoslovanskega gospodarstva.
Zaradi tega mora sistem
ekonomskih odnosov s tujino
delovati predvsem v smeri
uresničevanja dolgoročne dohodkovne in razvojne motiviranosti proizvajalcev za izvoz, pri
tem pa ima izjemno pomembno vlogo politika deviznega tečaja, ki mora biti realen in enoten. Stalno prilagajanje tečaja
mora zagotoviti dolgoročno
varnost gospodarskih subjektov, da bo dohodek, ki se
ustvarja v izvozu enak tistemu,
ki se ustvarja s poslovanjem na
domačem trgu.
Nujne politike deviznega tečaja in delovanja deviznega trga ni mogoče zagotoviti pri teritorialnem načelu razpolaganja z devizami in je zato treba
reafirmirati načelo enotnosti in
družbenega značaj dohodka in
to vprašanje razmejiti z vprašanjem razpolaganja z devizami.
Prav tako je treba oblikovati
takšen sistem razpolaganja z
devizami, ki bo optimalno
omogočal normalne tokove reprodukcije, vključujoč tudi
stalno povečevanje izvoza.
Toda s stališča normalnega
odvijanja reprodukcije (pod
pogojem, da je izvoz ustrezno
ovrednoten) ni bistvena pravica razpolaganja z devizami,
ampak pravica do uvoza oziroma plačila do tujine. To je treba določiti v procesu samoupravnega planiranja, sporazumevanja in dogovarjanja, da
pa zapiranje reprodukcijskih
tokov v republiške okvire ne
more biti merilo za razpolaganje z devizami oziroma pri določanju uvoznih pravic. Kar zadeva devizni trg, bi le-tu moral
zagotoviti uresničevanje določenih pravic subjektov v sistemu, da bi se s celotno ponudbo deviz na trgu vzpostavili racionalni odnosi med ponudbo
in povpraševanjem deviz. V teh
pogojih bi organizacije združenega dela vse devize takoj
po prejemu prodale svojim poslovnim bankam po dnevnem
tečaju, dinarska protivrednost
deviz pa bi se zlila z njihovimi
ostalimi dinarskimi sredstvi.
poročevalec

Poleg rešitev v sistemu, ki v
celoti spodbuja izvoz, so nujne
tudi določene izpopolnitve v
sistemu carinske zaščite jugoslovanskega
gospodarstva.
Merila carinske politike morajo omogočiti racionalno opredeljevanje ne samo za določeno povprečno carinsko obremenitev uvoza, ampak tudi za
takšno diferenciacijo nominalnih carinskih stopenj, ki bodo
izvirale iz zmanjšanja razlik
med obstoječimi pogoji gospodarjenja domačih in tujih
proizvajalcev in ki bodo obenem dopolnilno izboljšali pogoje gospodarenja za določene aktivnosti v skladu z razvojno politiko.
SPREMENITI KONCEPT
PLANIRANJA
Ena od rešitev za uspešno
delovanje enotnega jugoslovanskega trga je zasnovana
potrebi po spremembi obstoječega konceta planiranja, to pa
pomeni tudi preučitev gospodarskega sistema. V zvezi s
tem je v študiji nakazana potreba, da se obveznost planiranja locira na velike poslovne
sisteme in reprodukcijske celote, da se pospešuje združevanje kjer je le-to ekonomsko
opravičeno in da se racionalno
ekonomsko obnašanje nezdruženih in razdrobljenih temeljnih in delovnih organizacij
usmerja z ekonomsko politiko
in z naslonitvijo na trg. To bi,
kot je poudarjeno, več prispevalo k enotnosti jugoslovanskega trga, kot obstoječe rešitve v sistemu planiranja.
V sistemu planiranja bi bilo
treba prav tako afirmirati prognoziranje in dolgoročno planiranje razvoja ter popolnejše
obdelati načelo kontinuitete
planiranja. Takšen pristop bi
obenem pomenil tudi planiranje enotnosti jugoslovanskega
gospodarstva in enotnosti njenega trga.
Bilo bi dobro če bi s planiranjem na ravni federacije, pa tudi republik in pokrajin lahko
zajeli tudi medrepubliške-pokrajinske blagovne tokove. To
bi prispevalo k popolnejši oceni uresničevanja enotnega jugoslovanskega trga in enotnosti jugoslovanskega gospodarstva sploh.
PROSTO
OBLIKOVANJE CEN PO
POGOJIH NA TRGU
Uresničevanje zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen je posebej
analizirano v študiji. Združevanje dela in trg predstavljata v
bistvu določeno enotnost, vendar vse dokler obstaja trg je

bistveno če na njem prevladuje konkurenca ali monopol. S
stališča vključevanja našega
gospodarstva v mednarodno
delitev dela, s stališča menjave, cen in delitve je treba
predvsem upoštevati negativne posledice omejevanja kontrole.
To je treba posebej upoštevati pri skoraj vseh merilih iz
omenjenega zakona, predvsem ko je govor o odvisnosti
cen od ponudbe in povpraševanja na domačem trgu, vplivu
svetovnih cen na raven in odnose cen na domačem trgi^in
vplivu proizvodnosti dela in racionalnega izkoriščanja sredstev za proizvodnjo na cene.
Pri vsem tem je bistven še en
dejavnik ekonomske učinkovitosti združevanja dela in sredstev, to pa je enotnost jugoslovanskega trga, saj je brez nje
težko doseči učinkovitost gospodarjenja v državi kot celoti.
Ko je govor o pristojnostih
družbenopolitičnih skupnosti
pri urejanju ekonomskih tokov, posebej tistih, ki se nanašajo na cene, je v študiji poudarjeno, da je ena od poti za
zmanjšanje njihove pristojnosti v tem, da se cene velikega
števila proizvodov in storitev
oblikujejo prosto po pogojih
enotnega jugoslovanskega trga. Samo na enem področju bi
moralo priti do krepitve pristojnosti republik in pokrajin
pri urejanju ravni cen in drugih
ekonomskih tokov - v njihovi
pristojnosti, da zagotavljajo
enotnost
jugoslovanskega;
trga.
V sistemu cen se morajo
družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje
razviti kot specifični instrumenti samoupravnega usmerjanja enotnega trga. Le-ti naj
postanejo mehanizmi s katerimi bi uresničevali stabilnost
cen, ne pa njihovo neprestano
povečevanje in pospešeno inflacijo, ki na koncu pomeni novo zamrzovanje cen.
Z novimi raziskavami je bilo
ugotovljeno, da se med različnimi gospodarskimi panogami
izražena ostra nasprotja cen,
kar se kaže tudi v različnem
ekonomskem položaju teh panog. Takšen položaj, ki ne izvira iz realizacije sprejetih ciljev
ekonomske politike, ampak
predvsem izraža neurejenost
odnosov na področju primarne delitve dohodka, predstavlja močno spodbudo za sodelovanje administrativnih metod na tem področju. S tem se
slabša zanimanje gospodarskih subjektov za zboljšanje
produktivnosti in ekonomičnosti in zmanjšuje realna vloga
tržnih mehanizmov.

Zaradi tega je treba nujno v
prihodnjem obdobju zmanjšati
splošno neizenačenost v primarni delitvi, tako da se zmanjša neizenačenost vrednosti kazalca »ustvarjalni dohodek ravnotežni dohodek« med različnimi panogami proizvodnje.
Disparitete, ki bodo ostale zaradi njihove funkcije v procesu
realizacije skupne ekonomske
politike je treba povezati s sistemom kompenzacij, da bi bili proizvajalci približno v enakem položaju pri pridobivanju
dohodka. Ker določenih disparitet ni mogoče odpraviti izključno s posredovanjem mehanizma primarne delitve so
potrebni dopolnilni mehanizmi, predvsem kompenzacijskega značaja.
Kar zadeva vpliv svetovnih
cen na domače je poudarjeno,
da je v skupni inflaciji domačega gospodarstva njihov vpliv
relativno majhen. Neizenačen
medsektorski povpreček vpliva svetovnih cen na domače je
mogoče pojasniti z različno
skupno uvozno odvisnostjo in
je treba tam, kjer je ta vpliv
največji preučiti možnost ekonomske realne zamenjave
uvoza.
KOMPENZACIJE IN
BLAGOVNE REZERVE
Dograditev obstoječega sistema kompenzacij bi prav tako več prispevala h krepitvi in
učinkovitemu delovanju enotnosti jugoslovanskega trga. Ta
sistem bi bilo treba predvsem
dograditi z rešitvami, ki bi v
večji meri vključile združeno
delo in to pri odločanju o dodeljenih sredstvih na račun
kompenzacij, začetek pobude
za kompenzacijo in pri odločanju o spornih primerih. Mogoče so prav tako tudi določene
dopolnitve zakona o kompenzacijah, ker je v sedanjih rešitvah nejasno kdaj je osnovni
nosilec pravic do kompenzacije združeno delo, kdaj pa republike oziroma pokrajini. Tudi
oblikovanje zveznega sklada
za kompenzacije bi lahko prispevalo k učinkovitejšemu delovanju sistema kompenzacij.
Ko je govor o delovanju sistema blagovnih rezerv so preložene določene izboljšave, ki
stremijo za tem, da bi bilo fi-.
nanciranje blagovnih rezervna
vseh ravneh blagovnih rezerv,
da se vzpostavi koordinacija
delovanja tega sistema in zgradi informacijski sistem o stanju blagovnih rezerv na vseh
ravneh
družbenopolitičnih
skupnosti. Sedanje stanje nedvomno kaže, da so blagovne
rezerve na ravni občin, republik in pokrajin nezadostne in
da niso prilagojene potrebam
19

za učinkovito delovanje intervencij na trgu. To pomeni neupravičeno močan pritisk na
zvezne blagovne rezerve, v primerih večjega pomanjkanja pa
takšno stanje vpliva tudi na
različne stopnje preskrbljenosti posameznih delov jugoslovanskega trga.
Da bi rešili kompleksen problem financiranja blagovnih
rezerv bi bilo nujno, da bi sprejeli družbeni dogovor o financiranju vsega sistema blagovnih rezerv, pri čemer bi bila v
primeru blagovnih rezerv republik in pokrajin v dogovoru
definirana samo dinamika,
konkretne vire sredstev pa bi
načeloma samostojno določale republike in pokrajini.
ZMANJŠATI RAZLIKE V
FISKALNEM
OBNAŠANJU
Upoštevajoč vpliv fiskalnega
sistema in politike družbenega
financiranja na pogoje gospodarjenja, kot tudi veliko razdrobljenost subjektov finančnega odločanja o družbenem
financiranju, je bila med raziskavo opravljena tudi analiza o
fiskalnem obnašanju republik
in pokrajin, ki je pokazala, da
so v zvezi s tem velike razlike.
Dani so bili določeni predlogi,
ki predlagajo, da se z mehanizmom dogovarjanja republik in
pokrajin obstoječe razlike
zmanjšajo in spravijo v okvire s
katerimi ne bi bila ovirana
enotnost
jugoslovanskega
trga.
Predlogi so razvrščeni v tri
skupine in to po viru na podlagi katerega se zagotavljajo
družbeni prihodki (dohodek,
osebni dohodek in prometni
davek). Tako je glede obremenjevanja dohodka predlog, da
so družbeni in gospodarski
subjekti, ki plačajo davek iz
dohodka, temeljne in delovne
organizacije, delovne skupnosti in drugi uporabniki družbenih sredstev, ki določajo dohodek v skladu z zakonom s katerim se ureja določanje in razporejanje skupnega prihodka
in dohodka. Poleg tega je treba določiti davčno osnovo, ki
je vezana na dohodek, definirati davčne stopnje v odvisnosti od velikosti osebnega dohodka in skupne porabe na delavca, ne pa po panogah in
opraviti oprostitev plačila davka od dohodka na ravni panog
in grupacij in le izjemoma na
ravni posameznih organizacij
združenega dela.
Davek na osebni dohodek
morajo plačati vsi delavci ne
glede na dejavnost v kateri so
zaposleni, napraviti pa je treba
tudi več reda glede oprostitve
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in olajšav za plačilo prispevkov
in davkov od dohodka. Stopnje obremenitve osebnega dohodka z davki in prispevki morajo ostati sorazmerne, treba
pa je zmanjševati razlike skupnega obremenjevanja med republikami in pokrajinama.
Prav tako je treba zmanjšati
tudi razlike v velikosti davčnih
stopenj med republikami in
pokrajinama ker se s stališča
enotnosti jugoslovanskega trga pojavljajo resni problemi
pri obdavčevanju prometa pri
posameznih republiških, pokrajfhskih in občinskih prometnih davkih.
GOSPODARJENJE
DELAVCEVZ
RAZŠIRJENO
REPRODUKCIJO
Ključna sprememba, ki bi jo
bilo treba uresničiti zaradi izboljšanja sistema in prakse
razširjene reprodukcije je, da
bi delavci precej bolj kot do
zdaj gospodarili z razširjeno
reprodukcijo. V zadnjih desetih letih sta dala sistem in praksa razširjene reprodukcije več
negativnih kot pozitivnih rezultatov, eden od vzrokov pa je v
tem ker je prišlo do kršenja
enotnosti
jugoslovanskega
trga.
Da bi takšno stanje premagali je v študiji predlog glavnih
smeri sprememb to pa je med
drugim večji poudarek enotnosti jugoslovanskemu trgu pri
oblikovanju cen, odpravljanje
regionalnih in sektorskih disparitet cen, zmanjševanje
prevelike pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti do gospodarskih subjektov in ekonomskih tokov, zagotavljanje
enotnosti velikih tehno-ekonomskih sistemov in zagotavljanje takšnih sprememb v zunanjetrgovinski politiki, ki bodo vnesle več reda v izvoznouvozne tokove.
VLOGA VELIKIH
SISTEMOV
V delovanju enotnega trga
imajo posebno mesto in vlogo
veliki tehnični in tehnološki sistemi, kot so elektrogospodarstvo, železniški in PTT promet.
S stališča delovanja trga je dosedanji razvoj velikih sistemov
deloval kot dezintegracijski
dejavnik, ker je vplival na različnost pogojev gospodarjenja, teritorialne disparitete cen
in razdrobljenost trga.
Analiza delovanja in samoupravne organiziranosti teh sistemov je pokazala, da ni zagotovljena njihova ekonomska
enotnost, da je dezintegriranost sistemov precej vplivala
na ustvarjanje teritorialnih raz-

lik v cenah in neizenačenosti
pogojev gospodarjenja na
enotnem jugoslovanskem trgu. Upoštevajoč te ocene, kot
tudi posledice njihovega vpliva
na enotnost jugoslovanskega
trga so v študiji dani konkretni
predlogi rešitev in ukrepov, ki
naj bi prispevali k skladnejšemu razvoju gospodarstva na
enotnem jugoslovanskem prostoru.
Izhodiščna načela organiziranja velikih sistemov morajo
biti zasnovana na gospodarskih, resursnih in tehnoloških
celotah, kar pomeni, da republiške in pokrajinske meje ne
smejo biti ovira za njihovo organiziranje. Notranje ekonomske odnose je treba urediti z
ustreznim mehanizmom in razvijati na načelih ekonomske
enotnosti. Glede odnosa do
uporabnikov morajo biti veliki
sistemi odgovorni kot celota
za kakovost in količine svojih
storitev oziroma proizvodov.
Pogoji menjave, sistem, politika in raven cen izdelkov ter
storitev velikih sistemov morajo biti enotni na vsem jugoslovanskem trgu, ker bo to prispevalo k usklajevanju pogojev gospodarjenja in družbeno
racionalnejši uporabi sredstev.
Njihovo racionalnejše organiziranje in enotnost bo prav tako prispevalo k uresničevanju
funkcije velikih sistemov kot
integracijskega
dejavnika
enotnega
jugoslovanskega
trga.
STALIŠČA ZIS
Obenem s študijo so bile
Skupščini SFRJ poslane tudi
ocene in stališča Zveznega izvršnega sveta o glavnih vprašanjih delovanja enotnega jugoslovanskega trga, s predlogom ukrepov in aktivnosti za
spodbujanje procesa zagotavljanja delovanja enotnega jugoslovanskega trga.
V njih je ugotovitev, da je
več vzrokov za zapiranje in nedelovanje trga, med katerimi
so najpomembnejši administrativno urejanje velikega števila ekonomskih in tržnih tokov v gospodarstvu, nezadovoljivo stanje pri uresničevanju ustavnega položaja in dejanskega vpliva delavcev v sistemu družbene reprodukcije,
pomanjkljivosti dosedanjega
sistema družbenega planiranja, poudarjena strukturna
neskladja, pomanjkanje celovite in usklajene strategije tehnološkega razvoja države, velika odvisnost poslovanja organizacij združenega dela od
kreditno-monetarne politike in
kreditov, počasno združevanje
dela in sredstev, zaokrožene
gospodarske strukture republik in pokrajin ter neizvajanje
ali nedosledno izvajanje zako-

nov in drugih predpisov, ki
urejajo področje enotnosti jugoslovanskega trga.
Zaradi boljšega delovanja
enotnega jugoslovanskega trga, zasnovanega na opredelitvah določenih v programu
stabilizacije je Zvezni izvršni
svet sprejel določena stališča.
Zaradi ustvarjanja nujnih pogojev za njegovo delovanje je
nujno predvsem sprejeti ukrepe za krepitev materialnega
položaja združenega dela, večje spoštovanje ekonomskih zakonitosti pri določanju razvojne politike in krepitev samoupravnih odnosov. V zvezi s tem
so bile že opravljene spremembe zakonov s področja
cen, financiranja in delovanja
blagovnih rezerv, carinske in
davčne politike, prometa blaga
in storitev, v pripravi pa so zakoni s področja ekonomskih
odnosov s tujino, planiranja in
bančnega sistema.
Vzroki za kršenje enotnosti
jugoslovanskega trga se morajo odpravljati z družbenoekonomskimi in družbenopolitičnimi odnosi ter s spremembo
obnašanja političnih in gospodarskih subjektov pri oblikovanju in ustvarjanju politike v
družbenopolitičnih skupnostih.
Za zagotavljanje enotnosti
jugoslovanskega trga je nujna
prava skupna razvojna politika
države v celoti in je treba glede
tega čim prej in kakovostno
pripraviti novi srednjeročni
plan razvoja Jugoslavije. Prav
tako je pomembna tudi samoupravna ekonomska integracija in povezanost organizacij
združenega dela na vsem jugoslovanskem prostoru in to
mora biti podlaga za hitrejše
premagovanje administrativnih meja.
Prav tako je treba ustvariti
pogoje za učinkovitejše izkoriščanje velikih ekonomskih sistemov, da bi le-ti delovali kot
enotni tehnično-tehnološki sistemi zaradi zagotavljanja ekonomsko optimalnih in družbeno racionalnih učinkov na ravni države.
Zanesljiva pot zagotavljanja
uresničevanja enotnosti jugoslovanskega trga je uresničevanje zakonov in predpisov,
obenem pa izboljševanje njihove kakovosti. To pomeni, da
morajo vsi izvršni in Upravni
organi od občine do federacije, posebej pa inšpekcijski organi, zagotavljati uresničevanje obveznosti, ki jih imajo na
področju izvajanja politike, zakonov in predpisov. Zaradi tega je potrebno, da Skupščina
SFRJ in vsa delegatska telesa
s svojo aktivnostjo krepijo odgovornost vseh za uresničevanje zakonov in predpisov.
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Nujni

ukrepi

za

izenačevanje

gospodarjenja na železnici
prometnih

pogojev

in v drugih

panogah

• Leta 1984 je železnica prepeljala 117,8 milijona potnikov ali 0,8 odstotka več kot
leto prej in 91,739.000 ton blaga oziroma za 2,4 odstotka več kot leta 1983
• Za železnico je značilna visoka stopnja imobilizacije osnovnih sredstev,
zastarelost in pomanjkanje zmogljivosti ter sredstev za financiranje
tekoče reprodukcije, kakor tudi zaostanki pri uresničevanju razvojnih
planov
• Sedanji položaj vpliva na kakovost prevoznih storitev, varnost železniškega
prometa in na smotrno izkoriščanje transportnih zmogljivosti
• Dolgoletni neugodni ekonomski položaj železnice in različna tehnična
opremljenost posameznih ŽTO, kakor tudi razdrobljenost organizacije te
prometne panoge, so ogrozili tehnično-tehnološko enotnost JŽ in vplivali
na upadanje njene funkcionalne usposobljenosti v celoti
• Nujno je treba čimprej predlagati ukrepe za izenačevanje pogojev
gospodarjenja te in drugih prometnih panog ter zagotoviti realizacijo
skupnega razvoja JŽ v prihodnjem obdobju
Kljub nekaterim ugodnim gibanjem, celoten položaj na železnici lani ni bil ugoden. Posledice tega so nadaljnje ogrožanje tehnološke enotnosti sistema in njegovega delovanja,
posebej z vidika učinkovitosti
in smotrnosti, nadalje se železnica ne more prilagoditi pogostim spremembah na transportnem tržišču, zaostajata pa tudi njen razvoj in modernizacija
za evropskimi železnicami.
To poudarja Poročilo o stanju in delovanju železniškega
prometa v letu 1984, ki ga je
poslala Skupščini SFRJ Skupnost jugoslovanskih železnic.
Za obravnavo tega Poročila je
pristojen Zbor republik in pokrajin.
POSLOVNI REZULTATI
Lani se je, v primerjavi z letom 1983, obseg prevoza v
potniškem prometu povečal za
0,8 odstotka, v blagovnem za
2,4, merjeno v tonah prevoženega blaga, oziroma za 3,1 odstotka v neto tonskih kilometrih. Produktivnost dela se je
povečala za 0,4 odstotka, ekonomičnost za 4,0 in rentabilnost poslovanja za 21,8 odstotka. Hkrati se je zmanjšala imobilizacija lokomotiv za okoli 4
odstotke, nekoliko pa se je izboljšalo tudi njihovo izkoriščanje.
Nadalje je bil železniški promet bolj reden, tako da so vlaki
v potniškem prometu zamujali
za 14 odstotkov v manj kot leto
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poprej, v tovornem prometu pa
so se zamude zmanjšale za
okoli 5 odstotkov.
Vsi ti poslovni rezultati so
bili doseženi z neznatno večjim številom vagonov in lokomotiv, pri čemer je bilo več ozkih grl na vseh progah JŽ mreže, še posebej pa na magistralni progi Jesenice - Gjevgjelija, hkrati pa sta sosednji železnici, madžarska in italijanska,
pogosto omejevali sprejem naših vlakov. Ni bilo torej dovolj
pogojev za doseganje večjih
poslovnih učinkov oziroma za
reševanje najbolj perečih problemov in dolgoletnih slabosti
v tem sistemu.
Večina železniško-transportnih organizacij je imela lani
po zaključnih računih precejšnje izgube, čeprav so jih nekatere med njimi pokrile z zmanjševanje amortizacije osnovnih sredstev ali na druge načine.
V celoti gledano je za jugoslovansko železnico značilna
zastarelost in izrabljenost transportnih zmogljivosti, pomanjkanje vagonov in lokomotiv
ter njihova velik imobilnost,
neizenačenost obremenitev po
osni in dovoljeni hitrosti na
progah, nadalje je premajhno
zavarovanje prog in postaj s
signalno varnostnimi napravami in opremo, postaje so premalo tehnično opremljene itd.
Mimo tega so velike razlike v
ekonomskem položaju železniško-transportnih organiza-

cij, ki vplivajo na transportno
usposobljenost, kakovost prevoznih storitev in varnost tega
prometa, kakor tudi na racionalno uporabo zmogljivosti.
Znotraj same železnice je tudi veliko nerešenih problemov,
ki so nastali zaradi neustrezne
samoupravne in tehnološke
organizacije, slabosti pri izvajanju voznega reda, neučinkovitosti sporazumevanja in dogovarjanja, premajhne kadrovske usposobljenosti in neurejenih _ ekonomskih odnosov
med ŽTO in znotraj njih. Vse to
obremenjuje železnico in vpliva na njeno neučinkovitost in
premajhno usposobljenost, da
bi zadovoljila potrebe pri prevozu potnikov in blaga.
Kljub sprejetim ukrepom
dolgoleten neugoden ekonomski položaj železnice oziroma njeno poslovanje z izgubami, slaba akumulacijska in
reprodukcijska sposobnost ter
visoka stopnja zadolženosti
neugodno vplivajo na položaj
transportnih zmogljivosti in
njihov razvoj ter modernizacijo, na razvoj tehnologije in organizacije dela, kakor tudi na
družbenoekonomski položaj
delavcev.
Jugoslovanske železnice sicer obsegajo 9.399 km železniških prog, vrednost celotnih
osnovnih sredstev pa znaša 10

odstotkov vrednosti vseh osnovnih sredstev v gospodarstvu SFRJ. Železniške transportne organizacije, ki zaposlujejo 145.000 delavcev, so
organizirane v tri sestavljene
organizacije združenega dela
s 55 delovnimi organizacijami
in 5 ŽTO in skupaj 342 TOZD.
Mreža prog jugoslovanskih
železnic, poudarja Poročilo, je
zelo stara. Največji del prog je
bil zgrajen pred 100 leti.
Na omrežju JŽ ni dovolj upoštevan tehnični položaj, ki mora ustrezati vrsti in pomenu
proge oziroma intenzivnosti
promteta. Tako imamo tehnično odlične proge, ki niso obremenjene, po drugi strani pa je
treba na posameznih delih magistralne proge Jesenice—
Gjevgjelija nujno zmanjšati hitrost vlakov s 140 km na uro na
samo 40 kilometrov.
Premajhna finančna vlaganja v investicijsko in tekoče
vzdrževanje prog so pripeljala
do upadanja kakovosti splošnega tehničnega stanja prog,
pri čemer se ti trendi nadaljujejo. Posledica tega so zmanjševanje hitrosti na JŽ in motenje rednega ter varnega prometa.
Na osnovnem omrežju je od
skupaj 902 postaj s signalno
varnostnimi napravami opre-

POROČILO O POLOŽAJU IN DELOVANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V LETU 1984
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mljenih 475 postaj ali 53 odstotkov. Na magistralnih in
glavnih smereh je ta odstotek
nekoliko večji, predpisano razmerje med signali in kretnicami pa ni realizirano le na postajah Beograd in Titov Veles.
Položaj in uporaba telekomunikacijskih naprav je bila lani ustrezna, sprejeti pa so bili
tudi ukrepi za zgraditev posebne mreže dispečerskih zvez za
potrebe operativne službe na
ravni skupnosti JŽ.
POLOŽAJ OSNOVNIH
SREDSTEV
JŽ je lani sicer razpolagala s
1.865 vlečnimi vozili. Tovornih
vagonov je bilo skupaj 51.060,
potniških pa 2.754, med katerimi jih je bilo za mednarodni
promet usposobljenih 40 odstotkov.
Kot ugotavlja Poročilo je bil.o največ problemov v tovornem prometu, saj primanjkuje
veliko vagonov, zamude pa so
tudi pri realizaciji plana nabav
za minulo srednjeročno obdobje. Kupljenih je bilo manj
kot 50 odstotkov tovornih vagonov, tako da se pretežno
uporabljajo tuji vagoni. Imobilizacijski procent se giblje med
5 in 8 odstotki. Mnogo večje je
pomanjkanje vlečnih sredstev,
pri katerih je odstotek imobilizacije lani dosegel skoraj 26
odstotkov. Več je neuporabnih
diesel kot električnih lokomotiv, ker je v dieselskih lokomotivah več uvoženih delov.
Boljše vzdrževanje voznih
sredstev onemogoča stalno
pomanjkanje rezervnih delov,
kar je zopet posledica pomanjkanja finančnih sredstev in
deviznih restrikcij, kakor tudi
posledica premajhnih zmogljivosti za vzdrževanje in remont
vozil. Premalo pa je tudi strokovnih delavcev.
Za razvoj in uveljavitev železnice kot najracionalnejšega
transportnega sistema so bila
v minulem obdobju razvita
sredstva za uporabo paletizacije in kontejnerizacije, razvil
pa se je tudi lastni cestni promet. Vendar pa neizenačeni
pogoji poslovanja ŽTO, premajhno zanimanje in usposobljenost gospodarstva za uporabo integralnega transporta,
kakor tudi neusklajenost interesov prometnih panog na
transportnem tržišču ter odsotnost kakršnegakoli sodelovanja med temi subjekti, vplivajo na slabše rezultate razvoja teh vrst transporta.
Lani je železnica zaposlovala 145.344 delavcev ali nekaj
manj kot leta 1983. Več kot polovico zaposlenih oziroma
53,64 odstotka je starih manj
kot 40 let. Nekaj boljša je tudi
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kvalifikacijska struktura, čeprav je, gledano v celoti, na
železnici zelo neugodna kadrovska struktura. Zaradi neugodnega ekonomskega položaja te prometne panoge so
izostreni problemi osebnega
in družbenega standarda zaposlenih, kar vpliva na manjši
priliv mladih delavcev, pa tudi
na kakovost dela in na reden
ter varen promet.
OGROŽENA
TEHNIČNOTEHNOLOŠKA
ENOTNOST
Kot posledica dolgoletnega
neugodnega
ekonomskega
položaja je lani, kljub povečanemu obsegu prevozov, prišlo
do nadaljnjega razpadanja
tehnično-tehnološke enotnosti
železniškega prometa, upadanja funkcionalne sposobnosti
JZ v primerjavi z drugimi
evropskimi železnicami in do
nesmotrne uporabe osnovnih
transportnih zmogljivosti.
Do tega je med drugim prišlo tudi zaradi tega, ker so
imeli regionalni interesi pogosto prednost,pred skupnimi,
tako da so ŽTO usklajevale
svoja stališča v oteženih pogojih. Mimo tega je prjhajalo do
razlik med interesi JŽ kot celote in njenimi deli, ko je bilo
treba sprejeti optimalne tehnološke rešitve.
Zaostajanje pri modernizaciji in subjektivne slabosti (nedisciplina in neodgovornost)
so v mnogočem vplivale tudi
na kakovost storitev in poslovnost železnice, tako da je bila
komercialna hitrost prevozov
tovorov zelo nizka, zamude
vlakov velike, njihova urejenost in čistoča pa neustrezni.
Železniški promet, opozarja
Poročilo, terja večjo raven sožitja pri pripravi, sprejemanju
in izpolnjevanju voznih redov,
uporabi lokomotiv, potniških
in tovornih vagonov, propustnosti in prevoznosti prog in
zmogljivosti ranžirnih postaj,
kakor tudi pri sprejemanju in
izvajanju predpisov ter ukrepov za nemoten in varen železniški promet.
VEČJI OBSEG
PREVOZOV
Jugoslovanske železnice so
lani prepeljale okoli 91,700.000
ton tovora, kar je doslej največji doseženi obseg prevoza.
Ti rezultati so bili doseženi na
račun kakovosti prevoza, ki pa
še ne zadovoljuje potreb gospodarstva glede hitrosti, smotrnosti in rednosti. Železnice
namreč nimajo na voljo zmogljivosti, ki bi omogočile večji

obseg prevoza v skladu s sprejeto prometno politiko države,
ki napoveduje tudi hitrejše naraščanje prevoza na železnici v
primerjavi z drugimi vrstami
prometa.
Izjemno ugoden geografski
položaj Jugoslavije, omenja
Poročilo, ni ustrezno izkoriščen za povečanje tranzitnega
prevoza, ki se je v zadnjih 10
letih celo nekoliko zmanjšal.
Med vzroki za tako stanje so
tudi premajhna in nesinhronizirana vlaganja v razvoj železniških zmogljivosti.
Temeljna značilnost kakovosti prevoznih storitev je reden
promet. Lani je bil nekaj boljši
kot v prejšnjem obdobju, vendar je še vedno precej zamud,
ki upočasnjujejo prevoz potnikov in blaga ter motijo tehnološki proces. Največje zamude
so pri tistih ŽTO, kjer se razvoj
zmogljivosti razhaja z realnimi
prevoznimi potrebami gospodarstva in družbe.
Na kakovost storitev v potniškem prometu vplivajo tudi čistoča in gretje potniških vagonov, kar lani ni bilo na zadovoljivi ravni. Posebej neugodne
so bile razmere pozimi, ko so
bile številne okvare, tako da so
bile iz prometa izključene kar
serije lokomotiv, vagonov in
vlakov, tiri so se napeli, bila pa
je še vrsta drugih razlogov, ki
so ovirali nemoten promet. Tudi tovori pri prevozu na železnici niso bili dovolj zavarovani,
tako da je prišlo do njihovih
poškodb.
Lani je železnica prepeljala
okoli 117,8 milijona potnikov
ali za približno 0,8 odstotka
več kot leta 1983. Precej se je
povečal prevoz potnikov v domačem prometu, znatno pa se
je zmanjšalo število prepeljanih potnikov v mednarodnem
prometu. Lani je bilo prepeljanih 91,739.000 ton blaga, oziroma za 2,4 odstotka več kot
leto poprej. Največ se je povečal obseg prevoza tovorov v
mednarodnem prometu, in sicer za 4 odstotke v primerjavi z
letom 1983, nekoliko pa se je
tudi povečal obseg prevoza
blaga v notranjem prometu.
Neznatno naraščanje prevoza potnikov in blaga ne zadovoljuje, saj železnica dejansko
zmanjšuje, namesto da bi povečevala svojo vlogo v celotnem prevozu.
VARNOST
IN EKONOMSKI
POLOŽAJ ŽELEZNICE
Kljub sprejetim ukrepom in
dejavnosti za izboljšanje varnosti na železnici, ta ni zadovoljiva. Lani se je zgodilo 306
nesreč, v katerih je umrlo 36
ljudi, 81 pa je bilo težje ranje-

nih. To je posledica nekaj težjih nesreč, med katerimi Poročilo posebej omenja trčenje
vlakov na postaji v Divači. Prišlo je tudi do 7 trčenj vlakov,
več naletov in iztirjenja vagonov, tako da se je materialna
škoda na prevoznih sredstvih
povečala za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1983.
Vzrok največjega števila nesreč so bile napake delavcev
železnice in nespoštovanje
prometno-tehničnih predpisov, kakor tudi neučinkovito
nadzorstvo. Vse to zahteva
sprejetje odločnih ukrepov, da
bi izboljšali varnost na železnici.
Čeprav je v železniškem prometu zagotovljena prednost
razvoju, je bil v minulih letih
zelo težak ekonomski položaj
kot posledica nerešenih pogojev gospodarjenja, nerešenega
položaja železnice v primarni
in sekundarni delitvi, pomanjkanja stalnih obratnih sredstev, visoke stopnje zadolženosti in počasnega realiziranja
razvojnega programa.
Celoten realiziran prihodek
na železnici se je v primerjavi z
letom 1983 precej povečal. Čeprav je bila tudi velika rast porabljenih sredstev, je bil
ustvarjeni dohodek v tem letu
vendar za 72,7 odstotka večji
kot leta 1983. Amortizacijska
stopnja in stopnja reprodukcijske sposobnosti te prometne
panoge pa sta bili nižji od rasti
v gospodarstvu, industriji in
rudarstvu, prometu in zvezah.
Cene železniških storitev so
se lani povečale za 44,3 odstotka. Ti podatki potrjujejo,
da ni bila realizirana dogovorjena politika hitrejše rasti cen
teh storitev v primerjavi s cenami industrijskih izdelkov.
Zaradi tega so ŽTO, kljub kompenzacijam družbenopolitičnih skupnosti, zaključile leto
1984 z večjimi izgubami kot leta 1983.
IZENAČEVANJE
POGOJEV
GOSPODARJENJA
Kreditna zadolženost železnic prav tako neugodno vpliva
na njen ekonomski položaj.
Odplačevanje kreditov, s katerimi se v glavnem financira
razvoj infrastrukture, v teh pogojih gospodarjenja resno
ogroža tekočo reprodukcijo.
Uporaba velikega dela amortizacijskih sredstev za odplačevanje kreditov povzroča precejšnje zmanjševanje sredstev
za vzdrževanje in zamenjavo
transportnih zmogljivosti. Visoka stopnja inflacije v državi
in politika obrestnih mer prav
tako poslabšujeta pogoje gospodarjenja.
poročevalec

pogojev v deviznem sistemu,
ki bodo omogočili trajno in
stabilno poslovanje železnice.
Za premaganje sedanjega
neugodnega položaja Plan JZ,
v skladu z Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, predvideva ukrepe in dejavnosti, ki naj bi prispevali k
razvoju samoupravne in tehnološke organiziranosti, k raz-

Na neugoden položaj so
vplivali tudi devizni problemi
prf poslovanju JŽ. Glavne težave so zaradi neplačevanja deviznih obveznosti po mednarodnih konvencijah o prevozu
blaga in potnikov v mednarodnem železniškem prometu. To
stanje zahteva hitro sprejetje
ukrepov za sanacijo sedanjega
položaja in zagotovitev takih

voju družbenoekonomskih odnosov na tem področju in posodobitvi tehnologije in organizacije dela, da bi tako ustvarili pogoje za izboljšanje kakovosti dela, varnosti in rednosti
železniškega prometa, da bi
smotrno izkoriščali transportne zmogljivosti in da bi ta sistem v celoti uspešneje deloval.

Zaradi tega je nujno treba
hitro sprejeti ukrepe za izenačevanje pogojev gospodarjenja te in drugih prometnih panog, za rešitev vprašanja cen
prevoznih storitev, za realizacijo prednostnih investicij v
skladu s skupnim planom JZ in
za zagotovitev uresničevanja
skupnega razvoja JŽ v prihodnjem srednjeročnem obdobju.

NOVI PREDPISI

Kdo

bo

gospodarsko

naslednjem

manj

petletnem
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• Predloženo je da se v obdobju 1986-1990 štejejo SR Bosna in Hercegovina, SR
Makedonija in SR Črna gora za gospodarsko manj razvite republike, SAP
Kosovo pa za izrazito gospodarsko manj razvito pokrajino
Delegatom v Skupščini
SFRJ je bil poslan v obravnavo
osnutek zakona o republikah
in pokrajinah, ki se v obdobju
1986-1990 štejejo za gospodarsko manj razvite (AS 582). Z
njim je predloženo, naj se v
tem obdobju SR Bosna in Hercegovina, SR Makedonija in
SR Črna gora štejejo za gospodarsko manj razvite republike,
SAP Kosovo pa za izrazito gospodarsko manj razvito pokrajino. Obravnava tega zakona je
v pristojnosti Zbora republik in
pokrajin.
V obrazložitvi zakona je poudarjeno, da se bodo republike in pokrajine, ki se bodo
obravnavale kot gospodarsko
manj razvite v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije določale za vsako petletno
obdobje na podlagi meril in
kazalcev za določanje stopnje
razvitosti republik in pokrajin.
S tem zakonom se zaradi tega
pred potekom vsakega srednjeročnega družbenega plana
predlagajo republike in avtonomne pokrajine, ki se bodo v
naslednjem
srednjeročnem
obdobju štele za gospodarsko
manj razvite.
ŠE NAPREJ POTREBNI
UKREPI ŠIRŠE
DRUŽBENE
SKUPNOSTI
Gospodarsko manj razvite
republike in SAP Kosovo so,
kot je poudarjeno, v preteklih
treh desetletjih ustvarile z lastnimi prizadevanji in ob pomembni podpori spodbujevalporočevalec

ne politike, velike uspehe v gospodarskem in skupnem družbenoekonomskem
razvoju.
Vendar analize in kazalci o ravni družbenoekonomske razvitosti gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo kažejo, da ta območja, kljub velikim uspehom, doseženim pri
njihovem razvoju, še niso sposobna, da bi sama v celoti s
sredstvi lastne akumulacije
brez ustreznih ukrepov širše
družbene skupnosti za spodbujanje njihovega razvoja reševala današnje nakopičene
probleme in zagotovila lastni
nadaljnji razvoj dinamiki, ki bi
zmanjšala razlike v stopnji gospodarske razvitosti.
Zato je za SR Bosno in Hercegovino, SR Črno goro in SR
Makedonijo predlagano, da
ohranijo status gospodarsko
manj razvitih republik v obdobju 1986-1990, s tem da bi
se med njimi diferencirano,
odvisno od posebnosti vsakega območja, določil delež v
spodbujevalnih sredstvih. SAP
Kosovo pa bi tudi v naslednjem planskem obdobju ohranila status izrazito gospodarsko manj razvite pokrajine z
udeležbo v spodbujevalnih
ukrepih, usklajenih z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije o
tem, da je treba omogočiti najhitrejši razvoj te pokrajine.
Poleg tega zakona bodo za
ureditev gospodarskega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega
razvoja SAP Kosovo v obdobju
1986-1990 sprejeti še trije zakonski predpisi - o sredstvih
sklada federacije za kreditira-

nje hitrejšega razvoja gospo- niti določene rešitve za merila,
darsko manj razvitih republik kazalce in mejne vrednosti.
in avtonomnih pokrajin v obV sklepih predsedstva CK
dobju 1986-1990, o spremem- ZKJ o teh vprašanjih je pobah in dopolnitvah zakona o udarjeno, da si je treba še naskladu federacije za kreditira- prej prizadevati, da se premanje hitrejšega razvoja gospo- gajo razlike glede potrebe po
darsko manj razvitih republik dopolnilnih kazalcih, vštevši
in pokrajin in dopolnilnih sred- tudi tiste, s katerimi bi bil omostvih republik in pokrajin v ob- gočen vpogled v posebnost
dobju 1986-1990.
gospodarske strukture, pri čeV prilogi osnutka tega zako- mer je treba oceniti, kaj je trena so navedeni podatki o delo- ba vključiti v objektivizirane
vanju sistema spodbujanja v kazalce, kaj pa v ukrepe ekoobdobju 1966-1985 in o ures- nomske politik^. Merila in kaničevanju politike hitrejšega zalci morajo nafnreč omogočirazvoja gospodarsko manj raz- ti in olajšati podrobneje ugotavitih republik in SAP Kosovo v vljanje stopnje razvitosti proizdosedanjem obdobju kot tudi vajalnih sil v republikah in poo stanju in določanju meril in krajinah, njihovo strukturo,
kazalcev za določanje stopnje akumulacijsko sposobnost in
gospodarske razvitosti repu- na tej podlagi možnosti, da zablik in avtonomnih pokrajin.
gotovijo takšen lasten razvoj,
ki bo zmanjšal razlike v ravni
razvitosti. Prav tako morajo biMERILA ZA
ti trajnejša podlaga za vodenje
DOLOČANJE STOPNJE politike in kreiranje sistema na
tem področju ter morajo tudi
GOSPODARSKE
omogočiti naši družbeni skupRAZVITOSTI
nosti, da spremljajo razvoj vsaKo je govor o merilih in ka- ke republike in pokrajine, da bi
zalcih za določanje stopnje s skupnimi močmi odpravili tegospodarske razvitosti repu- žave, ki povzročajo precejšen
blik in pokrajin je ugotovljeno, zastoj v razvoju posameznih
da je v dosedanjem večletnem republik in pokrajin.
delu le-to šlo skozi zapleteno
Takšna merila in kazalci so
proceduro in da so bili pri tem bili skupaj z realnostjo sedadelu angažirani številni sub- njega ekonomskega stanja v
jekti. Vendar to ni dalo priča- državi in v vseh republikah in
kovanih rezultatov ker mnenja pokrajinah podlaga za odločain stališča niso bila usklajena nje o republikah in pokrajinah,
OSNUTEK ZAKONA O REPUBLIKAH IN POKRAJINAH, KI SE V OBDOBJU 1986-1990 ŠTEJEJO ZA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITE - AS 582
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ki se bodo v obdobju
1986-1990 štele za gospodarsko manj razvite.
V skladu z navedenimi sklepi
Predsedstva CK ZKJ se bo nadaljevalo delo za odpravo preostalih razlik glede določanja
možnih kazalcev in mejnih
vrednosti za določitev stopnje
razvitosti republik in pokrajin,

na podlagi katerih bodo določene republike in avtonomni
pokrajini, ki se bodo v obdobju
1991-1995 štele za gospodarsko manj razvite.
Ko je Zvezni izvršni svet določil osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se v obdobju 1986-1990 štejejo za
gospodarsko manj razvite, je
hkrati sklenil, da odlok o ob-

jektiviziranih merilih in kazalcih za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik
in avtonomnih pokrajin tekst
ne bo sprejet kot poseben akt,
temveč da bo v družbeni plan
Jugoslavije
za
obdobje
1986-1990 vključena ustrezna
formulacija, po kateri se bo v
tem planskem obdobju nadaljevalo z odpravljanjem preo-

stalih razlik glede določanja
naštetih meril.
Sicer pa so na koncu osnutka zakona prikazana merila za
določanje ravni razvitosti republik in pokrajin (razvitost
proizvajalnih sil in rezultati delovanja proizvajalnih sil) kazalci za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in
pokrajin in mejne vrednosti.

Dopolnilna sredstva za financiranje
družbenih
-

tako

in

drugih

služb v

manj

razvitih

kot doslej

• Republiki oziroma pokrajini, ki s svojimi sredstvi ne more financirati družbenih
in drugih služb, se zagotavljajo dopolnilna sredstva iz proračuna
federacije
# Dopolnilna sredstva bi določali v letnem znesku v višini 0,53 odstotka
ocenjenega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije v
obdobju od 1986 do 1990, kar ustreza ravni iz leta 1984
nilnih sredstev določa v proraOsnutek zakona o dopolnil- nih sredstev v skladu z zakon- KDO JE UPRAVIČEN
čunu federacije.
nih sredstvih republik in avto- sko predvidenim zneskom. Ta- DO DOPOLNILNIH
Od skupnega zneska dopolnomnih pokrajin v obdobju od ko se je delež teh sredstev v
nilnih sredstev, omenja Osnuleta 1986 do 1990 (AS 583), ki družbenem proizvodu zma- SREDSTEV
so ga dobili v obravnavo dele- njšal od 0,72 odstotka, kolikor
Osnutek zakona predvideva, tek zakona, se predhodno izgati Skupščine SFRJ, sodi je znašal leta 1981, na 0,53 od- da bi republiki oziroma avto- dvaja znesek, ki ustreza stopmed štiri zakone, ki urejajo po- stotka leta 1984. Za leto 1985 nomni pokrajini, ki s svojimi nji 0,135 odstotka družbenega
ložaj gospodarsko manj razvi- so v proračunu federacije za- sredstvi ne more financirati proizvoda celotnega gospotih republik in avtonomnih po- gotovljena dopolnilna sredstva družbenih in drugih služb v re- darstva Jugoslavije za SAP Kokrajin. Omenjeni zakon predla- v višini 0,51 odstotka ocenje- publiki oziroma pokrajini, za- sovo, in sicer na račun posebga, da so v proračunu federa- nega družbenega proizvoda. gotovili dopolnilna sredstva v nih dopolnilnih sredstev za
cije zagotovljena sredstva za Ob sprejemanju Resolucije o proračunu federacije. Pravico razvoj materialnih temeljev
financiranje družbenih in dru- razvoju v. letu 1985 pa je bilo do dopolnilnih sredstev naj bi družbenih služb v tej pokrajini,
gih služb gospodarsko manj sklenjeno, da se dopolnilna imele republike in pokrajina, kakor tudi znesek, ki ustreza
razvitim republikam in avto- sredstva povečajo z rebalan-' za katere je z zveznim zako- stopnji 0,03 odstotka družbenomnim pokrajinam v obdobju som proračuna, če se bodo nom določeno, da sodijo med nega proizvoda celotnega good leta 1986 do 1990. Za obrav- sredstva za splošne družbene gospodarsko manj razvite (SR spodarstva Jugoslavije za SR
navo tega zakona je pristojen in skupne potrebe letos pove- Bosna in Hercegovina, SR Ma- Črno goro, in sicer na račun
čala za več kot 44,9 odstotka v kedonija, SR Črna gora in SAP posebnih dopolnilnih sredstev
Zbor republik in pokrajin.
zaradi majhnega števila prebiprimerjavi z letom poprej. Na Kosovo).
valcev in majhne gostote nasepodlagi gibanj prihodkov za
RAZLOGI
ljenosti v tej republiki.
splošne
družbene
in
skupne
Predlagano
je,
da
se
ta
doZA SPREJETJE
Po izločitvi teh sredstev, bi
potrebe v prvih štirih mesecih polnilna sredstva določajo v
ZAKONA
letos je mogoče pričakovati, letnem znesku 0,53 odstotka opravili delitev sredstev na pogospodarsko manj
Obrazložitev Osnutka zako- da se bodo dopolnilna sred- od ocenjenega družbenega samezne
razvite republike in SAP Kosona omenja razloge za sprejem stva na tej podlagi povečala v proizvoda celotnega gospo- vo.
Tako bi delež SR Bosne in
tega predpisa. Povzema pa tu- proračunu federacije do konca darstva Jugoslavije v obdobju Hercegovine
znašal 41,82, SR
od 1986 do 1990 - posebej za Makedonije 19,07,
di oceno stanja na področju, ki leta.
SR Črne goGlede na sedanji materialni vsako leto. Ta odstotek, pravi
ga ureja zakonski osnutek. Pore
7,54
in
SAP
Kosova
31,57
položaj
v
gospodarstvu
in
obrazložitev,
zagotavlja
tako
udarja, da so bila v tekočem
srednjeročnem obdobju v pro- družbenih ter drugih službah v raven dopolnilnih sredstev, ki odstotka.
računu federacije zagotovlje- gospodarsko manj razvitih re- ustreza ravni iz leta 1984. S
na dopolnilna sredstva gospo- publikah in SAP Kosovu, je tem bo zagotovljeno, da bodo ZMANJŠANJE
darsko manj razvitim republi- predlagano, da bi v prihod- sredstva v manj razvitih repu- DOPOLNILNIH
kam in SAP Kosovu, ki so, sku- njem srednjeročnem plan- blikah in na SAP Kosovu zna- SREDSTEV
paj z njihovimi lastnimi prihod- skem obdobju v proračunu za-, šala povprečno 70,3 odstotka
Republiki in avtonomni poki zagotavljala nekoliko boljši gotavljali tako raven sredstev jugoslovanskega povprečja.
položaj družbenih in drugih kot leta 1984. To pomeni, da bi Sicer pa se letna vsota dopol- krajini bi se zmanjšala dopolslužb glede na povprečje teh skupen znesek dopolnilnih
sredstev na prebivalca v SFRJ. sredstev ustrezal 0,53 odstotOSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVENIH SREDSTVIH
Zaradi oteženega material- ku ocenjenega družbenega
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU
no-finančnega položaja jugo- proizvoda. Razporeditev teh
sredstev
med
manj
razvite
reOD LETA 1986 DO 1990 - AS 583
slovanskega gospodarstva pa
v omenjenem obdobju ni bilo publike in SAP Kosovo pa naj
mogoče zagotavljati dopolnil- bi bila taka kot leta 1984.
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nilna sredstva za znesek manjše obremenitve njenega
družbenega proizvoda z davki
in prispevki za financiranje
družbenopolitičnih skupnosti
in SIS družbenih dejavnosti
(razen sredstev za investicije
in intervencije v gospodarstvu
ter izvirnih prihodkov SIS pokojninskega in invalidskega
zavarovanja) od povprečne
obremenitve družbenega pri-

poročevalec

hodka Jugoslavije v predhodnem letu, v primerjavi z letom,
za katero se pripravlja sprejetje proračuna federacije za prihodnje leto.
Za izvajanje take rešitve je
predvideno, da bi zvezni sekretar za finance po potrebi predpisal ustrezna navodila o ugotavljanju povprečne obremenjenosti družbenega proizvoda s sredstvi za financiranje

teh potreb na ravni Jugoslavije
in obremenjenosti družbenega
proizvoda po posameznih republikah in pokrajinah.
Zaradi hitrejšega zagotavljanja materialnih temeljev družbenih in drugih služb v SAP
Kosovo je predvideno, da se v
obdobju od 1986 do 1990. leta
tej pokrajini odstopi 80 odstotkov njenega prispevka proračunu federacije. Sredstva na

tej podlagi bi zagotovile republike in SAP Vojvodina.
Za izvajanje omenjenega zakona, ki mora začeti veljati 1.
januarja 1986, kakor poudarja
obrazložitev, so potrebna
sredstva v višini 0,53 odstotka
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije, kar ustreza ravni teh sredstev iz leta 1984.
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PREDLOG

ZAKONA

o spremembi

zakona o

proračunu

Socialistične

republike

Slovenije

za

leto

1985

(ESA-716)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 74. seji dne 3.
7. 1985 določil besedilo:
»
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1985,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in 306. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije ter na podlagi sklepov zbora združenega
dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije z dne 26. 6.
1985.
1. člen
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za
leto 1985 (Uradni list SRS, št. 40/84) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1985 v
višini 61.855.594.000 din se razporedijo za:
— obveznosti v SR Sloveniji
24.231.081.022 din
— odstopljena sredstva koristnikom
izven SR Slovenije
6.623.918.978 din
— prispevek federaciji v letu 1985
31.000.594.000 din
2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za
leto 1985, ki je sestavni del zakona, se spremeni naslednje:
a) na strani prihodkov:
1. V vrsti 1 - Prihodki od davka od dohodka OZD
- 710 Davek iz dohodka TOZD, se znesek »7.800.000.000«
nadomesti z zneskom »10.915.000.000«.
2. V vrsti 2 — Prihodki od davkov od osebnih dohodkov
- 720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni
stopnji se znesek »2.148.000.000« nadomesti z zneskom
>.2.400.000.000».
3. V vrsti 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in
storitev
- Vrsta 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in
storitev se znesek »47.367.594.000« nadomesti z zneskom
»48.362.594.000«,
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od
plačil za storitve se znesek »16.367.000.000« nadomesti z
zneskom »17,362.000.000«.
4. V skupaj prihodki (vrsta 1 -5) se znesek »57.493.594.000«
nadomesti z zneskom »61.855.594.000«.
b) na strani odhodkov:
1. Pri namenu 1 - Sredstva za delo upravnih organov
- Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov se znesek
»14.098.790.192« nadomesti z zneskom »16.826.577.597«,
- 400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti se znesek
»12.264.580.904« nadomesti z zneskom »14.702.368.309«
- 401 Sredstva za materialne stroške se znesek
»1.635.936.381« nadomesti z zneskom »1.925.936.381«.
2. Pri namenu 2 - Sredstva za posebne in druge namene za
delo upravnih organov
- Namen 2 - Sredstva za posebne in druge namene za delo
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta SR Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovn[h teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
upravnih organov, se znesek »2.932.719.382« nadomesti z
zneskom »3.242.619.382«,
- 410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne pre-'
jemke funkcionarjev in delegatov, se znesek »652.577.380«
nadomesti z zneskom »772.477.380«,
- 415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva, se znesek
»900.167.750« nadomesti z zneskom »1.050.167.750«.
- 418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov,
se znesek »1.379.974.252« nadomesti z zneskom
»1.419.974.252«.
3. Pri namenu 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij
- Namen 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije
v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih območij, se znesek »2.500,303.570« nadomesti z zneskom »3.520,303.570«,
- 431 Kompenzacije, premije, regresi in povračila, se znesek »1.464,000.000« nadomesti z zneskom »2.384,000.000«,
- 433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu se
znesek »270,133.570« nadomesti z zneskom »370,133.570«.
4. Pri namenu 5 - Sredstva, prenesena drugim DPS
- 445 Dopolnilna sredstva proračunu občine, se znesek
»500,000.000« nadomesti z zneskom »550,000.000«.
5. Pri namenu 7 - Sredstva za druge splošne družbene
potrebe
- Namen 7 - Sredstva za druge splošne družbene potrebe,
se znesek »4.187,983.398« nadomesti z zneskom
»4.409,795.993«,
- 461 Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije se znesek »2.350,037.502« nadomesti z zneskom
»2.361,037.502«,
- 468 Sredstva za druge splošne in družbene potrebe se
znesek
»1.686,730.274«
nadomesti
z
zneskom
»1.897,542.869«.
6. Pri namenu 8 - Izločanje sredstev rezerv
- 470 Izločanje v stalno proračunsko rezervo, se znesek
»209,900.000« nadomesti z zneskom »242,400.000«.
7. V Skupaj dohodki (namen 1-10), se znesek
»57.493,594.000« nadomesti z zneskom »61.855,594.000«.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
i.
so inflatorna gibanja presegla predvidevanja. V republiškem
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini
proračunu je namreč vrsta takih obeznosti, ki jih ni mogoče
SR Slovenije predlog za izdajo z osnutkom zakona o spreuresničit samo s stabilizacijskimi napori proračunskih upomembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985. Zbor
rabnikov, ampak zahtevajo_ razreševanje zagotovitve sredstev
združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na
z rebalansom proračuna. Število delavcev v republiški upravi
rednem zasedanju dne 26. 6. 1985 sprejela predlog za izdajo z
se zmanjšuje že od leta 1981 dalje. V republiških upravnih
osnutkom zakona in pooblastila Izvršni svet Skupščine SR
organih, organizacijah in strokovnih službah se je v tem
Slovenije, da pripravi predlog zakona in da naj pri pripravi
obdobju število delavcev zmanjšalo za 11,25% (ali za 230
predloga zakona ustrezno upošteva pripombe, posredovane v
delavcev). S selektivnim pristopom pri odobravanju novih
razpravi na skupščinskih delovnih telesih.
zaposlitev, z nadaljnjim združevanjem administrativnih,
Pri obravnavi osnutka zakona, je bila na odboru za finance
pomožnih in tehničnih opravil, z modernizacijo poslovanja, z
zbora združenega dela dana pobuda, da naj Izvršni svet Skupzagotavljanjem sredstev po nalogah, ne pa po dejanski
ščine SR Slovenije prouči možnosti usklajevanja proračunske
zasedbi, in z drugimi ustreznimi ukrepi se bodo prizadevanja
porabe med letom z rastjo dohodka (brez sprejemanja rebana tem področju še nadaljevala, zlasti v smeri zmanjševanja
lansov). Sprožena je bila ideja, da se vzpostavi nek mehaništevila delavcev, ki opravljajo administrativno tehnična oprazem glede usklajevanja proračunske porabe med letom v
vila. Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za delo republiskladu z resolucijskimi omejitvami, po kateri naj bi zakon o
ških upravnih in pravosodnih organov in organizacij.
proračunu ali sistemski zakon o financiranju splošnih družbeV okviru sprejetega proračuna SR Slovenije za leto 1985 ni
nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, dal Izvršnemu
bilo mogoče zaradi njegove dogovorjene rasti zagotoviti
svetu pooblastilo, da lahko med letom povečuje proračunsko
zadostne višine sredstev za pokrivanje že sprejetih obveznosti
porabo nad zneskom, določenim v proračunu, če to dopušSR Slovenije iz naslova regresa za umeta gnojila in valorizačajo razpoložljivi viri, vendar ob nespremenjenih davčnih
cije v letu 1984 izvršenih del na progi Titograd-Skadar.
obremenitvah. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je takšno
Iz programa opremljanja organov za notranje zadeve, ki sta
možnost proučil in ocenjuje, da je tak način rebalansiranja
ga že sprejela Zbora občin in Zbora združenega dela Skupproračuna v okviru obstoječe pravne in družbenopolitične
ščine SR Slovenije, izhaja nova obveznost SR Slovenije v letu
ureditve vprašljiv in sporen in sicer iz naslednjih razlogov:
1985. Zaradi omejenih možnosti republiškega proračuna bo
Po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družza delno realizacijo navedenega programa SR Slovenije še v
benopolitičnih skupnostih (24. člen) se v proračunu določa
letošnjm letu najela kredit pri Narodni banki Jugoslaviji, za
skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek razrealizacijo preostalega dela programa pa naj bi se sredstva
porejenih prihodkov, zato je vprašljivo ali je mogoče v prorazagotovila v republiškem proračunu za leto 1985 in 1986.
čun vključiti le neka splošna načela o usklajevanju porabe ne
S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Sloveda bi bila pri tem opredeljena višina zneskov za posamezne
nije za leto 1985 bi zagotovili sredstva za pokritje naslednjih
namene.
obveznosti republiškega proračuna:
Po obstoječi ureditvi sprejema republiški proračun Skup- sredstva za 19,4% usklajevanje osebnih dohodkov delavščina SR Slovenije, to pomeni, da s sprejetjem proračuna
cev delovnih skupnosti republiških upravnih in pravosodnih
skupščina določa konkretne zneske za posamezne namene,
organov in organizacij v višini 2.557,7 mio din
Izvršni svet pa skrbi le za izvajanje tako sprejetega proračuna;
Z zakonom o proračunu so bila za usklajevanje osebnih
zato je sporno pooblastilo Izvršnega sveta Skupščine SR
dohodkov delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in praSlovenije za usklajevanje višine porabe mimo predvidenih
vosodnih organih in organizacijah zagotovljena sredstva, ki
zneskov.
omogočajo 34,6% rast v primerjavi s povprečjem v letu 1984.
Odbor udeležencev dogovora o nalogah pri uresničevanju
II.
družbene usmeritve razporejanja dohodka in čistega
Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1985 temelji na
dohodka v 1985. letu, ki spremlja rast sredstev za osebne
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR
dohodke v gospodarstvu, ugotavlja, da so se že v prvem
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili republiške resolutrimesečju tega leta povečala razporejena sredstva za osebne
cije, ki določa, da bodo sredstva za skupno in splošno porabo
dohodke v gospodarstvu za 32,0% v primerjavi s povprečjem v
na ravni republike naraščala v višini 90% celoletne nominalne
letu 1984. Upoštevaje navedene ugotovitve in določila omerasti dohodka. Pri sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za
njenega dogovora so bili osebni dohodki v republiški upravi
leto 1985 je bilo upoštevano tudi izhodišče, da bo znašala
in pravosodju od 1. 1. 1985 usklajeni s to rastjo.
nominalna rast dohodka 53%. Ob tako zastavljenih izhodiščih
Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasti dohodka družbenega
je bila določena 47,7% nominalna rast neto republiškega
gospodarstva SR Slovenije ugotavljamo, da se bodo v letošproračuna v letu 1985 v primerjavi z letom 1984.
njem letu sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je obvezal, da bo v
bistveno povečala nad planiranimi. S spremembo zakona o
fazi predloga spremembo zakona o proračunu SR Slovenije
proračunu se predlaga zagotovitev sredstev za usklajevanje
za leto 1985 ustrezno prilagodil ocenam rasti dohodka predviosebnih dohodkov v republiških organih in organizacijah v
denih v majski analizi. Iz analize je razvidno, da znaša ocevišini 2.557,7 mio din, kar omogoča dodatno 19,4% usklajevanjena celoletna rast dohodka 80%. Glede na sprejete resolunje osebnih dohodkov v letu 1985.
cijske usmeritve o 10% zaostajanju, se obseg skupne in
- sredstva za pokritje materialnih stroškov za delo upravsplošne porabe v SR Sloveniji usklajuje na indeksu 172. Tako
nih in pravosodnih organov v višini 290,0 mio din
se predlagani obseg republiškega proračuna povečuje za
Inflatorna gibanja se odražajo tudi v porastu materialnih
4.362,0 mio din oziroma za 1.615,0 mio din glede na obseg
stroškov organov. Z zakonom o proračunu so bila za pokritje
predlagan v osnutku rebalansa proračuna za leto 1985.
materialnih stroškov v letošnjem letu zagotovljena za 44,4%
S predlaganim povečanjem v višini 1.615,0 mio din, Izvršni
višja sredstva kot v letu 1984. Statistični podatki na primer
svet Skupščine SR Slovenije predlaga pokritje naslednjih
kažejo, da so že v mesecu aprilu letos obstoječe cene pisarniobveznosti republiškega proračuna:
škega materiala višje za 55,8%, storitev za 63,7%, kurjave in
- regres za umetna gnojila v višini
600,0 mio din
razsvetljave za 49,8% in naftnih derivatov za 45% v primerjavi
- materialne stroške
90,0 mio din
s povprečjem v letu 1984. Nadaljnja rast cen bi ob obstoječih
- posebne namene zavodov
sredstvih, ki so zagotovljena za pokrivanje materialnih stroizvrševanje kazenskih sankcij
40,0 din
škov onemogočila nemoteno izvrševanje dejavnosti republi- politično informativne dnevnike
100,0 mio din
ških organov in organizacij, zlasti organov, ki imajo v svojem
- usklajevanje osebnih dohodkov
769,6 mio din
- financiranje narodnosti
5,2 mio din
sestavu inšpekcijske in skupne službe ter organov za notranje
- sredstva rezerve S RS
10,2 mio din
zadeve. Izhajajoč iz povečanega obsega stroškov, ki je posleŽe v prvih petih mesecih letošnjega leta ugotavljamno, da
dica višjih cen, ne pa tudi povečanega fizičnega obsega
poročevalec
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porabe, predlagamo, da se za delno pokritje zahtevkov organov za materialne stroške zagotovijo s spremembo zakona o
proračunu dodatna sredstva v višini 290,0 mio din.
- sredstva za posebne namene zavodov za izvrševanje
kazenskih sankcij v višini 40,0 mio din
Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena za posebne
namene zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, ne omogočajo nemotenega opravljanja specifične dejavnosti zavodov.
Predlagamo, da se glede na visoko rast cen, zavodom za
izvrševanje kazenskih sankcij, zagotovijo dodatna sredstva v
višini 40,0 mio din za pokrivanje tistih obveznosti, ki izhajajo
iz rasti življenjskih stroškov.
- nabava specialne opreme organov za notranje zadeve v
višini 150,0 mio din
Sredstva republiškega proračuna se organom za notranje
zadeve dodeljujejo že vrsto let po enakih kriterijih, kot ostalim
republiškim upravnim organom. Glede na obseg dela in na
varnostno situacijo pa ti kriteriji velikokrat niso realni, saj ne
upoštevajo dodatnih nalog in potreb organov za notranje
zadeve. Za vrsto dodatnih nalog, ki so jih v preteklih letih
opravili organi za notranje zadeve iz republiškega proračuna
niso bila odobrena dodatna sredstva, ampak so jih morali
financirati iz sredstev, ki so bila dodeljena v okviru zakona o
proračunu SRS za tekoče leto.
Organi za notranje zadeve bi za sanacijo najnujnejših
potreb v letih 1985 in 1986 potrebovali sredstva v višini 895,2
mio din za nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje in za
negospodarske investicije. Z odlokom o najetju posojila pri
Narodni banki Jugoslavije bo zagotovljeno 300,0 mio din, s
tem rebalansom pa predlagamo zagotovitev 150,0 mio din.
Preostala manjkajoča sredstva naj bi se zagotovila v letu 1986.
- regres za umetna gnojila v višini 920,0 mio din
V skladu z Družbenim dogovorom o zagotovitvi sredstev za
regres za umetna gnojila in za sredstva za varstvo rastlin v
letih 1984 in 1985 ter o pogojih in načinu uporabe teh sredstev
mora SR Slovenija v letu 1985 zagotoviti 2.458,0 mio din. V
proceduri je tudi sprejem dopolnitev Družbenega dogovora o
zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila in sredstev za
zaščito rastlin. V skladu s tem dogovorom naj bi se regres za
umetna gnojila povečal s 17,5% na 30%. V SRS bo za to
potrebno dodatno zagotoviti 886,0 mio din. S predlaganimi
sredstvi bomo pokrili obveznosti SRS iz sprejetega dogovora
ter del nezagotovljenih sredstev za dodatno regresiranje v
letošnjem letu.
- politično informativni dnevniki v višini 100,0 mio din
Za pokrivanje razlik med proizvodno in prodajno ceno politično-informativnih dnevnikov (Delo, Dnevnik, Večer) je z
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 in z zakonom
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za
leto 1984 zagotovljeno 217,6 mio din. Inflatorrfa gibanja imajo
tudi neposredni vpliv na zagotavljanje navedenih sredstev,
zato ugotavljamo, da bo potrebno na podlagi Družbenega
dogovora zagotoviti v letošnjem letu skupaj 400,0 mio din. Za
delno razrešitev navedenega problema, predlagamo dodatno
zagotovitev sredstev v višini 100,0 mio din, nezagotovljena
sredstva v višini cca 82 mio din, pa bo potrebno zagotoviti v
letu 1986.
. . „
- dopolnilna sredstva proračunu občine v visim 50,0 mio
din
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Inflatorna gibanja imajo neposredni vpliv tudi na sredstva
za delo organov uprave in pravosodja v dopolnjevanih občinah. Usklajevanje rasti splošne porabe občin z doseženo
rastjo dohodka za pet mesecev narekuje povečanje potrebnih
sredstev za dopolnjevane občine.
- financiranje narodnosti in sofinanciranje s SR Hrvatsko v
višini 11,0 mio din
Zaradi enakih razlogov je treba zagotoviti tudi dodatna
sredstva za kritje stroškov dvojezičnega poslovanja institucijam, ki delujejo na dvojezičnem območju SR Slovenije ter za
kritje materialnih stroškov institucijam, ki delujejo v SR Hrvatski za potrebe italijanske narodnosti in ki jih SR Slovenija
sofinancira skupaj s SR Hrvatsko.
- valorizacija v letu 1984 izvršenih del na progi Titograd-Skadar v višini 210,8 mio din
Z odlokom o valorizaciji skupnega zneska sredstev za financiranje programa izgradnje jugoslovanskega dela železniške
proge Titograd-Skadar v letu 1984, ki je bil predložen v
obravnavo Skupščini SFRJ, se bodo zagotovila sredstva za
valorizacijo v letu 1984 izvršenih del pri izgradnji jugoslovanskega dela železniške proge Titograd—Skadar. Skupna sredstva za valorizacijo v letu 1984 izvršenih del znašajo 2.112,7
mio din. SR Slovenija naj bi v skladu z višino svojega deleža v
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva SFRJ v letu
1983, zagotovila za valorizacijo za leto 1984 313,7 mio din. V
skladu s 5. členom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar
v letu 1982 in 1983 je to obveznost treba poravnati do konca
junija 1985.
, Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je bilo v
skladu z možnostjo, ki jo je dopuščala rast republiškega
proračuna in ocena takratnih potreb, zagotovljeno za ta
namen 102,9 mio din. Predlagamo, da se manjkajoča sredstva
v višini 210,8 mio din zagotovijo s tem rebalansom.
- sredstva rezerve SR Slovenije v višini 32,5 mio din
Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina
izločenih sredstev v obvezno rezervo SR Slovenije, se na
podlagi 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985 zagotavljajo dodatna sredstva rezerve SR Slovenije v
višini 32,5 mio din.
Resolucijska usmeritev o usklajeni rasti vseh oblik porabe z
ugotovljenim dohodkom v letu 1985 narekuje tekoče usklaje-;
vanje obsega skupne in splošne porabe z rastjo dohodka. To,
dejansko pomeni, da se rebalansirani obseg republiškega
proračuna samo nominalno usklajuje z rastjo dohodka, ki je
posledica inflacije, kljub temu pa se zadržujejo z resolucijo
sprejeta razmerja. Iz navedenega izhaja, da so razlogi za
rebalans posledica nepokritih in že sprejetih obveznosti SR
Slovenije za leto 1985, novih obveznosti, ki jih bo obravnavala
in sprejela Skupščina SR Slovenije ter inflatornih gibanj, ki so
bistveno višja od predvidenih z resolucijo.
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega
proračuna v prvih petih mesecih letošnjega leta in ocenjene
rasti dohodka, OD in prometnih davkov za celo leto 1985,
ocenjujemo, da je spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 možno, izpeljati v okviru obstoječih davčnih
virov in veljavnih davčnih stopenj.
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JUGOSLOVANSKI CENTER ZA TEORIJO IN PRAKSO SAMOUPRAVLJANJA EDVARD KARDELJ

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o zagotovitvi dela sredstev za financiranje
delovnega programa jugoslovanskega
centra za teorijo in prakso samoupravljanja
»Edvard Kardelj« v Ljubljani.
V prilogi vam pošiljamo Predlog za sklenitev Družbenega
dogovora o zagotavljanju dela sredstev za financiranje
programa dela Jugoslovanskega centra za teorijo in
prakso samoupravljanja Edvard Kardelj v Ljubljani in
Osnutek Družbenega dogovora z obrazložitvijo. Gre za
spremembe in dopolnitve Družbenega dogovora o zagotavljanju dela sredstev za delo Jugoslovanskega centra za
teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj v Ljubljani za obdobje od 1981 do 1985 (Uradni list SFRJ,
št. 6081), katerega podpisnik je tudi Skupščina SR Slovenije.
Spremembe in dopolnitve dogovora, sklenjenega leta
1981, smo pripravili v prečiščenem besedilu v obliki
Načrta dogovora.
Prosimo vas, da vključite predlog za sklenitev novega
družbenega dogovora, obenem z besedilom njihovega
načrta, v dnevni red pristoinepa zbora Skupščine ter da

Skupščina po ustreznem postopku pregleda in sprejme ta
predlog in načrt dogovora, ter da določi svojega predstavnika za usklajevanje besedila dogovora in za njegovo
podpisovanje.
Prosimo vas, tovariš predsednik, da Skupščina predlagani načrt sprejme čim prej in da določi smernice, v
okviru katerih lahko njen predstavnik v postopku usklajevanja stališč s predstavniki ostalih podpisnikov sprejme
določene rešitve brez dodatne razprave v Skupščini, z
namenom, da bi postopek za dokončen sprejem tega
družbenega dogovora, če je to mogoče, potekal tako, da
bi bil dogovor podpisan najkasneje v novembru tega leta.
Obenem prosimo, da Skupščina pooblasti svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da
podpre in sprejme ta dogovor tudi v Skupščini Jugoslavije.

PREDLOG
za sklenitev družbenega dogovora o zagotovitvi dela sredstev
za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo
in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani
1. Predlog za sklenitev tega družbenega dogovora je v
bistvu predlog za spremembe in dopolnitve družbenega
dogovora o zagotovitvi dela sredstev za delo Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard
Kardelj« v Ljubljani v obdobju 1981-1985 (Uradni list SFRJ,
št. 6081). Pobudo za spremembe in dopolnitve dogovora,
sklenjenega leta 1981, sta dala skupaj predsedstvo Zvezne
konference SZDL (sklep predsedstva z dne 5. decembra
1984) in svet Jugoslovanskega centra (sklep sveta z dne 7.
decembra 1984). V skladu z drugim odstavkom 6. člena tega
dogovora so bili o pobudi predsedstva ZK SZDLJ in sveta
centra obveščeni ostal podpisniki dogovora s pismom Jugoslovanskega centra z dne 25. februarja 1985.
2. Jugoslovanski center je specifična samoupravna skupnost (institucija) svojih ustanoviteljev in članov centra za
delo na področju družbenih ved, ustanovljena z namenom in
nalogo, da se ukvarja predvsem z organiziranjem in koordiniranjem znanstveno-raziskovalnega dela na področju teorije
in prakse samoupravljanja ter s povezovanjem teorije in
družbene prakse v Jugoslaviji. Center je ustanovljen z odlokom Zvezne konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije dne 9. marca 1977 pod imenom Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja s sedežem v
Ljubljani.
Poleg Zvezne konference SZDLJ so ustanovitelji Jugoslovanskega centra še:
- Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije
- Svet Zveze sindikatov Jugoslavije
- Svet akademij znanosti in umetnosti Jugoslavije
- Skupnost univerz Jugoslavije
- Zveza republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za znanstvene dejavosti v SFRJ
poročevalec

- Gospodarska zbornica Jugoslavije in
- Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
Ker je medtem, od ustanovitve do konstituiranja Jugoslovanskega centra, umrl Edvard Kardelj (10. februarja 1979), so
ustanovitelji sklenili dati centru njegovo ime. Dne 27. januarja (dan rojstva Edvarda Kardelja) 1980 so v Ljubljani podpisali Samoupravni sporazum o temeljih delovanja in nalogah Jugoslovanskega centra in s tem konstituirali center. S
tem aktom so med drugim določili tudi popoln naziv oziroma
ime centra.
Jugoslovanski center je praktično začel delovati od leta
1979, v skladu z omenjenim sporazumom pa intenzivno organizirano deluje od leta 1980.
S 1. aprilom 1981 je prevzel Jugoslovanski center po
odloku Predsedstva SFRJ (z dne 7. januarja 1981) in odloku
sveta centra (z dne 26. januarja 1981) celotno dokumentacijo
in ustvarjalnost Edvarda Kardelja in del strokovnih sodelavcev iz bivšega Kardeljevega kabineta v Beogradu in Ljubljani.
Od tedaj obstaja in deluje v Beogradu posebna organizacijska enota centra kot njegov sestavni del. V Beogradu se
nahaja (hrani) največji del Kardeljeve ustvarjalnosti. Sicer pa
deluje center kot enotna institucija in po enotnem delovnem
programu in ima enotno delovno skupnost ne glede na to, da
je ta njegova enota v Beogradu.
Samoupravni sporazum o temeljih delovanja in nalogah
Jugoslovanskega centra določa, da center »spodbuja razvoj,
uveljavljanje in ustvarjalno uporabo marksistične družbene
misli pri graditvi socialistične samoupravne družbe« in - s
svojo vsebino in oblikami dela v vseh dejavnostih (področjih
dejavnosti), ki jih opravlja - spodbuja samoupravno povezovanje in združevanje družbene znanosti in družbene prakse
oziroma organizira in koordinira neposredno medsebojno
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sodelovanje teorije in prakse socialističnega samoupravljanja z namenom »poglabljanja teoretičnih temeljev v raziskovanjih procesa samoupravne družbene preobrazbe« in »premagovanja osnovnih idejnih, družbenoekonomskih in političnih protislovij v samouoravnem družbenem razvoju«.
Sedaj je že moč trditi, da sta odlok o ustanovitvi Jugoslovanskega centra in njegovo konstituiranje na omenjenih
temeljih izjemno pomembno dejanje, ki bo imelo v prihodnje
ob določenih pogojih daljnosežne znanstvene in družbene
posledice. Kajti samoupravljanje se danes, zlasti pa še v
bodoče, ne more dalje razvijati brez poglobljene znanstvene
analize, teoretično - na marksistični znanosti - utemeljene
sinteze dosedanjih izkušenj in prakse pri nas in v svetu in
brez izoblikovanega teoretičnega in praktično-političnega
koncepta za reševanje tistih bistvenih vprašanj in problemov,
ki se v družbeni praksi in idejni in teoretični misli pogosto
pojavljajo kot omejevalni dejavnik in ovira za njegov nadaljnji
vzpon. V tem pogledu lahko Jugoslovanski center, če se bo v
bodoče še dosledneje razvijal na določenih temeljih in
dosledno uresničeval naloge, ki izvirajo iz njegovih ustanovitvenih aktov, pomembno prispeva k reševanju teh problemov
in vprašanj.
V minulem obdobju se je tudi potrdilo, da lahko Jugoslovanski center uresničuje vlogo in funkcijo specifične samoupravne skupnosti vseh tistih znanstvenih in strokovnih institucij, služb in številnih znanstvenih delavcev - raziskovalcev
ter organizacij združenega dela iz materialne proizvodnje in
drugih področij družbenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in organizacij in drugih samoupravnih skupnosti in
organizacij, v okviru katere se organizirano, v dogovoru in
skupaj raziskuje teoretična misel in praksa samoupravljanja
v Jugoslaviji, iščejo rešitve in odgovori na aktualna vprašanja
iz teorije in prakse samoupravljanja v družbi, hkrati pa tudi
izmenjujejo znanstvena dognanja in izkušnje z znanstvenimi
institucijami iz sveta ter spremljajo dosežki pri uresničevanju
participacije in drugih oblik udeležbe ljudi pri upravljanju. V
tem smislu je Jugoslovanski center že postal mesto in svojevrstna asociacija jugoslovanske družbene znanosti in
prakse in mesto izmenjave izkušenj o samoupravljanju pri
nas in participaciji in drugih oblikah udeležbe ljudi pri upravljanju v sodobnem svetu.
Dejstvo, da je dobil Jugoslovanski center ob konstituiranju
ime Edvarda Kardelja in da mu je zaupana in v njegovo
dokumentacijo prenesena celotna Kardeljeva ustvarjalnost in
arhivsko-dokumentacijsko gradivo iz prejšnjega Kardeljevega kabineta ter da že tri leta prireja in pripravlja za tisk
zbrana dela Edvarda Kardelja, je samo še dokaz več, da ima
Center na področju teorije in prakse samoupravljanja
izjemno znanstveno in družbeno vlogo ter veliko moralno in
družbeno odgovornost. Kajti to je obogatilo vsebino dela,
celotno dejavnost in programsko usmeritev Jugoslovanskega centra ih znatno razširilo vsa področja njegovega
delovanja. In to dejstvo je seveda bistven konstitutivni in
vsebinski element delovanja Jugoslovanskega centra, ki je
tudi do sedaj pomembno vplivalo, v bodoče pa bo še bolj, na
njegov delovni program in njegovo celotno dejavnost.
3. Pobuda za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora, sklenjenega leta 1981, ni dana samo zato, ker je rok
njegove veljavnosti omejen oziroma zaradi predloga, da se ta
rok podaljša tudi za obdobje 1986-1990. Po dogovoru iz leta
1981 se je v minulem obdobju letno zagotavljalo nekaj več
kot 50 odstotkov sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra. Zahvaljujoč temu je center
lahko uspešno razvijal in uresničeval svojo znanstveno vlogo
in družbene funkcije na področju družbenih ved oziroma
izpolnjeval letne delovne programe. Predlagatelji njegovih
sprememb in dopolnitev so ocenili, da lahko center tudi v
bodoče uspešno izvršuje delovni program v delu, ki se
nanaša na opravljanje dejavnosti in del skupnega pomena za
podpisnike dogovora, če bodo ti še nadalje z združenimi
sredstvi financirali ta del programa. Dejavnosti in dela, ki so
skupnega pomena za podpisnike dogovora, so določeni z
dogovorom iz leta 1981, konkretneje in popolneje pa so oblikovani v konstitutivnih aktih centra, ki so jih ustanovitelji
centra sprejeli leta 1981. Ustanovitelji centra in skupščine
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin
kot podpisniki dogovora so sprejeli dejavnosti in dela, ki jih
center opravlja kot dejavnosti in dela posebnega pomena
zanje. Pobudniki sprememb in dopolnitev dogovora iz leta
30

1981 so izhajali iz tega, da ta skupni interes za vse dosedanje in morebitne nove podpisnike dogovora še nadalje
obstaja, zato predlagamo, da se podaljša še za naslednje
srednjeročno obdobje 1986-1990.
Poleg tega so spremembe in dopolnitve dogovora iz leta
1981 oziroma sklenitev novega družbenega dogovora
potrebne zato, da se tudi v bodoče za izvrševanje delovnega
programa centra v delu, ki pomeni skupen interes vseh podpisnikov dogovora, pa tudi širši družbeni interes, zagotovijo
sredstva z združevanjem, in sicer tako dosedanjih kot tudi
novih podpisnikov, najmanj v znesku, ki je nujen za financiranje delovnega programa, ki pomeni njihov skupen interes.
Toda tudi del delovnega programa, ki z osnutkom družbenega dogovora ni opredeljen kot skupen interes podpisnikov
dogovora, prav tako pomeni in je izraz dejavnosti in del
njihovega skupnega pomena ter širšega znanstvenega in
družbenega pomena, financira pa se iz drugih naslovov in
drugih virov. To so na primer projekt Zbrana dela Edvarda
Kardelja in druge programske naloge in projekti. Z drugimi
besedami, center je tudi do sedaj večino sredstev, okrog 90
odstotkov, za financiranje svoje celotne dejavnosti zagotavljal z združevanjem, in sicer z omenjenim dogovorom iz leta
1981, posebnim družbenim dogovorom o financiranju prirejanja in pripravljanja za tisk zbranih del Edvarda Kardelja, ki
ga je do sedaj podpisalo 50 udeležencev, z združenimi sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti za znanstveno delo
republik in avtonomnih pokrajin, s posebnimi, pogodbami za
izvrševanje konkretnih projektov, del in nalog za posamezne
naročnike itd. Minimalni del sredstev v minulem obdobju je
center zagotavljal neposredno iz proračuna na podlagi
posebnih odlokov pristojnih organov družbenopolitičnih
skupnosti.
Glavni in ključni razlog za dajanje pobude za spremembe
in dopolnitve dogovora iz leta 1981, torej za podaljšanje
njegove veljavnosti tudi za naslednje petletno obdobje
(1986-1990) je to, da Jugoslovanski center ne more (praksa v
minulem obdobju je to prepričljivo potrdila) zagotoviti financiranja svojega delovnega programa iz drugih naslovov in
drugih virov, kot z združevanjem srdstev predvsem svojih
ustanoviteljev, republik in pokrajin in federacije.
4. Izhajajoč iz določene vsebine dela in dejavnosti v celoti,
ki so ju ustanovitelji centra opredelili ob njegovi ustanovitvi
in konstituiranju, kot tudi iz dejstva, da se je center kot
svojevrstna skupnost družbene znanosti in prakse v bistvu
potrdil v svojem dosedanjem delu in razvoju in da je kot
takšen po oceni predlagatelja potreben tudi v nadaljnjem
razvoju naše teoretične misli in samoupravne družbene
prakse, pobudniki sklenitve »novega« oziroma sprememb in
dopolnitev obstoječega družbenega dogovora menijo, da je
za bodoče delo in razvoj centra nujno še nadalje zagotoviti
trajne in stabilne vire financiranja njegovega delovnega
programa. Pri tem ocenjujejo, da je treba sredstva za delo
centra v celoti in za opravljanje vseh njegovih dejavnosti in
del tudi v bodoče zagotavljati z združevanjem, kajti tak način
financiranja delovnega programa centra ustreza načinu ustanovitve, določeni celotni programski usmeritvi, koncepciji
dela, mestu in vlogi centra v družbeni znanosti in družbi v
celoti. Dogovorno in samoupravno združevanje sredstev, s
čimer se zagotavlja tako redno (tekoče) poslovanje kot tudi
materialna osnova za nadaljnji razvoj centra, ustreza načinu
nastanka (ustanovitve) in najbolj ustreza nalogam in vlogi te
institucije. To izhodišče in pojmovanje predlagatelja je bilo
med drugim odločilno pri opredeljevanju za sprejetje odloka
o dajanju pobude za spremembe in dopolnitve dogovora iz
leta 1981. Podlaga za formuliranje predloga za sklenitev
dogovora in za pripravo njegovega osnutka izvira prav iz
vsebine oziroma delovnega programa centra, ki pomeni
dejavnosti in dela skupnega pomena za vse oziroma posamezne podpisnike dogovora, s samim tem pa - glede na to,
kdo so podpisniki, pomeni dejavnosti in dela širšega družbenega pomena. Z drugimi besedami, izhodišče in podlaga za
določitev sredstev, to je za podpisovanje tega dogovora, je
skupen interes ustanoviteljev centra, republik in avtonomnih
pokrajin in vseh drugih podpisnikov, ki se izraža v delovnem
programu centra in v njegovi celotni dejavnosti na področju
teorije in prakse samoupravljanja.
5. Ker gre za predlog za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora iz leta 1981 oziroma za podaljšanje njegove
veljave, se predlaga, naj bodo podpisniki družbenega dogoporočevalec

vora za obdobje 1985-1990 še nada|je vsi tisti, ki so podpisali
dogovor iz leta 1981, s tem da se predlaga, naj bo sedaj
podpisnik tudi Skupščine SFRJ in vsi drugi, ki v skladu s
prvim odstavkom 14. člena osnutka dogovora želijo
naknadno pristopiti k temu dogovoru.
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklepajo Skupščina
Socialistične federativne republike Jugoslavije, Skupščina
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina
Socialistične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije,
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, Zvezna konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, Centralni komite Zveze
komunistov Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije,
Gospodarska zbornica Jugoslavije, Svet akademij znanosti in
umetnosti Jugoslavije, Skupnost univerz Jugoslavije, Stalna
konferenca mest in občin Jugoslavije, Zveza republiških in
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za znanstvene dejavnosti SFRJ in Jugoslovanski center za teorijo in
prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« (v nadaljnjem
besedilu: podpisniki dogovora)
DRUŽBENI DOGOVOR
O ZAGOTOVITVI DELA SREDSTEV ZA
FINANCIRANJE DELOVNEGA
PROGRAMA JUGOSLOVANSKEGA
CENTRA ZA TEORIJO IN PRAKSO
SAMOUPRAVLJANJA »EDVARD
KARDELJ« V LJUBLJANI
1. člen
Izhajajoč iz samoupravnega sporazuma o temeljih delovanja in nalogah Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso
samoupravljanja »Edvard Kardelj« (v nadaljnjem besedilu:
Jugoslovanski center) se podpisniki tega družbenega dogovora strinjajo, da sodelujejo pri financiranju delovnega programa Jugoslovanskega centra v delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti in del skupnega pomena za vse ali za
posamezne podpisnike dogovora.
2. člen
Podpisniki dogovora se obvezujejo, da bodo z združevanjem finančnih sredstev skupaj zagotovili potrebna sredstva
za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra
v delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti in del, določenih s tem družbenim dogovorom.
3. člen
Podpisniki dogovora se vsi skupaj ali vsak posebej obvezujejo, da bodo z združevanjem sredstev zagotovili potrebna
sredstva za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra v delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti in
del skupnega pomena za vse podpisnike dogovora ali za
posamezne podpisnike dogovora, določenih s posebnim
samoupravnim sporazumom ali pogodbo, sklenjeno med
Jugoslovanskim centrom in podpisniki dogovora, v zneskih in
na način, določen s tem samoupravnim sporazumom ali pogodbo.
4. člen
Podpisniki dogovora se strinjajo, da se z združenimi sredstvi iz 2. člena tega družbenega dogovora financirajo dejavnosti in dela, določena z delovnim programom Jugoslovanskega
centra, v delu, ki se nanaša na spodbujanje, organiziranje in
koordiniranje raziskovanja in proučevanja teorije in prakse
socialističnega samoupravljanja v Jugoslaviji in njuno medsebojno povezovanje za hitrejšo samoupravno preobrazbo
jugoslovanske družbe in večjo uveljavitev socialističnega
samoupravljanja v svetu.
V smislu prvega odstavka tega člena se bodo z združenimi
sredstvi iz 2. člena tega družbenega dogovora financirale
dejavnosti in dela, ki se nanašajo predvsem:
poročevalec

- na Kardeljevo ustvarjalnost, njegovo misel in celotno
revolucionarno delo (teoretične razprave »Misel in revolucionarno delo Edvarda Kardelja« - januarska znanstvena srečanja; pisanje življenjepisa Edvarda Kardelja ter prirejanje in
izdajanje bibliografij Kardeljevih del in bibliografij domačih in
tujih avtorjev o osebnosti in delu Edvarda Kardelja; prirejanje
in pripravljanje za tisk tematskih in posebnih izdaj del
Edvarda Kardelja, razen zbranih del Edvarda Kardelja; dokumentacijsko obdelavo ustvarjalnosti Edvarda Kardelja in
zagotavljanje materialnih in tehničnih pogojev za trajno
hrambo in uporabo Kardeljeve ustvarjalnosti v izvirni in avtentični obliki; razstavo o delu in osebnosti Edvarda Kardelja in
drugo);
- na informacijsko-dokumentacijski sistem (dokumentacija) Jugoslovanskega centra - tekoče delo in nadaljnji materialni in tehnično-tehnološki razvoj in pospešitev enotnega
informacijskega sistema v Jugoslaviji predvsem z raziskovanjem, zbiranjem in obdelavo podatkov in dognanj s področja
teorije in prakse samoupravljanja za nadaljnje delo in razvoj
družbene znanosti v državi in za mednarodno znanstveno
sodelovanje jugoslovanske družbene znanosti na tem
področju (rezultati znanstvenih raziskovanj v državi in tujini
na področju samoupravljanja in participacije, evidenca strokovnih in znanstvenih kadrov in projektov na področju samoupravljanja in participacije, prirejanje in izdajanje tematskih
bibliografij in pregledov dokumentacijskih podatkov za znanost in druge uporabnike in drugo);
- na koordinacijo medrepubliško-pokrajinskega projekta
»Podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju«;
- na koordinacijo in izvedbo projekta »Stanje in rezultati
raziskovanja socialističnega samoupravljanja« od leta 1950
do leta 1985;
- na koordinacijo medrepubliško-pokrajinskega projekta
»Samoupravljanje«;
- na izdelavo projekta in koordinacijo izvajanja (pisanja)
»Zgodovine socialističnega samoupravljanja v Jugoslaviji«
(delovni naslov);
- na mednarodno znanstveno in strokovno politično dvostransko in večstransko sodelovanje in v tem okviru na vsebine in oblike sodelovanja, določene z delovnim programom
Jugoslovanskega centra, ki se nanašajo predvsem na mednarodna znanstvena in strokovna srečanja v državi in svetu o
samoupravljanju, participaciji in drugih oblikah udeležbe ljudi
pri upravljanju, študijske obiske, organizacijo in programe teh
obiskov, organizacijo in koordinacijo empirijskih raziskovanj
tujih raziskovalcev samoupravne prakse pri nas, organiziranje
enkrat na leto posebnega podiplomskega študija (seminarja)
za tuje mlade raziskovalce (študente) in druge znanstvene
delavce iz tujine in drugo;
- na jugoslovanska znanstvena srečanja, teoretične razprave, okrogle mize in druge oblike razprav in srečanj teorije
in prakse samoupravljanja o aktualnih vprašanjih in temah s
področja družbeno-ekonomskega in političnega sistema,
uresničevanja vloge in mesta subjektivnih družbenih sil pri
nadaljnji graditvi in razvoju socialističnega samoupravljanja,
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter o drugih aktualnih vprašanjih razvoja teorije in prakse
samoupravljanja, določenih z delovnim programom Jugoslovanskega centra;
- na pisanje znanstveno-strokovnih analiz, študij in sintez
ter obdelavo v drugih oblikah rezultatov znanstvenih raziskovanj in dognanj na podlagi izvajanja znanstveno-raziskovalnih
projektov (empirijskih in teoretičnih), z znanstvenih srečanj,
aktualnih teoretičnih razprav na tribunah in simpozijih, iz
objavljenih del o samoupravljanju v državi in svetu ter na
podlagi drugih virov;
- na prirejanje in izdajanje zbornikov znanstvenih sporočil,
referatov in avtoriziranih razprav z januarskih znanstvenih
srečanj; »Zvezkov« kot posebne publikacije s sporočili in
znanstvenimi prilogami s teoretičnih razprav, ki jih organizira
Jugoslovanski center o aktualnih vprašanjih teorije in prakse
samoupravljanja in mednarodnih znanstvneih srečanj ter
pisanimi prilogami s tega področja; »Informacij« Jugoslovanskega centra kot informativne publikacije, prek katere se
redno obveščajo ustanovitelji in člani centra, podpisniki tega
in drugih družbenih dogovorov ter znanstvena in družbena
javnost nasploh; posebnih izdaj za tujino za predstavljanje in
pojasnjevanje našega sistema v okviru mednarodnega sodelovanja in podobno:
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— na druge programske naloge, projekte in druga dela, ki
bodo določeni z delovnim programom Jugoslovanskega centra, spadajo pa v dejavnosti in dela iz prvega odstavka tega
člena.
5. člen
Podpisniki tega dogovora se strinjajo, da se z združenimi
sredstvi iz 3. člena tega družbenega dogovora financirajo tisti
projekti, programske naloge in druga dela v okviru delovnega
programa Jugoslovanskega centra, ki so skupnega pomena
za vse podpisnike dogovora ali za posamezne podpisnike
dogovora.
6. člen
Centralni komite ZKJ, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije,
Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zvezna konferenca SDLJ
in drugi ustanovitelji centra bodo sodelovali pri financiranju
dela delovnega programa Jugoslovanskega centra iz 3. člena
tega družbenega dogovora, predvsem tistih projektov, nalog
in del, ki so zanje neposrednega pomena in v skladu z njihovimi delovnimi programi, in v tem pogledu skupaj s centrom
programirali in uresničevali tiste naloge, ki ustrezajo vsebini
dela, vlogi, mestu in znanstvenim in družbenim funkcijam
centra.
7. člen
Jugoslovanski center se obvezuje, da svoje delo in svojo
dejavnost, zlžsti pa pripravo in sprejetje delovnih programov
in njihovo izvrševanje organizira tako, da predvsem vsi podpisniki dogovora ter člani centra in širša znastvena in družbena javnost v Jugoslaviji čim neposredneje sodelujejo in
ustrezno vplivajo na programiranje dela centra, in da omogoča podpisnikom dogovora neposreden vpogled v svoje
delo in dejavnost v celoti.
V ta namen se Jugoslovanski center obvezuje, da redno
obvešča podpisnike dogovora in jim poroča o svojem delu,
znanstveni in družbeni javnosti pa daje sporočila o svojem
delu, zlasti o razvoju posameznih področij dela, o predlogih
za spremembe in dopolnitve srednjeročnih in dolgoročnih
delovnih programov, o izvrševanju posameznih velikih projektov, nalog in drugih del, ki jih opravlja za vse ali za posamezne
podpisnike dogovora ter o svoji celotni dejavnosti in delovanju.
8. člen
Jugoslovanski center za obvezuje, da zagotovi podpisnikom dogovora, da redno, brez nadomestila, dobivajo (prejemajo) vse knjige in druge publikacije, ki jih prireja in izdaja
center, sam ali skupaj z drugimi organizacijami v okviru
opravljanja dejavnost in del iz 4. člena tega družbenega dogovora, ki se nanašajo na tematske zbornike del in druge knjige
Kardeljeve ustvarjalnosti, razen zbranih del Edvarda Kardelja,
zbornike znanstvenih sporočil in referatov s teoretičnih razprav »Misel in revolucionarno delo Edvarda Kardelja«,
ZVEZKE in druge publikacije z drugih znanstvenih srečanj,
okroglih miz in razprav s tribun Jugoslovanskega centra ter
ostale publikacije, ki jih center redno izdaja; analitično in
informativno gradivo s posameznih področij teorije in prakse
samoupravljanja; prikaze, krajše preglede, zapiske in informacije o posameznih knjigah in razpravah ter študijah primerov iz prakse uresničevanja samoupravljanja pri nas; informativno in drugo gradivo o medsebojnem sodelovanju, tretmaju
in teoretični in idejno-politični interpretaciji samoupravljanja
v svetu; informativna gradiva in krajše analize in prikaze
uresničevanja participacije in drugih oblik udeležbe ljudi pri
upravljanju v svetu; bibliografije in druga gradiva iz dokumentacije Jugoslovanskega centra in drugo.
9. člen
Podpisniki tega dogovora se strinjajo, da z združenimi
sredstvi iz 2. člena tega družbenega dogovora financirajo
dejavnosti in dela iz 4. člena tega družbenega dogovora, in
sicer od 1. januarja 1986 do zaključno 31. decembra 1990.
Podpisniki dogovora se strinjajo, da se za financiranje
dejavnosti in del iz prvega odstavka tega člena združijo sredstva v znesku 80.378.149,00 dinarjev. Ta znesek pomeni
osnovo za udeležbo podpisnikov dogovora pri financiranju
teh dejavnosti in del od leta 1986 dalie.
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14, člen
Podpisniki dogovora se strinjajo, da bo del sredstev, ki jih
združujejo republike in avtonomni pokrajini kot družbenopolitične skupnosti za financiranje dejavnosti in del iz 4. člena
tega dogovora, v letu 1986 enak znesku sredstev, s katerim so
sodelovale pri financiranju delovnega programa Jugoslovanskega centra v letu 1985, valoriziran po merilih, določenih s
tem družbenim dogovorom.
Udeležba podpisnikov dogovora pri financiranju dejavnosti
in del, določenih s 4. členom in na podlagi osnove iz drugega
odstavka 9. člena tega družbenega dogovora, znaša;
- Skupščina SFRJ
16.000.000,00 dinarjev
- Skupščina SR Bosne in Hercegovine
4.263.030,00 dinarjev
- Skupščina SR Črne gore
641.250,00 dinarjev
- Sabor SR Hrvaške
8.082.828,00 dinarjev
- Sobranje SR Makedonije
1.890.000,00 dinarjev
- Skupščina SR Slovenije
5.623.173,00 dinarjev
- Skupščina SR Srbije
7.165.800,00 dinarjev
- Skupščina SAP Vojvodine
3.567.402,0 dinarjevO
- Skupščina SAP Kosovo
144.666,00 dinarjev
-Centralni komite ZKJ
12.000.000,00 dinarjev
- Zvezna konferenca SZDLJ
4.000.000,00 dinarjev
- Svet Zveze sindikatov Jugoslavije
10.000.000,00 dinarjev
- Gospodarska zbornica Jugoslavije
5.000.000,00 dinarjev
- Svet akademij znanosti in umetnosti Jugoslavije
—
- Skupnost univerz Jugoslavije
- Stalna konferenca mest in občin
Jugoslavije
2.000.000,00 dinarjev
- Zveza republiških in pokrajinskih
samoupravnih interesnih skupnosti
za znanstvene dejavnosti SFRJ
11. člen
Sredstva iz drugega odstavka 9. člena oziroma 10. člena
tega družbenega dogovora se od leta 1986 dalje valorizirajo
po stopnji, do katere se smejo v skladu z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugoslavije
povečati sredstva za financiranje splošnih in skupnih družbenih potreb za ustrezno leto.
12. člen
Podpisniki dogovora se strinjajo, da vplačujejo združena
sredstva za posamezno leto na žiro račun Jugoslovanskega
centra enkrat v treh mesecih, in sicer v prvem mesecu trimesečja, lahko pa jih vplačujejo tudi mesečno,
13. člen
Podpisniki dogovora se strinjajo, da se ustanovi petčlanski
odbor podpisnikov dogovora.
! Podpisniki dogovora se strinjajo, da določi svet Jugoslovanskega centra podpisnike dogovora, ki bodo imenovali
člane odbora.
Podpisniki dogovora se strinjajo, da spremlja odbor podpisnikov dogovora izvajanje tega družbenega dogovora in opravlja tudi dela, določena s poslovnikom odbora podpisnikov
dogovora.
14. člen
K temu družbenemu dogovoru lahko pozneje pristopijo
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge družbene
organizacije, ki niso podpisniki dogovora, skupščine občin in
mestnih in regionalnih skupnosti.
K temu družbenemu dogovoru se pozneje pristopi s
posebno pismeno izjavo, ki jo podpiše pooblaščena oseba na
podlagi odloka pristojnega organa organizacije, skupnosti ali
organa družbenopolitične skupnosti iz prvega odstavka tega
člena o pristopu k temu družbenemu dogovoru.
Pismena izjava in odlok iz drugega odstavka tega člena
vsebujeta med drugim znesek sredstev, ki se združujejo.
Organizacija, skupnost ali organ, ki pozneje pristopi k temu
družbenemu dogovoru, ima enake pravice in obveznosti kot
poročevalec

podpisniki dogovora, in uresničuje te pravice in obveznosti
od dneva, ko sprejme Jugoslovanski center pismeno izjavo in
odlok pristojnega organa o poznejšem pristopu k temu družbenemu dogovoru.
15. člen
Vsak podpisnik dogovora lahko da pobudo za spremembo
in dopolnitev tega družbenega dogovora.

16. člen
Tisti, ki da pobudo za spremembo in dopolnitev tega družbenega dogovora, mora o tem obvestiti vse podpisnike dogovora v 15 dneh od dneva, ko pristojni organ sprejme odlok.
17. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati 1. januarja 1986.

OBRAZLOŽITEV
1. Ustavna podlaga — Predlog za sklenitev družbenega
dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra temelji na 124. členu
ustave SFRJ. Ker j predlagano, naj bo podpisnik dogovora
tudi Skupščina SFRJ, odloča na podlagi drugega odstavka
286. člena ustave SFRJ o predlogu za sklenitev tega dogovora, to je o prevzemanju obveznosti federacije, ki izhajajo iz
predlaganega osnutka, Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ. Glede na citirane določbe ustave SFRJ obstaja torej
ustavna podlaga, da ta akt sprejmejo Skupščina SFRJ in drugi
predlagani podpisniki.
2. Spremembe in dopolnitve dogovora iz leta 1981 - pogoj
za zagotovitev sredstev za financiranje delovnega programa centra. Kot je rečeno že v predlogu je dana pobuda za
spremembe in dopolnitve dogovora, sklenjenega leta 1981,
zaradi tega, da bi se podaljšala njegova veljavnost tudi po letu
1985, to je tudi za obdobje 1986-1990. To zahteva hkrati
predvsem zagotovitev stabilnih in trajnih virov dela sredstev
za financiranje dela delovnega prorama Jugoslovanskega
centra, in sicer tako kot do sedaj z združevanjem sredstev
podpisnikov sedanjega dogovora ter novih podpisnikov. To je
bil med drugim tudi glavni razlog za predlagane spremembe
in dopolnitve dogovora iz leta 1981. Poleg tega je bilo treba
glede na dosedanjo uporabo dogovora in doseženo stopnjo
razvoja Jugoslovanskega cetra od njegove ustanovitve do
danes ter glede na potrebo po nadaljnjem razvoju te specifične samoupravne skupnosti (institucije) v celoti ponovno
proučiti, dopolniti, spremeniti in natančneje formulirati skoraj
vse določbe in vse dele dogovora, pri tem pa predvsem
določiti pogoje, kriterije, osnove in zneske sredstev, ki jih
združujejo podpisniki dogovora, da bi imel center stabilno
finančno bazo za nadainje delo in razvoje. Zato je tudi pripravljeno prečiščno besedilo sprememb in dopolnitev v obliki
osnutka. V tem smislu se lahko predlagani osnutek dogovora
šteje tudi za nov dogovor.
3. Pregled dela in dosedanji način financiranja centra. V
nepolnih šestih Itih dela je dosegel center na podlagi načelno
določenih nalog in opredelitev v samoupravnem sporazumu o
temljih delovanja in nalogah Jugoslovanskega centra glede
uresničevanja svoje znanstvene in družbene funkcij vidne
rezultate na vseh delovnih področjih oziroma pri vseh dejavnostih, ki jih opravlja: koordinacija znanstveno-raziskovalnega dela; dokumentacija in informatika; mednarodno
sodelovanje; izobraževalna in posvetovalna dejavnost;
založniško-informativna dejavnost in raziskovanje, dokumentacijska obdelava, znanstveno-kritična analiza in izdajanje Kardeljevega ustvarjalnega dela. V ponazoritev bomo
tukaj navedli samo nekaj dejstev in podatkov o teh rezultatih.
a) Na področju koordinacije znanstvenoraziskovalnega
dela je center zelo uspešno organiziral in povezal delo in
delovanje več znanstvenih institucij in strokovnih služb ter
veliko število znanstvenih delavcev iz cele države pri raziskovanjih, prirejanju in pripravljanju za tisk Kardeljevega dela za
objavo zbranih del Edvarda Kardelja. Gre za izjemno veliko
delo, težaven in zahteven projekt katerega konkretni rezultati
bodo vidni šele po prvih natisnjenih delih, ki bodo letos prišli
iz tiska. Sicer pa gre za ogromno gradivo, ki obsega okrog
3.000 avtorskih pol ali 80 zvezkov po 600 strani tipkanega
besedila za vsak zvezek, od česar bo objavljeno okrog 60
zvezkov. Kot je predvideno, naj bi bil celotni projekt končan
do konca leta 1994.
Primer uspešne koordinacije znanstvenoraziskovalnega
dela centra je tudi medrepubliško-pokrajinski projekt
Podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, ki ima 11
podprojektov, pri njegovi izvedbi pa je angažiranih več kot 40
znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih organizacij in instiporočevalec

tucij z okrog 150 znanstvenih in strokovnih delavcev iz vse
države. Poseben pomen in vrednost ima ta projekt tudi zaradi
svoje mednarodne razsežnosti, kajti večje število študij,
monografij, sintez, bibliografij in separatov, napisanih na
podlagi empirijskih raziskovanj pri nas, je posredovano več
kot 30 državam v razvoju, ki so članice Mednarodnega centra
za podjetja v javni lastnini v deželah v razvoju.
V okviru koordinativne dejavnosti organizira center vsako
leto teoretične razprave »Misel in revolucionarno delo
Edvarda Kardelja.« Na teh srečanjih razpravljajo o najaktualnjših temah s področja teorije in prakse samoupravljanja v
Jugoslaviji. Do sedaj je bilo od leta 1980 dalje 6 takih srečanj,
na katerih je bilo okrog 950 udeležencev z okrog 200 napisanih znanstvenih sporočil in referatov in okrog 380 udeležencev (diskutantov) v razpravi. Vsa napisana sporočila in avtorizirane razprave so objavljene v 5 zbornikih, kar je izjemno
znanstveno gradivo in hkrati zelo vredno gradivo naše teoretične in idejnopolitične misli o temah: samoupravljanje - pot
osvoboditve dela; družbenoekonomski aspekti mednacionalnih odnosov; kmetijstvo, zadružništvo in vas; Socialistična zveza delovnega ljudstva; protislovja družbene
lastnine itd.
b) V dokumentaciji Jugoslovanskega centra je računalniško evidentirano in obdelano okrog 25.000 bibliografskih
enot domače in tuje literature s področja teorije in prakse
samoupravljanja, participacije, delavske kontrole, industrijske demokracije in drugih oblik udeležbe ljudi pri upravljanju.
Knjižnica Jugoslovanskega centra ima okrog 7.000 knjig in 50
naslovov revij in drugih periodičnih publikacij.
c) Center je tudi v mednarodnem sodelovanju dosegel
pozitivne in dobre rezultate, in sicer tako na področju dvostranskega kot tudi večstranskega sodelovanja. Na primer, v
petih letih, zaključno z letom 1983, je center obiskalo 145
delegacij, študijskih skupin iri posameznih znanstvenih delavcev - raziskovalcev iz vseh krajev sveta. Center vzdržuje in
razvija sodelovanje z več kot 20 vidnimi znanstvenimi institucijami (inštituti, akademije znanosti, univerze, velike svetovne
knjižnice in drugi) in mednarodnimi strokovnimi organizacijami ter agencijami in službami OZN. Eden pomembnih uspehov, ki ga je dosegel center na tem področju, je bil seminar
OZN o udeležbi ljudi pri upavljanju (1982), na katerem je
sodelovalo 36 držav z 48 delegati in predstavniki 10 specializiranih agencij in služb ZN.
d) V okviru založniško-informatlvne dejavnosti je center do
sedaj priredil in natisnil več kot 30 naslovov svojih publikacij v
nakladi okrog 50.000 izvodov. V to niso vštete posebne tematske in druge izdaje Kardeljevih del.
e) Na področju izobraževalno-posvetovaine oziroma svetovalne dejavnosti je imel center v primerjavi z drugimi aktivnostmi in dejavnostmi nekoliko slabše rezultate. Ta dejavnost
se namreč do sedaj ni razvijala tako kot druge in v skladu s
potrebami in možnostmi, in center na tem področju še vedno
ni uspel razviti tistih vsebin in oblik dela, ki bi jih v skladu s
programsko opredelitvijo in svojimi funkcijami moral razviti.
Ta skrajšani in vsekakor nepopoln pregled dela in dosežnih rezultatov pri dosedanjem delovanju centra vseeno potrjuje utemeljenost in potrebo po obstoju take jugoslovanske
institucije, zlasti če upoštevamo dejstvo, da je bil Jugoslovanski center ustanovljen in od začetka svojega dela usmerjen - po vsebini in oblikah dejavnosti - kot svojevrstna samoupravna skupnost znanosti in samoupravne družbene prakse
v celoti, pri čemer je poleg znanosti, politike in ideologije
oziroma celotne družbene nadgradnje mišljena tudi praksa
združenega dela v materialni proizvodnji in drugih področjih
družbenega dela. Center je zamišljen, v odloku o ustanovitvi

in drugih konstitutivnih aktih pa je to tudi izrecno rečeno,
kot mesto in center dogovora, sodelovanja in povezovanja
družbene znanosti na področju raziskovanja teorije in prakse
samoupavljanja v Jugoslaviji in kot center za sodelovanje z
znanstvenimi institucijami in orgnizacijami v svetu, ki se
ukvarjajo s proučevnjem problematike samoupravljanja in
drugimi oblikami udeležbe ljudi pri upravljanju. Hkrati je njegova programska usmeritev in ena osnovnih nalog povezovanje teorije in prakse samoupravljanja, njuno nenehno
soočanje in kritično preverjanje odnosa znanost-praksa,
teorija-stvarnost, vse z namenom, da bi prispeval k premagovanju družbenih protislovij, stabilnejšemu in učinkovitejšemu
razvoju samoupravljanja.
Ni potrebno posebej dokazovati, koliko je v današnjih razmerah naše družbene stvarnosti nujna takšna in tako organizirana skupnost (institucija) znanosti in prakse. Pri uresničevanju take svoje znanstvene vloge in družbenih funkcij je
dosegel Jugoslovanski center toliko, kolikor se objektivno in
subjektivno lahko doseže v pogojih, v katerih je bilo treba to
novo institucijo organizacijsko, delovno, programsko in po
oblikah njene dejavnosti utrjevati, konsolidirati po določeni
zasnovi in razvijati kot povsem specifično jugoslovansko
institucijo v družbeni znanosti. V tem pogledu je treba priznati trud in prizadevanje vseh družbenih in samoupravnih
organov in teles, ki upravljajo center (ustanovitelji centra,
republike in pokrajini in drugi) ter trud in prizadevanje strokovnih in drugih delavcev delovne skupnosti centra in velikega števila zunanjih znanstvenih in strokovnih sodelavcev,
ki jih je center zbral in angažiral pri izvrševanju svojega
programskega dela oziroma pri uresničevanju svoje specifične znanstvene in družbene funkcije.
Celotna dejavnost centra je bila do sedaj financirana v
glavnem iz dveh osnovnih virov: iz združenih sredstev ustanoviteljev centra in republik in pokrajin na podlagi družbenega dogovora o zagotovitvi dela sredstev za delo Jugoslovanskega centra za teorijo In prakso samoupravljanja
»Edvard Kardelj« v Ljubljani v obdobju 1981-1985, ki je bil
podpisan leta 1981 (Uradni list SFRJ, št. 6081) in iz združenih
sredstev na podlagi družbenega dogovora o zagotovitvi
sredstev za prirejanje in pripravljanje za tisk zbranih del
Edvarda Kardelja (Uradni list SFRJ, št. 6083). Tretji vir prihodkov centra so sredstva, ki jih zagotavlja Zvezni izvršni
svet, in sicer 2.000.000,00 dinarjev letno za obdobje
1983-1990 namensko za zbrana dela Edvarda Kardelja ter
sredstva za organiziranje in koordinacijo " medrepubhškopokrajinskega projekta »Podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju«, za katerega je v letih 1983 in 1984 ZIS prav
tako zagotovil po 2.000.000,00 dinarjev. Zvezni izvršni svet je
tudi v prejšnjih letih (1981 in 1982), po konstituiranju tega
projekta, financiral koordinacijo njegovega izvajanja v skupnem znesku 5.500.000,00 dinarjev. Za ta projekt je dal do
sedaj skupaj 9.500.000,00 dinarjev.
Na podlagi dogovora iz leta 1981, katerega veljavnost, kot
je že rečeno, poteče konec tega leta, so zagotavljale sredstva
predvsem republike in pokrajini, posamezni ustanovitelji pa
samo izjemno, v manjših zneskih. Večina ustanoviteljev pa je
podpisala družbeni dogovor za financiranje zbranih del
Edvarda Kardelja in za ta projekt združila določen znesek
sredstev, ki so namenska, dogovor pa velja za obdobje
1983-1990.
Težave pri financiranju delovnega programa Jugoslovanskega centra so se resneje pokazale v letu 1984, zlasti v
drugi polovici leta, pedvsem zaradi nagle rasti vseh stroškov,
ki jo je povzročila rast cen, prihodki centra pa se niso toliko
povečali - nekateri še v planiranih zneskih niso realizirani da bi pokrili nastalo razliko v stroških. Poleg tega so sredstva
republik in pokrajin valorizirana po 15-19 odstotni stopnji,
sredstva za zbrana dela pa se sploh ne valorizirajo. Zahvaljujoč temu, da je imel center ostanek sredstev iz leta 1983, je
končal poslovanje v letu 1984 brez izgub. Prevzete obveznosti katerih izplačilo dospeva v tem letu, in nadaljnja rast
stroškov poslovanja ter delovni program, določen za leto
1985, iz katerega večjega dela projektov in nalog ni mogoče
preložiti brez hujših negativnih posledic, celo ob pogoju, da
se vsi planirani prihodki realizirajo, in sicer od republik m
pokrajin z večjo valorizacijsko stopnjo kot v letu 1984,
kažejo, da primanjkujejo centru precejšnja sredstva, okrog
20.000.000,00 dinarjev, da bi normalno posloval v tem letu.
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Zaradi take situacije je bil svet Jugoslovanskega centra
prisiljen obrniti se na ZIS in predlagati, da se iz proračuna
federacije zagotovi znesek 12.000.000,00 dinarjev, razliko do
20.000.000,00 dinarjev v znesku 8.000.000,00 dinarjev pa je
skušal zagotoviti v dogovoru z republikami in pokrajinama
ter posameznimi ustanovitelji.
Za izvršitev delovnega programa v letu 1985 so potrebna
sredstva (celotni prihodek) v znesku okrog 76.000.000,00
dinarjev. Na podlagi dogovora iz leta 1981 znaša udeležba
republik in pokrajin povečana po 35-40 odstotni stopnji v
primerjavi z letom 1984 okrog 30.000.000,00 dinarjev, kar
zadostuje le za izplačilo osebnih dohodkov za 30 stalno
zaposlenih delavcev-sodelavcev v centru. Tukaj je treba reči,
da se število zaposlenih v zadnjih dveh letih ni povečalo, da
je znašal v letu 1984 povprečni osebni dohodek zaposlenih
delavcev v centru 32.698,00 dinarjev in da so osebni dohodki
v celotnem prihodku centra v letu 1984 znašali 45,76 odstotkov. To je med drugim eden bistvenih razlogov, da so center
pogosto zapuščali delavci z visoko izobrazbo, tako da je tudi
fluktuacija tega dela kadrov največja.
4. Financiranje delovnega programa centra - skupen
Interes podpisnikov dogovora. - Na podlagi pregleda doseženih rezultatov dela in dosedanjega načina in stanja financiranja delovnega programa v zadnjih dveh letih (1984 in 1985)
je svet v dogovoru s predsedstvom Zvezne konference
SZDLJ sklenil predlagati, naj se spremeni in dopolni družbeni dogovor o financiranju delovnega programa centra,
podpisan leta 1981, pravzaprav naj se podpiše nov družbeni
dogovor za obdobje 1986-1990.
Osnovno izhodišče sveta pri formuliranju predloga za sklenitev novega dogovora in pri izdelavi njegovega osnutka je,
da opravlja Jugoslovanski center dejavnosti in dela skupnega pomena za vse podpisnike dogovora na področju
družbenih ved v Jugoslaviji, zlasti na področju teorije in
prakse samoupravljanja, in da zato podpisniki dogovora
združujejo sredstva (del sredstev) za financiranje dela delovnega programa Jugoslovanskega centra. Prav izhajajoč iz
tega se z osnutkom določa delovni program centra v delu, ki
se nanaša na opravljanje dejavnosti in del skupnega pomena
za vse ali za posamezne podpisnike dogovora (1. člen
osnutka), razširja število podpisnikov, popolneje m jasneje
določajo obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev centra,
jasneje in natančneje določajo, razčlenjujejo in urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti Jugoslovanskega centra in ostalih podpisnikov itd. Skratka, osnutek
določa tako del delovnega programa centra, ki se financira iz
združenih sredstev, kot tudi sredstva, ki jih združujejo udeleženci dogovora. Center namreč opravlja dejavnosti in dela, ki
jih ne določa samo ta dogovor, in ustvarja prihodke tudi iz
drugih naslovov in drugih virov. Z drugimi besedami, Jugoslovanski center ne zagotavlja vseh sredstev na podlagi tega
dogovora za financiranje svojega delovnega programa v
celoti oziroma za financiranje svoje celotne dejavnosti. V tem
pogledu se predlagani osnutek dogovora ne razlikuje od
dogovora, sklenjenega leta 1981.
Po eni strani gre torej za financiranje dela delovnega programa centra, ne pa njegovega programa v celoti, po drugi
strani pa za dejavnosti in dela, ki so skupnega pomena za
vse podpisnike, te dejavnosti in dela pa so določeni v 4.
členu osnutka dogovora. Vrste dejavnosti in dela ter njihova
vsebina, ki pomenijo skupen interes podpisnikov dogovora,
so v bistvu tiste konkretne naloge in dela, ki jih opravlja
Jugoslovanski center na področju teorije in prakse samoupravljanja, ki so za udeležence (podpisnike) dogovora povod
in podlaga za samoupravno dogovorno urejanje njihovih
medsebojnih razmerij, kot je to rečeno v ustavi SFRJ, ki so
zanje skupnega pomena. Skupen interes podpisnikov dogovora in urejanje njihovih medsebojnih razmerij pa se v tem
primeru izražata prav v konkretno določenih nalogah, projektih, delih in dejavnostih centra na področju teorije in
prakse samoupravljanja, določenih v 3. in 4. členu osnutka
dogovora. Osnutek dogovora namreč določa (predvideva)
tudi možnost, da posamezni podpisniki dogovora financirajo
tudi tisti del delovnega programa centra, ki se nanaša na
dejavnosti in dela, ki so pomembna samo zanje, gre torej za
dejavnosti in dela, za katerih izvršitev sklenejo posamezni
podpisniki poseben samoupravni sporazum ali pogodbo z
Jugoslovanskim centrom (3. člen osnutka).
poročevalec

Pravzaprav je celotni delovni program Jugoslovanskega
centra v smislu tega dogovora razdeljen na tri dele. Prvič, na
dejavnosti in dela, ki imajo skupen pomen za vse podpisnike
dogovora (4. člen osnutka) in ki jih spet vsi podpisniki financirajo z združevanjem sredstev. Drugič, na dejavnosti in dela,
ki imajo skupen pomen za del podpisnikov ali samo za posameznega med njimi (3. člen osnutka). Tretjič, delovni program Jugoslovanskega centra zajema tudi tiste dejavnosti in
dela, ki jih podpisniki tega dogovora sploh ne financirajo.
Zato se tudi sam dogovor imenuje »Družbeni dogovor o
zagotovitvi dela sredstev...«, ker se financira samo del
delovnega programa.
5. Obveznosti centra do ostalih podpisnikov - Eno bistvenih obeležij razmerja podpisnikov in Jugoslovanskega centra
je natančnejše in jasnejše urejanje njihovih vzajemnih pravic,
dolžnosti in medsebojnih odgovornosti. Ko gre za Jugoslovanski center^ so namreč v 7. in 8. členu določene njegove
obveznosti tako do ostalih podpisnikov kot tudi do širše
znanstvene in družbene javnosti v državi nasploh, in sicer
predvsem v tem smislu, da ne le omogoči ostalim podpisnikom vpogled v svoje delovne programe in načrte v celoti,
temveč da postane pripravljanje in sprejemanje teh dokumentov izraz neposrednega in nenehnega sodelovanja ostalih podpisnikov in centra in da je njihova vsebina izraz programa in skupnih potreb vseh podpisnikov na področju
teorije in prakse samoupravljanja.
Po drugi strani določa 8. člen osnutka, kaj in katere konkretne rezultate dela in v kateri obliki mora center zagotoviti
ostalim podpisnikom dogovora.
V zvezi z medsebojnimi razmerji centra in ostalih podpisnikov ima poseben pomen 6. člen osnutka, in sicer predvsem
glede sodelovanja ustanoviteljev centra in centra pri njegovem programiranju dela oziroma glede njihovih medsebojnih
razmerij in sodelovanja v celoti. Kajti smisel določbe tega
člena je zagotoviti aktiven odnos ustanoviteljev do centra in
njihovo »skrb« za center v tem smislu, da zaupajo centru del
svojih programskih nalog in določenih del, ki ustrezajo
naravi in značaju njegovih funkcij, in financirajo njihovo izvr-

ševanje, kar omogoča »zaposlitev« centra in zagotovitev dela
sredstev za njegovo delo. Dosledna uporaba te določbe v
praksi pa po drgi strani omogoča in zagotavlja smotrnejše in
na znanstveni podlagi kakovostno raziskovnje družbenih
pojavov in procesov v razvoju družbe, kar je bistven pogoj za
ustrezno politično in družbeno odločanje. Takšen odnos
ustanoviteljev do centra pa seveda terja tudi obveznost centra do ustanoviteljev, da prevzeta dela pravočasno in kakovostno opravlja.
6. Podpisniki dogovora in predlog zneskov za združevanje sredstev. - Osnutek dogovora predlaga, naj bodo, tako
kot tudi do sedaj, podpisniki dogovora še nadalje predvsem
vsi ustanovitelji Jugoslovanskega centra in skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Predlaga pa, naj bo v bodoče podpisnik dogovora tudi Skupščina SFRJ. Osnutek predvideva tudi možnost, da k dogovoru pristopijo še drugi podpisniki (14. člen), kar v dogovoru
iz leta 1981 ni bilo izrecno predvideno.
Po oceni predlagatelja osnutka so te dopolnitve glede udeležencev (podpisnikov) dogovora ne le nujne, temveč tudi
naravne, zlasti ko gre za udeležbo federacije pri financiranju
dela delovnega programa centra, čeprav ni njegov neposredni ustanovitelj, ker pač obstaja neposreden interes federacije, pa tudi splošen družbeni interes, da je tudi sama
podpisnik tega dogovora. Vsebina dela, pomen dejavnosti in
del, ki jih opravlja Jugoslovnski center, ter narava in značaj
znanstvene vloge in družbenih funkcij, ki jih s svojo celotno
dejavnostjo opravlja ta institucija, navaja na tak sklep. Zaradi
istih razlogov je predvidena možnost, da k dogovoru pristopijo tudi drugi podpisniki.
V obdobju 1981-1985, to pa je obdobje, v katerem se uporablja družbeni dogovor, sklenjen leta 1981, katerega spremembe in dopolnitve se sedaj predlagajo, je iz leta v leto
rastel znesek sredstev, ki jih je center ustvarjal iz drugih
naslovov in drugih virov v primerjavi z delom združenih sredstev, ki so jih vplačevale republike in pokrajini, kar pomeni,
da so izpolnjene določbe in intencije 3. člena tega dogovora.

PREGLED
celotnega prihodka Jugoslovanskega centra ustvarjenega v obdobju 1981-1985 po
virih
Leto
Zap. Viri prihodkov
1981
1982
1983
1984
1985*
št.
1.
Združena sred. republik in pokrajin
14.839.000 17.477.760 19.535.883 21.626.010 32.376.000
2.
Ostali viri prihodkov
7.050.015
8.565.371
8.508.102 16.726.286 43.686.660
Odstotek
3.
47,51%
49%
77,34%
134,93%
43,55%
Iz pregleda je razvidno, da se je udeležba prihodkov (sredstev) centra iz ostalih virov v primerjavi s prihodki iz združenih
sredstev republik in pokrajin v obdobju 1981-1983 gibala od
okrog 43% do 49%, medtem ko je v letu 1984 znašala več kot
77%, v letu 1985 pa po načrtu celo 134%. Ne glede na trud in
prizadevanja, da center v letu 1985 iz drugih virov realizira
načrtovana sredstva, se je pokazalo, da to ni mogoče, vsaj ne
v načrtovanem znesku. Zato se je moral obrniti na izvršne
svete republik in pokrajin, da povečajo v tem letu svojo
udeležbo pri financiranju delovnega programa centra in zagotovijo del dodatnih sredstev. Zaradi istih razlogov se je center
obrnil tudi na ZIS, za pomoč pri zagotovitvi tega dela sredstev.
Center bo tudi v bodoče, čeprav to v osnutku ni izrecno
predvideno, zagotavljal oziroma povečeval sredstva iz drugih
virov in drugih naslovov. Prizadeval si bo, da bi to povečanje
znašalo najmanj 10% v tekočem letu v primerjavi s sredstvi,
realiziranimi iz tega naslova v prejšnjem letu. Obveznosti
Jugoslovanskega centra v tem pogledu so povsem konkretno
določene in izvirajo iz družbenega dogovora o financiranju
zbranih del Edvarda Kardelja ter iz drugih dokumentov in
aktov (članarina, posebni projekti in naloge in drugo).
Osnova za udeležbo podpisnikov dogovora pri financiranju
delovnega programa centra v letu 1986 znaša 80.378.149,00
dinarjev, ki bi se od 1. januarja 1986 dalje valorizirala po
stopnji, do katere se smejo, v skladu z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugoslavije, povečati sredstva za financiranje splošnih in skupnih družbenih
poročevalec

potreb za to leto. Gre za sredstva, s katerimi bi se financirala
samo dela, naloge in projekti iz 4. člena osnutka dogovora. Po
računih, ki jih je sedaj mogoče izpeljati, bi celotni prihodek, ki
naj bi ga center realiziral v letu 1986, da bi lahko normalno
izvršil delovni program in posloval brez izgub, znašal okrog
110-115 milijonov dinarjev. Razliko v znesku okrog 15-20
milijonov dinarjev bi zagotovil center iz drugih virov.
Iz tega predloga se vidi, da bi se udeležba sredstev, realiziranih iz drugih virov, relativno zmanjšala v letu 1986 v primerjavi z letoma 1984 in 1985. Z drugimi besedami, center bi spet
v začetnem letu uporabe novega dogovora realiziral večje
prihodke iz združenih sredstev podpisnikov dogovora, manjši
znesek pa iz drugih naslovov in iz drugih virov. V prihodnjih
letih pa bi se to razmerje spreminjalo v dobro dela sredstev, ki
jih bo center realiziral iz drugih virov in drugih naslovov.
Značilnost določb 9., 10. in 11. člena osnutka dogovora, še
zlasti pa 10. člena je v tem, da se obveznosti ustanoviteljev
centra in Skupščine SFRJ kot novega podpisnika dogovora
določajo v fiksnih zneskih kot tudi za republike in pokrajini. V
dogovoru iz leta 1981 ni take določbe. Poleg tega so obveznosti republik in pokrajin določene v zneskih, ki ne presegajo
zneskov, vplačanih v letu 1985, in sicer brez dodatne (pozneje
povečane) udeležbe pri financiranju delovnega programa
centra v tem letu. Predlagatelji so se opredelili za takšen
predlog zato, ker so republike in pokrajini v minulih petih letih
* Načrt za leto 1985
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financirale največji del d&lovnega programa centra in ker ne
bi bilo treba v prihodnjih petih letih povečevati začetnega
zneska njihove udeležbe pri financiranju centra. Zato je predlagana udeležba ustanoviteljev in Skupščine SFRJ v združenih sredstvih večja in skupaj zudeležbo republik in pokrajin
zagotavlja znesek osnove iz drugega odstavka 9. člena
osnutka dogovora. Udeležba republik in pokrajin znaša
31.378.149,00 dinarjev ali 65%.
Poleg tega vsebuje predlog za udeležbo Skupščine SFRJ v
znesku 16.000.000,00 dinarjev tudi znesek 5.000.000,00 dinarjev kolikor naj bi po finančnem načrtu centra za leto 1985
zagotovil ZIS s posebnim odlokom za koordinacijo medrepubliško-pokrajinskega projekta »Podjetja v družbeni lastnini v
deželah v razvoju«. V bodoče bi se torej tudi koordinacija tega
projekta financirala iz združenih sredstev, tako da ne bi z
letnimi načrti posebej zahtevali, da ZIS s posebnim odlokom
zagotavlja sredstva za ta projekt.
Iz vsega navedenega znaša udeležba posameznih skupin
podpisnikov dogovora pri financiranju osnove, določene v
drugem odstavku 9. člena: Skupščina SFRJ 23%, ustanovitelji
centra 42% in republike in pokrajini 35%.
Na koncu te obrazložitve" je treba poudariti, da je predlog
celotnega zneska sredstev 80.378.149,00 dinarjev kot začetnega zneska, ki naj bi ga zagotovili udeleženci dogovora in ki
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se bo od 1. januarja 1986 valoriziral po ustrezni stopnji, tisti
del zneska celotnega prihodka centra, brez katerega res ni
moč zagotoviti rednega in normalnega poslovanja centra in
nadaljnjega razvoja njegove materialne osnove dela. To
pomeni, da so v ta znesek vračunani predvsem materialni
stroški in amortizacija, nato del sredstev, ki jih mora center
zagotoviti delovni skupnosti za izvrševanje delovnega programa (osebni dohodki in sredstva skupne porabe) in sred'
stva za investicije. V absolutnih zneskih izgleda to približno
takole: osebni dohodki in skupna poraba delovne skupnosti
35.000.000,00; materialni stroški in amortizacija 42.500.000,00
in investicije 2.500.000,00 dinarjev.
Tako kot si Jugoslovanskega centra ni mogoče zamisliti
brez določene vsebine (programa) dela oziroma ne more
obstajati, če ne opravlja dejavnosti in del, določenih v 4. členu
osnutka dogovora, si tudi izvrševanja teh dejavnosti in. del ni
mogoče zamisliti brez minimuma sredstev, ki jih z združevanjem zagotovijo predlagani podpisniki novega družbenega
dogovora. Zato je sprejetje predloga za sklenitev dogovora in
podpis predlaganih in morebitnih novih podpisnikov skoraj
edini pogoj obstoja centra, njegovega nadaljnjega dela in
razvoja na temeljih, določenih ob njegovi ustanovitvi in konstituiranju.
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Ljubljanska banka
Združena banka
INFORMACIJA
o uresničevanju sprejetih ukrepov in aktivnosti za
odpravo najbolj perečih problemov v kmetijstvu pri
temeljnih bankah, združenih v Ljubljansko banko Združeno banko (ESA-665)
Skupščina SR Slovenije je dne 17. 4. 1985 obravnavala
analizo uresničevanja politike razvoja kmetijstva ter v zvezi s
tem sprejela ugotovitve in sklepe ter predlagala nekatere
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev in nadaljevanje ustreznih pogojev pri uresničevanju zastavljenih dolgoročnih
usmeritev na področju kmetijstva. Pri tem meni, da je
potrebno ukrepe izvajati selektivno in dajati prednost zlasti
ključnim proizvodnim usmeritvam kmetijske proizvodnje, ki
so temeljnega pomena za učinkovito izrabo razpoložljivih
naravnih danosti in kapacitet, posebej še v živinoreji. Ukrepe
je potrebno uresničevati na področjih kratkoročnih ukrepov,
z dopolnjevanjem ekonomske politike za leto 1985 in pri
oblikovanju zasnove novega srednjeročnega plana.
Na področju kreditiranja razvoja ter kmetijske pridelave in
predelave predlaga skupščina bankam zlasti naslednje
ukrepe:
- Ljubljanska banka - Združena banka in njene temeljne
banke, Jugobanka Temeljna banka Ljubljana ter Beogradska
banka, Temeljna banka Ljubljana naj takoj najdejo rešitve za:
- konverzijo kratkoročnih kreditov v dolgoročne,
- reprogramiranje kreditov,
- da se pri že odobrenih kreditih za investicijske naložbe v
kmetijsko proizvodnjo obrestne mere ne revalorizirajo in
- uveljavitev ugodnejših obrestnih mer.
O stališčih in sklepih Skupščine SR Slovenije sta razpravljala kolegij poslovodnih organov temeljnih bank in združene Ljubljanske banke dne 8. 5. 1985 in izvršilni odbor
Ljubljanske banke - Združene banke dne 13. 5. 1985, ki je na
podlagi predhodne obravnave sprejel naslednje sklepe:
1. Konverzija kratkoročnih kreditov v dolgoročne
Temeljne banke Ljubljanske banke naj ob analiziranju
posameznih OZD oz. TOZD s področja kmetijstva ugotovijo
potrebe in z ozirom na svoje zmožnosti izvršijo konverzijo
kratkoročnih kreditov v dolgoročne. Ljubljanska banka Združena banka mora pri temeljnih bankah, ki bodo izvršile
konverzijo sodelovati z likvidnostnimi krediti in izboljšanju
strukture plasmajev glede na potrebe posamezne temeljne
banke.
2. Reprogramiranje kreditov
Temeljne banke Ljubljanske banke naj pristopijo k reprogramiranju posameznih kreditov tistih OZD oz. TOZD, pri
katerih je reprogram nujno potreben, vendar v okviru bilančnih možnosti temeljne banke. Temeljne banke naj reprogramirajo samo glavnice investicijskih kreditov s tem, da se
upošteva tista obrestna mera, ki je bila opredeljena v času
odobritve kredita.
3. Klavzula o obrestni meri
Ljubljanska banka - Združena banka bo predlagala Združenju bank Jugoslavije naj bi za investicijske kredite, ki bodo
Ddobreni v letu 1985 in naprej ukinili klavzulo o drseči obrestni meri.
4. Strokovne službe Ljubljanske banke - Združene banke
laj mesečno analizirajo rezultate sklepov glede konverzije
kratkoročnih kreditov v dolgoročne in reprogramiranja krediov pri temeljnih bankah. Pri tistih temeljnih bankah, ki bodo
zrabile vse svoje materialne možnosti in bo ostal odprt pro>lem sanacije določene kmetijske organizacije, bodo strokovne službe predlagale organom upravljanja način, obliko
n možnosti skupnega reševanja v sistemu Ljubljanske banke
■ Združene banke.
O sklepih skupščine je potekala razprava tudi na sestanku
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med predstavniki Ljubljanske banke - Združene banke in
Gospodarske zbornice Slovenije dne 17. 5. 1985. Dogovorjeno je bilo, da bosta skupaj proučili predlog, da bi znotraj
kreditiranja celotnega gospodarstva našli vir za do 10
poenov beneficiranje obresti pri kreditih za proizvodnjo
mleka in prirejo mesa govedi in prašičev.
Temeljne banke združene v Ljubljansko banko - Združeno
banko so po proučitvi sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije, sklepov kolegija banke in izvršilnega odbora LB - ZB ter
na podlagi svojih dohodkovnih in bilančnih možnosti ter
sprejetih dokumentov pristopile k njihovem uresničevanju.
1. Konverzija kratkoročnih kreditov v dolgoročne
Temeljne banke ugotavljajo, da bi s konverzijo kratkoročnih kreditov v dolgoročne samo iz lastnih bančnih sredstev
izgubile pravico do ustreznega dela reeskontnih kreditov, ki
jih sedaj koristijo pri Narodni banki Jugoslavije in določenih
bonitet pri omejitvi plasmanov. Večina temeljnih bank izpada
reeskontnih kreditov ne more nadomestiti iz svojih lastnih
sredstev, zato bi konverzija povzročila znižanje kratkoročnih
kreditov kmetijstvu.
Konvertirani del kredita bi bremenil dolgoročno bilanco
sredstev, zato bi konverzija povzročila izpad sredstev za
nove dolgoročne naložbe v kmetijstvo. Pri nekaterih temeljnih bankah bi konverzija porušila tudi obvezno razmerje
kratkoročnih in dolgoročnih plasmanov.
V primeru, da bi temeljne banke izvedle konverzijo, ne
morejo znižati obrestne mere izpod dogovorjene s Samoupravnim sporazumom bank o politiki obrestnih mer.
Temeljne banke menijo tudi, da spričo visoke inflacije konverzija kmetijstvu ne prinaša dolgoročnih in pomembnejših
učinkov, znižuje pa investicijski potencial banke za nove
kmetijske investicije. Zato temeljne banke ugotavljajo, da bi
bilo generalno konverzijo smotrno izvesti le skupaj z
Narodno banko Jugoslavije.
Temeljne banke so v času do 14. 6. prejele skupaj 41 vlog
za konverzijo 1,3 mlrd din in so v obdelavi.
2. Reprogramiranje kreditov
Temeljne banke ugotavljajo, da reprogramiranje pride v
poštev le za odobrene investicijske kredite od leta 1982 dalje.
Pred letom 1982 je bila obrestna mera bančnih kreditov za
naložbe v govedorejo še 3% - 6% z 12-letno odplačilno dobo
in se klavzula o spremenljivi obrestni meri še ni uporabljala.
Anuitete teh posojil zato ne predstavljajo velikega bremena
zlasti še, ker so bili investicijski stroški v primerjavi s sedanjimi nizki.
Nekatere banke so že prejele vloge svojih članic za reprogramiranje in so v strokovni obdelavi. Večina teh vlog je še
nepopolnih in jih investitorji dopolnjujejo. Temeljne banke
nameravajo izvesti reprogramiranje na podlagi sanacijskih
ali predsanacijskih programov investitorjev v tistih primerih,
kjer je reprogram nujno potreben. Na podlagi stališča izvršilnega odbora Ljubljanske banke - Združene banke, bodo
banke reprogramirale glavnice investicijskih kreditov, obresti
pa zapadejo v plačilo.
Nekatere banke bodo namesto reprogramiranja odobrile
investitorjem raje nove kredite za trajna obratna sredstva. To
bo za investitorja poleg priliva novih sredstev pomenilo tudi
izboljšanje investicijske sposobnosti.
Temeljne banke so do 14. 6. prejele 40 vlog svojih članic za
reprogramiranje 2,2 mlrd din investicijskih kreditov in oce37

njujejo, da bodo v okviru bilančnih možnosti rešile upravičene potrebe svojih članic.
3. Klavzula o obrestni meri
Glede na določilo v samoupravnem sporazumu o politiki
obrestnih mer uporabljajo temeljne banke, Ljubljanske
banke klavzulo o spremenljivi obrestni meri za investicijske
naložbe v družbeni sektor kmetijstva.
V sklopu sprejetih sklepov je Ljubljanska banka — Združena banka predlagala Združenju bank Jugoslavije, da banke
za investicijske kredite, odobrene za naložbe v kmetijstvo v
letu 1985 in naprej ne vnašajo v kreditne pogodbe klavzulo o
spremenljivi obrestni meri. Predlog za takšno spremembo
34 člena samoupravnega sporazuma bank o politiki obrestnih mer bo Združenje bank Jugoslavije obravnavalo na prvi
seji odbora za politiko obrestnih mer.
4. Uveljavitev ugodnejših obrestnih mer
Višino obrestnih mer bančnih kreditov opredeljuje sporazum o politiki obrestnih mer, sklenjen v okviru Združenja
bank Jugoslavije.
V skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi so banke
s tem sporazumom opredelile osnovne cilje svoje politike
obrestnih mer, ki so:
- da obrestne mere s postopnim zviševanjem postanejo
realne, to je 1% nad stopnjo inflacije.
- da se uvedejo minimalne obrestne mere, izpod katerih
banke ne morejo oblikovati obrestnih mer za dane kredite,
- da sproti prilagajajo obrestno mero veljavni obrestni
meri in v ta namen vnašajo v kreditne pogodbe klavzulo o
spremenljivi obrestni meri.
Minimalne obrestne mere niso obvezne edino za selektivne
kredite iz bančnih sredstev, pri katerih je udeležena primarna
emisija. Za te kredite določa višino obrestnih mer Narodna
banka Jugoslavije, katere politika prav tako temelji na sprejetih izhodiščih iz mednarodnih obveznosti. Narodna banka
Jugoslavije odobrava kredite iz primarne emisije za izvoz in
kmetijstvo pod diferenciranimi kreditnimi pogoji.
Ljubljanska banka je v svojih aktih o politiki obrestnih mer
vseskozi upoštevala dohodkovni položaj kmetijstva v združenem delu in zanj odobravala kredite z najugodnejšo obrestno mero. Povprečne obrestne mere za kratkoročne in investicijske kredite so v obdobju 1982-1984 dosegale le dobro
polovico obrestne mere, ki je veljala za neprednostne
namene v gospodarstvu. Na račun tako določenih obrestnih
mer je kmetijstvo plačalo v letu 1984 za 3,1 mlrd manj obresti, od tega 1,0 mlrd pri investicijskih kreditih in 2,1 mlrd pri
kratkoročnih kreditih.
Ljubljanska banka je v svojih planskih aktih za leto 1985
določila, da bo uporabljala:
pri investicijskih kreditih:
- minimalno obrestno mero 31%
za melioracije in družbeno organiziran nakup kmetijskih
zemljišč, za naložbe na hribovskih območjih in za kmečki
turizem,
- ugodnostno obrestno mero 35%
za investicije v primarno kmetijstvo s tem, da se ta ugod-
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nejša obrestna mera zniža še za 10%, če je naložba na man)
razvitih območjih in za 15% v manj razvitih obmejnih območjih in občini Lenart, pri kreditih za tekoče poslovanje
- da se krediti za proizvodnjo zaloge in tržne rezerve kmetijskih proizvodov odobravajo po obrestnih merah kot jih
odobrava Narodna banka Jugoslavije povečanih za do dve
odstotni točki.
Na takšno oblikovanje obrestnih mer je poleg opredelitev v
samoupravnem sporazumu bank vplivala tudi težka dohodkovna situacija bank, ki morajo med drugim letos zagotoviti
kritje za visoke obrestne mere za nenamensko vezane depozite in pokriti tečajne razlike prenešene na banke.
Upoštevajoč obrestne mere, ki se kažejo v uveljavljenih
obrestnih merah za neprednostne namene:
- za investicijske kredite v gospodarstvu
50%
- za kredite v tekočem poslovanju
62%
- ali v realno pozitivni obrestni meri
58/o
so obrestne mere Ljubljanske banke za kmetijstvo tudi v
letu 1985 močno beneficirane.
Z dogovorom o skupni politiki obrestnih mer Ljubljanske
banke je sprejeto tudi določilo, da banke z ugodnejšimi
dohodkovnimi možnostmi lahko zmanjšajo obrestno mero za
tekoče poslovanje za do dve odstotni točki. To možnost letos
v svoji politiki obrestnih mer do kmetijstva uporabljata temeljni banki Maribor in Krško.
Nadaljnje znižanje obrestnih mer bi lahko izvedli v banki le
na račun zvišanja obrestnih mer ostalemu gospodarstvu, ki
bi ga morali podpreti tudi drugi upravljalci banke. Kakšnih
večjih možnosti za to ni, saj banke poleg kmetijstva še največ
kratkoročnih kreditov odobravajo za izvoz, prav izvozniki pa
dokazujejo, da so tudi zanje sedanje obrestne mere previsoke.
. .
V okviru usmerjanja sredstev v tekoče poslovanje je vedno
več bančnega potenciala namenjenega kreditiranju selektivnih namenov, saj odpade na te kredite že 90% vseh naložb v
tekoče poslovanje. Od kreditev za selektivne namene odpade
64% na izvozne kredite, 26% na kredite za kmetijstvo in le
10% na druge selektivne namene.
Ocenjujemo, da bo v letu 1985 kmetijstvo in ribištvo pri
predvidenem obsegu kreditov plačalo približno 6,4 mlrd
obresti manj kot če bi zanj banke uporabljale splošno obrestno mero.
Upoštevajoč specifičnost investicijskih vlaganj v zasebno
kmetijstvo, temeljne banke Ljubljanske banke na predlog
Glavne združene zveze Slovenije in Republiškega komiteja
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne uporabljajo klavzule o spremenljivi obrestni meri za investicijske naložbe v
zasebno kmetijstvo.
. . .
Ob predpostavki, da bi za te namene plačalo vsakoKrat
veljavno obrestno mero, je zasebno kmetijstvo pridobilo na
račun nižjih obresti v letu 1984 337 milijonov dinarjev.
Svojo politiko aktivnega podpiranja kmetijstva bo Ljubljanska banka vodila tudi vnaprej, vendar je pri tem dolžna spoštovati sprejeti samoupravni sporazum bank o politiki obrestnih mer.
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Glasilo
Skupnosti
slovenskih
občin
Ljubljana
Cankarjeva 5
tel. št.: (061)
210-200,
210-219
IZ VSEBINE
Štev. 14 (5. julija 1985)
POSVET SKUPNOSTI SLOVENSKIH OBČIN
- Izhodišča za medbočinsko sodelovanje
in povezovanje ter aktivnosti občine pri odpiranju v širši prostor
RAZPRAVE O SIS MATERIALNE PROIZVODNJE
- Vsebine razprav regijskih posvetov
- Ugotovitve slovenskih sindikatov
- Stališča, sklepi in priporočila Gospodarske zbornice Slovenije
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