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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
25. novembra 1980 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega deia, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za torek, 25. novem- 
bra 1989, je razširjen z obrav- 
navo: 

- osnutka odloka o spre- 
membi in dopolnitvi odloka o 
sprejetju družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 
1981 do leta 1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka 
oziroma predloga družbenega 
plana Jugoslavije Skupščini 
SFR Jugoslavije (ESA 601); 

- osnutka delovnega pro- 
grama Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije (ESA 570). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega deia in seje Zbora ob- 

čin pa je razširjen še z obrav- 
navo: 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o skupnem obsegu prora- 
čunskih odhodkov federacije 
za leto 1980 (prečiščeno bese- 
dilo) (ESA 595); 

- osnutka odloka o spre- 
membi odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 
1980 odstopijo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino (prečišče- 
no besedilo) (ESA 594). 

Z dnevnega reda sej Zbora 
združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega Zbora 
Skupščine SR Slovenije pa je 
umaknjen: 

-osnutek družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 
1981-1985. . 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (ESA 
362); 

- predlog zakona o spreje- 
manju začasnih ukrepov druž- 
benega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 
(ESA 429). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala tudi: 

- predlog zakona o igrah na 
srečo (ESA 458); 

- osnutek zakona o objav- 
ljanju zakonov, drugih predpi- 
sov in aktov ter o časopisni 
organizaciji »Časopisni zavod 
Uradni list Socialistične repu- 
blike Slovenije« (ESA 504); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih 
nesreč z osnutkom zakona 
(ESA 593); 

- predlog ugotovitev, sta- 
lišč in sklepov Skupščine SR 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
15. decembra 1930 

Seje Zbora združenega de- SR Slovenije so sklicane za 
la, zbora občin in Družbeno- ponedeljek, 15. decembra 
političnega zbora Skupščine 1980. 

Slovenije o zagotavljanju ma- 
terialne osnove za zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti (ESA 566); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije o priznavanju 
visokošolskega študija in di- 
plom v državah, ki pripadajo 
evropski regiji (ESA 596); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji regionalne konvencije o 
priznavanju visokošolskega 
študija, diplom in stopenj v La- 
tinski Ameriki in na Karibskih 
otokih (ESA 614). 

Zbor združenega deia bo 
obravnaval še: 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji ženevskega protokola 
(1979) k splošnemu-sporazu- 
mu o carinah in trgovini (ESA 
613). 

Na dnevnem redu sej zbo- 
rov so še volitve in imenova- 
nja ter predlogi in vprašanja 
delegatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
16. decembra 1980 

Seje Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane tudi za 
torek, 16. decembra 1980. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog zakona o svobo- 
dni menjavi dela na področju 
kulturnih dejavnsti (ESA 245); 

- predlog zakona o naravni 
in kulturni dediščini (ESA 188); 

- poročilo o poteku priprav 
na postopno uvajanje usmer- 
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jenega izobraževanja (ESA 
604; 

- predlog dogovora sociali- 
stičnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin o 
skupnih temeljih vzgojnoizo- 
braževalnega sistema (ESA 
474). 

Zbor združenega dela in 

Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o Triglav- 
skem narodnem parku (ESA 
1101); 

- predlog zakona o spomin- 
skem parku Trebče (ESA 187). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še predlo- 
ge in vprašanja delegatov. 

PREGLED SEJ ZBOROV S&UPŠČiNE 
SR SLOVENIJE 
5. novembra 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah S. novembra 1980 
sprejeli: 

- osnutek zakona o spjošni 
ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti; 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve; 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko; 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za vzgojo in izobra- 
ževanje; 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za mednarodne od- 
nose. 

- Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep, 
Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel stališča in predloge 
ob obravnavi: 

- pobud skupščin občin Li- 
tija in Zagorje ob Savi o ure- 
sničevanju ustavnih določil 
glede materialne osnove ozi- 
roma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti z osnutkom 
ugotovitev, stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o za- 
gotavljanju materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb delovnih ljudi 

skupnih finančnih organizaci- 
jah; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o migracijah v po- 
gojih zlorabljanja in o zboljša- 
nju možnosti vseh delavcev 
migrantov ter njihovega tret- 
maja, sprejete na 60. zaseda- 
nju konference 24. junija 1975. 
Zbor občin je sprejel: 

- predlog zakona o postop- 
ku za ustanovitev, združitev ali 
spremembo območja občine 

- osnutek zakona o stalnih 
sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih poka- 
rajin v obdobju od leta 1981 
do leta 1985; 

- osnutek zakona o delitvi 
sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju od leta 1981 do 
leta 1985: 

in občanov v krajevni skupno- 
sti. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o izvaja- 
nju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varstvo 
jedrskih objektov in naprav: 

- predlog zakona o vpisu v 
sodni register; 

- sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o zagotovitvi sred- 
stev za udeležbo Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije pri VI. dopolnitvi sredstev 
mednarodnega združenja za 
razvoj; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom SFR Jugosla- 
vije in vlado LR Kitajske o vza- 
jemni davčni oprostitvi dohod- 
ka od mednarodnega potni- 
škega in blagovnega oziroma 
potniškega ali blagovnega po- 
morskega prometa; 

- predlog odloka o pristopu 
k družbenemu dogovoru o iz- 
daji in plačilu doplačilne pošt- 
ne znamke »XXXVI. svetovno 
prvenstvo v namiznem tenisu, 
Novi Sad, 1981. leta«. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep, da ne daje soglasja 
k osnutku zakona o dopolni- 
tvah zakona o jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje in o 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega deia: 
Milan Bogataj, Jurij Planine, Ivan Jekler, Jože Krk,'Jože 

Sedelšak, Jure Mlinar, Jože Gabrovšek, Viljem Žalec, Rudi 
Nadiževec, Ivan Košenina, Rajko Premrl, Andrej Osolnik, 
Vladimir Petravič, Marija Celestina, Marjan Rudolf, Dorica 
Stipanič, Franc šmajdek, Marija Petkovšek, Dore Dovečar, 
dr. Vinko Ravnikar, Pavel Jare, Zvonimir Volfand, Vili Dež- 
man, Vika Jevšnikar, Boris Kralj, Anton Slapernik, Matija 
Žgajnar, Rafael Cajhen. 

Zbor občin: 
Stane Kotnik, Lojze Ceglar, Zdenka Jurančič, Boštjan 

Fabjan, Jolanda Aleksič, Stanko Kolar, Tone Boje, Jolanda 
Vereš, Danica Potočnik, dr. Mitja Mrgole, Mili Kozinc, 
Miloš Veršec, Franc Godina, Peter Okrožnik, Peter Nedžet, 
Davorin Škarabot, Franc Svetelj, Dore Dovečar, Milan Ga- 
spari, Ivan Germovšek, Tomaž Ertl, Stane Pungerčar, Ja- 
nez Pangeršič, Maks Kurent, Jože Pečarič, Stanko Le- 
snika, Anton Slapernik, Giovanni Miglioranza 

Družbenopolitični zbori: 
Martin Košir, Angelca Vrbnjak, Tomaž Ertl, Silvo Go- 

renc, Stane Gavez, Peter Toš, Tina Tomlje. 

ter sklep ob obravnavi predlo- 
ga zakona. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli predlog odlo- 
ka o izvolitvi Albina Vipotnika 
za člana Sveta republike. 
Vsi trije zbori so z dnevnega 
reda sej zborov odložili obrav- 
navo osnutka zakona o repu- 
blikah in pokrajini, ki seštejejo 
za gospodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1981 do leta 
1985 in obravnavo osnutkov 
zakonov, ki Skupščini SR Slo- 
venije še niso bili predloženi: 

- osnutek zakona o dopol- 
nilnih sredstvih republik in 
avtonomnih pokrajin od leta 
1981 do leta 1985; 
- osnutek zakona o spre- 

membah zakona o skladu fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na sejah imeno- 
vala skupini delegatov za pri- 
pravo delovnega osnutka pro- 
grama dela zbora za naslednje 
leto. 

2 poročevalec 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5.11.1980 

Kratkoročni in dolgoročni ukrepi za 
zagotovitev normalnega odkupa živine 

Skupina delegatov s po- 
dročja kmetijstva 7. okoliš - 
Murska Sobota je skupaj s 
sedmimi kmetijskimi delega- 
cijami postavila naslednje 
vprašanje: 

Ker menimo, da je preskrba 
s svežim govejim in svinjskim 
mesom v Sloveniji, dosegla 
kritično točki, in čeravno je na 
prejšnji seji skupščine bilo 
postavljeno enako vprašanje, 
ki ga je postavila skupina iz 9. 
okoliša iz Trebnjega, si dovo- 
ljujemo enako vprašanje po- 
staviti še enkrat, še z malo 
širšo obrazložitvijo. 

Že nekaj mesecev kmetje 
čutimo pritisk odkupovalcev 
iz sosednje republike Hrvat- 
ske, ki nam hočejo na vsak 
način izvabiti čim večji del na- 
še živine. Od začetka jim to ni 
tako uspevalo, sedaj pa lahko 
z gotovostjo trdimo, da jim to 
vedno bolj uspeva. Posebno 
pa še sedaj, ko so prejšnji te- 
den bile objavljene nove cene 
za živino tudi pri nas in potem 
drugi dan zopet zanikane. Ni- 
koii še namreč niso bile cene 
živine tako različne kot pa 
ravno zadnje čase. Lahko re- 
čem, da kmetje na 1 ali 2 din 
pri kg žive teže nismo občut- 
ljivi, če pa te razlike presega- 
jo vse norme in je to od 8 pa 
do 14 din za kg žive teže pa 
vse tisto zaupanje v zadrugo 
in v organizirano proizvodnjo 
počasi kopni in nazadnje 
splahni. Menimo da so ne- 
sprejemljivi tudi ukrepi, ki jih 
je dal Republiški komite za 
kmetijstvo oziroma Izvršni 
svet, ki so vsiljeni ostri in pre- 
dvidevajo ostre kazni proti 
vsem kršilcem, sme mnenja, 
da so takšne rešitve, ki so ad- 
ministrativne, restrikcijske in 
nestimulativne, vplivajo odbi- 
jalno in če smo družba samo- 
upravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja 
in mislim, da smo, so nespre- 
jemljive, in če vemo, da se je 
lansko leto in letošnje leto 
zmanjšal staiež živine za 8 %, 
potrošnja pa se je povečala 
za 10 %. 

Ne samo, da sosednja re- 
publika Hrvatska pri nas ku- 
puje živino, ampak to živino 
potem izvaža, te devize pa 
lahko na prostem trgu proda 
tudi za 30 % dražje, sami pa 
presodimo, kaj se bolj splača, 

ali urediti razmere na trgu ali 
pa vse skupaj pustiti stihiji 
ča3a. Mislim, da si s tem ža- 
gamo vejo, na kateri sedimo 
in s tem spravljamo že v kri- 
tično mejo slovensko živino- 
rejo. In ne nazadnje naloge 
slovenske živinoreje so zelo 
velike za naslednje srednje- 
ročno obdobje 1981-1985, 
predvideva se, da bi od seda- 
njih 46.000 ton mesa do leta 
1985 proizvedli 59.000 ton go- 
vejega mesa, vsekakor je to 
za pozdravit, takšen ambicio- 
zen pian, vprašanje pa je, ka- 
ko ga bomo realizirali, saj bi 
potem že sedaj morali imeti 
številne ukrepe, ki bi rejce sti- 
mulativno spodbujali k čim 
večji proizvodnji. Mi pa ima- 
mo ukrepe, ki odbijalno vpli- 
vajo na večjo proizvodnjo ži- 
vine. 

Zaradi tega naša delegacija 
predlaga naslednje ukrepe: 

1. da se čimprej podpiše 
medrepubliški dogovor o 
enotnih cenah mesa in živine 
na jugoslovanskem trgu; 

2. če medrepubliški dogo- 
vor ne bi bil podpisan, predla- 
gamo, da se cena živine prila- 
godi cenam živine v sosednji 
republiki Hrvatski. 

Zahtevamo hitre in učinko- 
vite ukrepe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
menimo, da negativni odgo- 
vor ni sprejemljiv. 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 

Znano je, da je povečanje 
potrošnje mesa ob zmanjšanju 
staleža goveje živine in praši- 
čev v celi državi povzročilo re- 
sne težave na področju pro- 
meta s klavno živino in oskrbe 
z mesom. Velike razlike v od- 
kupnih cenah živine so tudi iz 
Slovenije, kljub organizirano- 
sti te proizvodnje, povzročile 
nenormalno velik odliv klavne 
živine in tudi mesa. Upošteva- 
joč, da bi nadaljevanje takšne- 
ga stanja ogrozilo ne samo 
oskrbo z mesom v SR Sloveni- 
ji, temveč bi lahko povzročilo 
resen poseg v osnovno čredo 
govedi, kar bi imelo dolgoroč- 
ne negativne posledice v ra- 
zvoju živinoreje, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sku- 
paj s predsedniki IS skupščin 

občin o nastali problematiki 
nekajkrat razpravljal. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je 
bil tudi pobudnik usklajevanja 
v okviru Zveznega izvršnega 
sveta. Po dolgotrajnih usklaje- 
vanjih je Zvezni izvršni svet, 
kot je znano, dne 27. 10. 1980 
sprejel odlok o maksimiranju 
drobnoprodajnih cen mesa na 
dogovorjeni ravni z dne 15. 9. 
1980. 

Na tej podlagi je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sku- 
paj s predsedniki izvršnih sve- 
tov skupščin občin dne 30.10. 
1980 ponovno obravnaval po- 
ložaj na področju prometa s 
klavno živino in oskrbe z me- 
som v SR Sloveniji in sprejeti 
so bili naslednji sklepi: 

1. Odlok Zveznega izvršne- 
ga sveta o maksimiranju drob- 
noprodajnih cen mesa je do- 
bra osnova za večjo usklaje- 
nost cen mesa po vsej državi. 
Na tej osnovi se bodo tudi v 
naši republiki cene svežega 
mesa mlade pitane govedi in 
svinjine nekoliko spremenile. 

2. Skupna ocena je, da bo 
družbeni poseg na tržišče z ži- 
vino potreben vsaj za nasled- 
nja dva meseca, to je novem- 
ber in december. Z družbenimi 
intervencijami bomo zagotovi- 
li, da bo odkup potekal nor- 
malno in na ravneh ki so že 
uveljavljeni v drugih republi- 
kah oziroma pokrajinah. Pri 
zagotavljanju sredstev za te 
družbene intervencije pa se to- 
krat prvič uveljavlja princip, da 
se sredstva zagotavljajo po po- 
trošnji, razporejajo pa se po 
proizvodnji. 

3. Da bi maksirtialno pre- 
prečili klanje telet in povečali 

privezovanje telet za pitanje, 
se od 1. 11. 1980 pa do 31.12. 
1980 premija za privezovanje 
telet podvoji tako, da bo zna- 
šala 2.000 dinarjev po glavi te- 
leta. Ta ukrep naj bi pomemb- 
no prispeval k boljši oskrbi z 
mesom v prihodnje. 

4. Pripravljeni so načrti za 
hitrejše vlaganje v objekte za 
pritanje govedi, prašičev in pe- 
rutnine v letu 1981 in 1982. Ta 
ukrep naj bi zlasti v prihodnjih 
dveh do treh letih zagotovil 
boljšo in stabilnejšo preskrbo 
z mesom v SR Sloveniji. 

5. Celovito razreševanje te- 
žav v proizvodnji živine oziro- 
ma mesa zahteva, ob dejstvu, 
da v SR Sloveniji še vedno po- 
sluje 36 klavnic, iz česar izvira 
pomemben vir izgub oziroma 
manjši ustvarjeni dohodek, 
dosledno realizacijo sprejete- 
ga programa usklajenega ra- 
zvoja klavno predelovalne in- 
dustrije v SR Sloveniji. V ta na- 
men bo delovna skupina Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki je do sedaj pripravlja- 
la kratkoročne ukrepe za 
izboljšanje stanja v prometu z 
živino in oskrbe z mesom, iz- 
delala poseben predlog ukre- 
pov in aktivnosti. 

6. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da bodo ti 
kratkoročni in dolgoročni 
ukrepi zagotovili normalen od- 
kup živine in v prihodnje sta- 
bilnejšo oskrbo. Ne glede na 
to, pa bo Izvršni svet še naprej 
aktivno spremljal gibanje pro- 
izvodnje živine, oskrbe z me- 
som, zlasti pa tekoče gibanje 
odkupnih cen klavne živine, da 
bi lahko na tej podlagi, po po- 
trebi, tudi pravočasno ukrepal. 

- Kdo in kdaj bo zagotovil potrebne 
količine gnojil? 

Skupina delegatov s po- 
dročja kmetijstva 9. okoliš ob- 
čine Trebnje je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Pridelovanje hrane postaja 
vedno bolj pomembno. Z ur- 
banizacijo izgubljamo vedno 
več rodovitne zemlje. Opre- 
delili smo se tudi, da bomo 
kar največ hrane pridelali v 
Sloveniji sami, da ne bomo v 
toliki meri odvisni od drugih 
območij v Jugoslaviji in da 
prehrambenih proizvodov ne 
bomo uvažali. To tudi zato, 
kar imamo zemljo, smo pa tu- 
di strokovno in tehnično do- 
volj usposobljeni, da lahko to 

politično in samoupravno 
sprejeto odločitev uresniči- 
mo. Postavlja pa se vprašanje 
gnojenja kot osnovnega po- 
goja za intenzivnejšo proiz- 
vodnjo. Gnojil ni, ker jih proiz- 
vajalci niso sposobni dobavi- 
ti. Problem se je pojavil že pri 
jesenski setvi. Pred nami pa 
so priprave zemlje za pomla- 
dansko setev in gnojenje 
travnatih površin. Ali na) to 
pomeni nazadovanje in pre- 
hajanje nazaj na ekstenzivno 
proizvodnjo ali nerealiziranje 
dogovora oziroma planov 
kmetijske proizvodnje pri ka- 
teri se že tako srečujemo z 
vrsto drugih vprašanj, kot so 
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na primer zaščitna sredstva, 
ki sploh niso zagotovljena. 

Za primer naj navedemo, da 
je v občini Trebnje, ki je kme- 
tijska občina, bilo letno po- 
rabljenih 3.200 ton gnojil, pla- 
nirali smo dobavo 3.700 ton 
gnojil. Po razdelilniku nam bi 
pripadalo 16 ton, ki pa jih tudi 
nismo dobili, čeravno smo, 

kar lahko trdimo, storili vse, 
da bi jih dobili. 

Ker je reproduciranje in do- 
seganje ustreznih hektarskih 
pridelkov vezano na uporabo 
gnojil, postavljamo vpraša- 
nje, kdo in kdaj bo zagotovil 
potrebne količine minimalnih 
gnojil in kakšni so izgledi za 
zagotovitev zaščitnih sred- 
stev. 

- Kaj je bilo narejenega za nemoteno 
dobavo rudninskih gnojil? 

Skupina za delegiranje de- 
legatov v Zbor združenega 
dela Skupščina SR Slovenije 
- področje kmetijstva 1. oko- 
liš je na seji dne 31. oktobra 
1980 obravnavala pereče 
vprašanje o pomanjkanju ru- 
dninskih gnojil za potrebe 
kmetijstva. 

Kako važna je hrana, izha- 
jamo iz spoznanj in dejstev: 

- poraba hrane narašča, 
razkorak med možnostmi pri- 
delovanja hrane in potrebami 
je vsak dan večji, zlasti v de- 
želah v razvoju, 

- hrana postaja vse bolj 
element za izvajanje politič- 
nih pritiskov in način pokriva- 
nja negativnih zunanjetrgo- 
vinskih bilanc razvitih držav, 

- deficit v žitih se povečuje 
zlasti v deželah v razvoju, 

- povečanje proizvodnje 
hrane postaja vse dražje za- 
radi poseganja na nekultivira- 
ne površine, 

- površine za pridobivanje 
hrane so omejene, 

- politika sodobne proiz- 
vodnje hrane ob razdroblje- 
nosti in razparceliranosti 
zemljišč vse dražje, 
- zmanjševanje kmetijskih 

površin na račun gradnje je 
tudi vzrok pomanjkanja 
hrane. 

Če hočemo nadomestiti po- 
manjkanje hrane in to na 
omejenih kmetijskih zemlji- 
ščih, moramo nadomestiti z 
intenzivnimi agrotehničnimi 
ukrepi kot so gnojenje z ru- 
dninskimi gnojili in zaščita 
rastlin. Navajamo samo za 
primer koliko lahko 1 kg ru- 
dninskega gnojila poveča pri- 
delek nekaterih važnih polj- 
ščin: pri pšenici od 1,5-5 kg 
zrnja pšenice, pri koruzi od 
2-3 kg koruznega zrnja, pri 
krompirju od 10-19 kg gomo- 
ljev, na travnikih od 3-6 kg 
sena. Rudninska gnojila torej 
znatno povečujejo pridelke 
poljščin in hkrati pocenjujejo. 
Vsekakor je raba rudninskih 
gnojil ekonomska. 

Če v nadaljnem letu ne bo- 
mo gnojili z ustaljenimi doza- 
mi rudninskih gnojil, lahko 
pričakujemo 30% manjše pri- 

delke vseh poljščin in seveda 
velik izpad glavnih poljščin na 
tržišču (pšenica, koruza, 
krompir) ter mesa in mleka. 

Zunanjatrgovinska bilanca 
izvoza in uvoza kmetijskih pri- 
delkov in potrebnega repro- 
materiala je pozitivna, saj 
smo v preteklih letih izvozili 
za cca 6% in uvozili za 4% 
vrednosti (samo za kmetij- 
stvo). Pa tudi domači turizem 
je porabnik doma pridelane 
hrane in s tem posredno pri- 
dobitev deviz. 

Torej kmetijstvo bi moralo 
dobiti tudi svoj delež direktno 
in indirektno ustvarjenih de- 
viz za nemoten razvoj kmetij- 
stva če želimo stabilizirati na- 
še gospodarstvo. 

V povojnem obdobju je rav- 
no kmetijstvo veliko pripomo- 
glo k industrializaciji naše do- 
movine in stabilizaciji našega 
gospodarstva in želimo, da 
tudi tako ostane. Kmetijstvo 
mora imeti komparativno pre- 
dnost. 

Glede na vsa navedena 
dejstva sprašujemo odgovor- 
ne organe SR Slovenije: 
Izvršni svet, kaj je napravil za 
nemoteno dobavo rudninskih 
gnojil vsaj za nujno jesensko 
setev in kaj se predvideva za 
spomladanske poljščine. 

Nekatere republike so v 
svojem okviru uredile glede 
rudninskih gnojil za lastno 
kmetijstvo. 

Sprašujemo kdaj in kako bo 
uredila SR Slovenija to vpra- 
šanje. 

Na vprašanji je odgovoril 
Lojze Senegačnik,pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: 

Za potrebe jesenske setve 
1980 je v Jugoslaviji s strani 
proizvajalcev mineralnih gnojil 
bilo danih na razpolago precej 
manj gnojil kot v prejšnjih le- 
tih. Vzrok temu je predvsem v 
pomanjkanju deviznih sred- 
stev za uvoz surovin za proiz- 
vodnjo gnojil in v večji narav- 
nanosti proizvajalcev v izvoz. 
V SR Sloveniji potrebujemo za 
proizvodno leto 1980/81 
200.000 ton gnojil. Od teh koli- 

čin odpade za potrebe jesen- 
ske setve 1980 in do konca te- 
ga leta 50.000 ton, preostalih 
150.000 ton pa so potrebe v 
prvi polovici leta 1981. 

Pomanjkanje gnojil v Jugo- 
slaviji se odraža tudi na oskrbi 
slovenskega kmetijstva. Zaradi 
resnosti položaja v oskrbi z 
gnojili je IS Skupščine SR Slo- 
venije redno spremljal to sta- 
nje in ustrezno ukrepal. Oprav- 
ljeni so bili razgovori z obema 
najpomembnejšima proizva- 
jalcema, ki oskrbujeta Sloveni- 
jo z gnojili, to je Tovarno duši-, 
ka Ruše in INO - Kutina in v 
okviru sedaj znanih pogojev 
proizvodnje gnojil opredeljene 
oziroma dogovorjene obvez- 
nosti posamezne tovarne. IS je 
skupaj z SISEOT sprejel tudi 
ukrepe za zagotovitev deviznih 
sredstev za uvoz surovin za 
gnojila in zaščitna sredstva. 
Rezultati te aktivnosti so v na- 
slednjem: 

1. Za setev pšenice (ta še 
traja) v družbeni in družbeno 
organizirani proizvodnji pri 
kmetih so bila zagotovljena 
potrebna gnojila. Zaradi po- 
manjkanja gnojil je bil sprejet 
predlog prednostne razdelitve 
gnojil in sicer da se prednost- 
no zagotovijo gnojila za tiste 
količine pšenice, za katere so 
sklenjene pogodbe o naročeni 
proizvodnji. (Za te pogodbe je 
bilo zagotovljenih 7.000 ton 
gnojil). 

2. Zagotovljena so gnojila 
za vse potrebe jesenskega 
gnojenja za pripravo zemijišč 
za setev sladkorne pese v koli- 
čini 6.000 ton. 

3. Poleg teh količin bo do 
konca letošnjega leta dobav- 
ljenih še nadaljnih 32.000 ton 
gnojil (iz Ruš in INE skupaj). 
Pri tem je treba opozoriti, da 
so vštete tudi tiste količine 
(12.000), ki bi jih v skladu z 
dogovorom Tovarna dušika 

Ruše morala oz. lahko zagoto- 
vila z angažiranjem dodatnih 
proizvodnih zmogljivosti. Rea- 
lizacija tega pa zavisi od zago- 
tovitve surovin, predvsem pa 
od pripravljenosti OZD - kme- 
tijstvo, da prevzamejo mokna- 
ta gnojila v rinfuzo obliki. 

Tako bo y obdobju jesenske 
setve in do konca leta 1980 za 
Slovenijo dobavljenih skupaj 
47.000 ton, kar pa skoraj v ce- 
loti pokriva potrebe v tem ob- 
dobju. 

4. Glede na to, da je zago- 
tavljanje deviznih sredstev za 
uvoz surovin za proizvodnjo 
gnojil in zaščitnih sredstev te- 
meljni pogoj za zagotovitev 
ustrezne oskrbljenosti s tem 
reprodukcijskim materialom 
tudi v prihodnjem letu, je v ok- 
viru SISEOT izoblikovana in 
sprejeta rešitev, ki zagotavlja 
za te namene 205.7 mio dinar- 
jev. To pa pomeni, da je dana 
podlaga za zagotovitev celot- 
nih minimalno potrebnih koli- 
čin tako gnojil kot zaščitnih 
sredstev za potrebe v prvem 
polletju 1981. 

Ob tem naj poudarimo še to, 
da je za sredstva v višini 100 
mio dinarjev praktično že izpe- 
ljan postopek za prenos na 
proizvajalce in da je z njihove 
strani že dano zagotovilo za 
dobavo ustreznih količin tako 
mineralnih gnojil kot tudi za- 
ščitnih sredstev. 

Na tej osnovi ugotavljamo, 
da je ža zagotovitev potrebnih 
količin gnojil in zaščitnih sred- 
stev z vidika pristojnosti IS 
Skupščine SR Slovenije, dana 
rešitev, potrebno pa je zagoto- 
viti, da bodo Splošno združe- 
nje TOZD kmetijstva in živil- 
stva in Zadružna zveza Slove- 
nije dane rešitve tudi dejansko 
realizirale v konkretnih dogo- 
vorih s proizvajalci in porab- 
niki. 

ZBOR OBČIN -5. 11. 1980 

Omejena oskrba s tekočim naftnim 
plinom 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Izola postavlja 
Izvršnemu svetu naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Že od julija meseca je oskr- 
ba s tekočim naftnim plinom 
omejena, kar povzroča težave 
v gospodinjstvih, zlasti tistih, 
ki uporabljajo izključno to 
vrsto energije (kuhanje, 
gretje). 

Za obalno območje bi po- 
trebovali okrog 250 ton, dobi- 
mo pa le 90 ton na mesec. 

Če se to ne bo izboljšalo v 
kratkem času, bo povzročilo 
hude težave spričo zimskega 
obdobja. Opisanih omejitev v 
sosednji republiki nimajo. 
Izhajajoč iz tega postavljamo 
naslednje vprašanje: 

Kaj misli Izvršni svet ukre- 
niti, da bi se oskrba s tekočim 
naftnim plinom izboljšala in 
zagotovile potrebne količine 
in predvsem plina pod enaki- 
mi pogoji za vse republike. 

Na vprašanje je odgovoril 
Avgust Metlika, pomočnik 
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predsednika Hepubliškega Ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Zaradi pomanjkanja deviz- 
nih sredstev bo letos v Jugo- 
slaviji uvoženo manj surove 
nafte. Tako bo na razpolago 
manj naftnih derivatov in s tem 
tudi tekočega naftnega plina. 

Po energetski bilanci SFRJ 
naj bi prejela Slovenija letos 
65.000 ton tekočega naftnega 
plina. 

Preskrba s tekočim naftnim 
plinom poteka v skladu z ener- 
getsko bilanco le s tistimi koli- 
činami, ki jih od rafinerij dobi- 
vata Petrol in Istra benz, ki po- 
krivata manjši del potreb. 
Oskrba porabnikov, ki si zago- 
tavljajo plin neposredno od 
INA PLIN Zagreb, to so Plinar- 
na Ljubljana, Plinarna Celje in 
Plinarna Maribor ter industrij- 
ske delovne organizacije, pa je 
pod bilančnimi količinami in 
zato občasno nastopajo težave 
pri oskrbi. Zaradi tega je bilo 
za izboljšanje preskrbe široke 
porabe v začetku letošnjega 
leta uvoženo iz sredstev za in- 
tervencije na tržišču 3.600 ton, 
takočega naftnega plina sedaj 
pa se uvaža še dodatnih 1.300 
ton dodatnega plina. 

Za zagotovitev enakomerne 
preskrbe s tekočim naftnim 
plinom je bilo nujno sprejeti 
določene ukrepe. Tako je bil v 
soglasju z distributerji tekoče- 
ga naftnega plina dogovorjen 
prioritetni vrstni red oskrbe. 
Prvenstveno je bila zagotovlje- 
na oskrba zdravstvenih in 
vzgojno-varstvenih ustanov, 
obratov družbene prehrane 
itd. Nadalje je bilo dogovorje- 
no, da se začasno ne prodaja 
tekočega naftnega plina za po- 
gon motornih vozil in se po 
potrebi omeji prodaja na eno 
jeklenko po kupcu. 

Obalno področje oskrbujeta 
s tekočim naftnim plinom Pli- 
narna Ljubljana in Istra benz 
Koper. Oskrba na tem področ- 
ju ni slabša kot na ostalih po- 

dročjih Slovenije, po zagotovi- 
lu distributerjev je celo boljša, 
saj v letošnjem letu ni bila pre- 
kinjena. Količine tekočega 
naftnega plina, ki jih je prejel 
Istra benz v devetih mesecih 
letošnjega leta, celo nekoliko 
presegajo predvidevanja po 
bilanci (za 3%). Razpoložljive 
količine v mesecu septembru 
pa so bile celo za 22 % višje 
kot v istem mesecu lani. Pov- 
prečne mesečne količine, ki jih 
je Istra benz dobil v devetih 
mesecih letos so znašele 760 
ton od česar je bilo za široko 
porabo prodanih 302 toni. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je večkrat opozoril 
pristojne zvezne organe na 
problematiko oskrbe SR Slo- 
venije z naftnimi derivati, po- 
sebej pa še s tekočim naftnim 
plinom. Prav tako pa sta več- 
krat intervenirala redne doba- 
ve tekočega naftnega plina in 
ostalih naftnih derivatov Repu- 
bliški komite za energetiko, in- 
dustrijo in gradbeništvo pri 
Združenju naftnega gospodar- 
stva Jugoslavije, Zveznemu 
komiteju za energetiko in pri- 
stojnih organov v socialistični 
republiki Hrvaški, ter Republi- 
ški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve pri Zvez- 
nem sekretariatu za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je predlagal številne 
ukrepe, med drugim takojšen 
sprejem družbenega dogovora 
socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokra- 
jin o enakomerni preskrbi pod 
enakimi pogoji in sprejem 
predpisa o prepovedi uporabe 
tekočega naftnega plina za po- 
gon motornih vozil. 

Prav tako pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da si skupno v večji meri 
kot doslej prizadevamo za ure- 
sničitev programa štednje z 
energijo in s skupnimi napori 
dosežemo bistvenejše prihran- 
ke pri porabi energije. 

Karavanški predor pomembna vstopna 
vrata v jugoslovanski prometni prostor 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Maribor je na svoji 
seji dne 16.10.1980 obravna- 
vala gradivo za posamezne 
točke dnevnega reda Zbora 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je, ki bo 22. 10. 1980 ter se 
odločila postaviti delegatsko 
vprašanje o naslednjem: 

Skupščina republiške skup- 
nosti za ceste je na predlog 
izvršilnega odbora dne 6. 10. 
1980 obravnavala osnove 
programa izgradnje cest in v 
okviru tega tudi izgradnjo Ka- 
ravanškega predora ter spre- 
jela sklepe za njegovo izgrad- 

njo. Ob tem se je med delov- 
nimi ljudmi v občini Maribor 
razvila razprava o več vidikih 
tega vprašanja. Zlasti je go- 
vora o pomenu in možnosti 
uresničitve tega projekta z vi- 
dika sedanjih gospodarskih 
razmer ter posebej možnosti 
nadaljnjega zadolževanja v 
tujini glede na izvozno-uvoz- 
no bilanco in sploh z vidika 
stabilizacijskih prizadevanj, 
kakor tudi v načinu odločanja 
o njem. Še posebej pomemb- 
ni so poudarki o tem, da je 
odločitev o tem projektu po- 
memba za vso slovensko 
družbo. Dosedanje razprave 

so opozorile, da obstoje na- 
sprotujoča stališča ter različ- 
na mnenja o sprejemljivosti, 
možnostih in časovni izvedbi 
tega projekta. 

Zavedamo se, da to vpraša- 
nje zadeva prvenstveno orga- 
ne samoupravljanja in njim 
odgovorne strokovne službe 
v republiški skupnosti za ce- 
ste in v SISEOT ter člane ZK v 
njih. Toda prepričani smo, da 
ne samo njih, saj je odločitev 
pomembna za vse delovne 
ljudi v njihovih temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
in vseh asociacijah združene- 
ga dela ter za vso slovensko 
družbo. 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
se je zato odločila za nasled- 
nje delegatsko vprašanje v 
Zboru občin: 

1. Katere okoliščine nare- 
kujejo v sedanjem času vztra- 
janje na izvedbi tako zastav- 
ljenega projekta? 

2. Ali bodo oz. kdaj bodo 
zbori Skupščine SR Slovenije 
in še posebej zbor združene- 
ga dela obravnavali možnosti 
in pogoje za uresničitev tega 
zlasti finančno in devizno za- 
htevnega projekta in ali je 
lahko ta odločitev sprejeta ne 
da bi v dogovoru o temeljih 
plana družbenega razvoja za 
obdobje 1981-1985 za področ- 
je cest bili opredeljeni objekti 
in njihovo finančno pokritje? 

3. Predor pod Karavankami 
je del dogovora o izgradnji 
ceste Bratstva in enotnosti in 
hkrati tehnično in finančno 
najzahtevnejši objekt. Vpra- 
šanje je, ali bi ta objekt mora- 
la financirati SR Slovenija sa- 
ma in zakaj? 

4. Dosedanja razprava v 
Republiški skupnosti za ce- 
ste, tako v njenem izvršilnem 
odboru kot skupščini, je po- 
novno opozorila na neskladje 
med težino odločitev in sa- 
moupravno organiziranostjo 
te skupnosti. Kdaj bo Republi- 
ška skupnost za ceste organi- 
zirana v skladu z Ustavo? 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Grahor, predsednik 
Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze: 

Izvršni svet se pridružuje 
oceni, da je predor pod Kara- 
vankami tehnično in finančno 
najzahtevnejši objekt transju- 
goslovanske avtoceste Brat- 
stva in enotnosti. 

Mreža evropskih avtocest v 
ZR Nemčiji ter v Republiki 
Avstriji je do meje s SFR Jugo- 
slavijo praktično v zaključni fa- 
zi. ZR Nemčija in Republika 
Avstrija sta povezali avtocest- 
no mrežo pri Salzburgu in jo 
potegnili do Spitala. V SFR Ju- 
goslaviji smo začeli z gradnjo 

avtoceste Bratstvo-enotnost, 
ki pa nima svoje naravne pove- 
zave proti severu (razen prek 
gorskih prelazov - Koren 
1073 m, Ljubelj 1030 m). 

Karavanški predor so po- 
membna vstopna vrata v jugo- 
slovanski prometni prostor, v 
nadaljevanju pa na Balkan in 
Bližnji vzhod za izjemno moč- 
no obremenjeno prometno 
smer Hamburg-Munchen-Sal- 

zburg-Ljubljana-Beograd- 
-Sofija-lstanbul (Atene). 

Z gradnjo avtoceste Naklo- 
-Ljubljana, obvoznico v Ljub- 
ljani in rekonstrukcijo posa- 
meznih delov avtoceste Ljub- 
Ijana-Bregana bo ostal zlasti v 
zimskem času kritičen prehod 
prek Karavank. 

Z gradnjo predora bi dobila 
avtocesta čez visoke Ture v 
Avstriji svoje logično nadalje- 
vanje proti jugovzhodu in' po- 
vezavo z jugoslovanskimi lu- 
kami ter gospodarskim prosto- 
rom na jugovzhodu Evrope. 

Prek predora bi se usmerjal 
promet, ki je zanimiv zaradi 
izvoza (tovorni promet za luke 
Koper in Reko, za industrijo v 
SRS in SFRJ, turistični pro- 
met, sezonski promet, vikend 
promet itd.). 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obravnava gradnjo 
predora skozi Karavanke kot 
eno izmed investicij v srednje- 
ročnem obdobju 1981-85. 
Gradnja je v jugoslovanskem 
in širšem evropskem interesu. 
Zato njenega bremena ne mo- 
re nositi samo SR Slovenija. 
Skladno s tem stališčem so 
predstavniki IS navezali kon- 
takte z zveznim izvršnim sve- 
tom, z Izvršnim svetom sabora 
SR Hrvatske, z vsemi članica- 
mi delovne skupnosti Alpe- 
Adria ter z republiko Avstrijo. 

Izvršni svet bo predložil in- 
formacijo o rezultatih teh raz- 
govorov in o možnostih za 
gradnjo predora skozi Kara- 
vanke za razpravo o srednje- 
ročnem planu 1981-1985, ki bo 
potekala v skupščini SR Slove- 
nije. 

Skupščina SR Slovenije bo 
24.11. letos obravnavala pred- 
log za izdajo zakona o javnih 
cestah. Izvršni svet je k predlo- 
gu za izdajo zakona dodal še 
teze, da bi bila razprava čim 
bolj konkretna in omogočila 
čim hitrejši sprejem zakona. 

Teze za ta zakon je že obrav- 
naval Iniciativni odbor za novo 
samoupravno interesno skup- 
nost za ceste SR Slovenije. Ob 
intenzivnem delu vseh družbe- 
nopolitičnih faktorjev bo mož- 
no, da proces sprejemanja za- 
kona in proces novega samo- 
upravnega organiziranja na 
tem področju potekata vzpore- 
dno in se končata v letu 1981. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Odločno izvajanje politike ekonomske 

stabilizacije 

9 Ocena je, da bo rast družbenega proizvoda v prihodnjem letu znašala 3 
odstotke, industrijske proizvodnje 3,5 odstotka in kmetijstva okrog 4 odstotke 
@ Investicije v osnovna sredstva bodo za okrog 5 odstotkov manjše kot v letu 
1980 
© Plačilnobilančni deficit v letu 1981 mora biti precej nižji kot letos, za kar bo 
treba zagotoviti rast izvoza za okrog 7 odstotkov, uvoz pa zmanjšati za 3 odstotke 
® Prihodnje leto bo treba dosledno uporabljati Zakon o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, s čimer bo rast cen precej zavrta 
® Rast prihodkov za splošno in skupno porabo mora biti precej počasnejša od 
rasti dohodka in je treba zaustaviti padec realnih osebnih dohodkov 
® Predvideno je, da se bo stopnja zaposlovanja v prihodnjem letu povečala samo 
za 1,7 odstotka 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek reso- 
lucije o glavnih smernicah in 
okvirih politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
v letu 1981 (AS 322). 

Za pripravo tega dokumenta 
je bilo izhodišče osnutek do- 
govora o temeljih Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do 1985 o repro- 
dukciji, o ekonomskih odnosih 
s tujino in o politiki hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo. 

Prav tako so bile upoštevane 
tjjdi rešitve, do katerih so prišli 
pri pripravi naslednjega sred- 
njeročnega plana. Pri nadalj- 
njem delu bodo v ta dokument 
vgrajene tiste rešitve, do kate- 
rih bodo prišli pri pripravi 
ostalih dogovorov o temeljih 
srednjeročnega plana. Naštete 
kvantifikacije bodo še naprej 
preverjali z gledišča njihove 
konzistentnosti in realnosti. 

OSNOVNE SMERI 
RAZVOJA 

V uvodnem delu Osnutka re- 
solucije je rečeno, da bo pod- 
laga družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1981 zagotavlja- 

nje pogojev za nadaljnje razvi- 
janje samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in od- 
ločno izvajanje politike eko- 
nomske stabiliazcije, zaustav- 
ljanje padanja rasti proizvod- 
nje in krepitev izvozne sposob- 
nosti gospodarstva. 

Izhajajoč iz zahtevne eko- 
nomske situacije, posebej 
ekonomskih odnosov s tujino 
in nujnosti precejšnega zmanj- 
šanja deficita plačilne bilance 
je ocenjeno, da bo realna rast 
družbenega proizvoda skup- 
nega gospodarstva okrog 3 
odstotke, industrijske proiz- 
vodnje 3,5 odstotka, kmetijske 
proizvodnje pa okrog 4 odstot- 
ke. Rast v ostalih dejavnostih 
bo v skladu z rastjo družbene- 
ga proizvoda skupnega go- 
spodarstva. 

Da bi zagotovili predvideno 
rast družbenega proizvoda kot 
je predvidena v Osnutku reso- 
lucije, bo treba zagotoviti rast 
izvoza blaga in storitev za 
okrog 7 odstotkov in uvoza su- 
rovin ter reprodukcijskega ma- 
teriala za okrog 4 odstotke. 
Skupen uvoz blaga in storitev 
bo 3 odstotke nižji kot v letu 
1980, ob precej zmanjšanem 
uvozu opreme. 

Investicije v osnovna sred- 
stva skupnega gospodarstva 
bodo okrog 5 odstotkov manj- 
še kot v letu 1980. 

Osnutek resolucije predvi- 
deva, da naj bi se v družbenem 
sektorju produktivnost dela 
povečala za 1,3 odstotka. V 
skladu z razpoložljivimi sred- 
stvi bodo storjeni ukrepi, da se 
ohrani življenski standard in 
ustvarijo pogoji za njegovo po- 
stopno naraščanje. Da bi za- 
gotovili predvideno rast indu- 
strijske proizvodnje, bodo 
sprejeti ukrepi in ustvarjeni 
pogoji za čim večji porast pro- 
izvodnje energije, surovin in 
reprodukcijskega materiala iz 
domačih virov in boljše izkori- 
ščanje sekundarnih surovin. 
Zaradi tega je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, da se ustva- 
rijo pogoji za redno preskrbo z 
energijo na podlagi enotne 
energetske bilance in s katero 
bo predvideno bistveno 

zmanjšanje porabe mazuta in 
ustrezno povečanje proizvod- 
nje premoga. Do konca ja- 
nuarja je treba nujno skleniti 
družbeni dogovor in samo- 
upravne sporazume o enako- 
merni preskrbi z naftnimi deri- 
vati in drugimi gorivi. 

ENERGETSKA 
POLITIKA 

Vsi porabniki energije, je 
poudarjeno v Osnutku resolu- 
cije, morajo sprejeti ukrepe za 
dosledno uporabo Skupnega 
programa dolgoročnih ukre- 
pov za racionalizacijo, substi- 
tucijo in varčevanje energije. 

Uvoz surove nafte in deriva- 
tov je treba opravljati v okviru 
skupaj predvidenih sredstev za 
ta namen v plačilni bilanci dr- 
žave in da se iz razpoložljivih 
količin v prvi vrsti zadovoljijo 
potrebe petrokemije, pri če- 
mer mora biti energetska po- 

ooseeooooo« »sooocooseoooseoecocoos« 
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raba nafte manjša kot leta 
1980, poraba bencina pa naj bi 
segala največ do ravni v letu 
1980 in se zmanjšala poraba 
diesel goriva v cestnem pro- 
metu, zlasti pa poraba mazuta 
za energetske namene. 

S tem dokumentom je tako 
predvideno, da se sklene druž- 
beni dogovor in samoupravni 
sporazum organizacij združe- 
nega dela na dohodkovni pod- 
lagi za zagotovitev pospešene 
graditve novih premogovnikov 
z jamskim in površinskim ko- 
pom, modernizacijo obstoje- 
čih rudnikov in odpiranje zapr- 
tih rudnikov, kjer so pogoji za 
to. 

Pospešiti bo treba delo pri 
določitvi dolgoročnega pro- 
grama in sklepanju samou- 
pravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov o razvoju 
zmogljivosti za proizvodnjo 
premoga, električne energije 
in drugih proizvodov z izkori- 
ščanjem lignita iz SAP Kosova. 
Nadaljevati bo treba politiko, 
prepovedi graditve novih elek- 
trarn toplarn in energarn na 
mazut in razširitve ter rekon- 
strukcije sedanjih zmogljivosti 

Republike, avtonomni po- 
krajini ter samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti morajo 
do konca prvega polletja skle- 
niti družbeni dogovor o razi- 
skovanju energetskih in dru- 
gih merilnih surovin, ki bo za- 
gotovil stabilne vire sredstev 
za intenziviranje raziskovalnih 
del. 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo prav tako sprejele 
ukrepe, da se ne bodo začele 
graditi zmogljivosti, za katere 
investitorji niso zagotovili 
energije, surovin in reproduk- 
cijskega materiala, predvsem 
iz domačih virov. 

KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 

Federacija, republike in av- 
tonomni pokrajini bodo spre- 
jemale ukrepe in ustvarjale po- 
goje, da se iz domače proiz- 
vodnje zagotovi zadovoljeva- 
nje porabe v državi, povečanje 
rezerv in povečanje izvoza os- 
novnih kmetijskih proizvodov. 
V ta namen, je rečeno v Osnut- 
ku resolucije, je treba pridelati 
približno 6 milijonov ton pše- 
nice, od tega odkupiti približ- 
no 3,2 milijona ton; koruze 
okrog 10 milijonov ton, kot tu- 
di približno 6,5 milijona ton 
sladkorne pese in približno 
700.000 ton oljnih rastlin za za- 
dovoljitev potreb v sladkorju in 
olju. Zagotovljena bosta stabil- 
nejši razvoj živinoreje in proiz- 
vodnje mesa približno 1,3 mili- 
jona tone in mleka približno 
4,4 milijarde iitrov. 

Pravočasno bodo zagotov- 
ljene potrebne količine repro- 
dukcijskega materiala in nado- 
mestnih delov za kmetijstvo. 
Predvideno je tudi, naj bi se 
občutneje pćvečale zasejane 
površine z viSokorodnim se- 
menom, zlasti s hibridno ko- 
ruzo. 

S selektivno politiko bank, ki 
jo bo podpirala primarna emi- 
sija, bo zagotovljeno kreditira- 
nje proizvodnje, odkupa in za- 
log osnovnih kmetijskih proiz- 
vodov in živil iz družbeno or- 
ganizirane in dogovorjene 
proizvodnje in blagovnih re- 
zerv družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Sprejeti bodo učinkovitejši 
ukrepi za smotrnejšo uporabo 
kmetijskega zemljišča. Z davč- 
no politiko in drugimi ukrepi 
bomo vplivali na zmanjšanje 
uporabe obdelovalnega zem- 
ljišča v nekmetijske namene in 
na zmanjšanje neobdelanih 
površin. 

S kreditno politiko bank in 
drugimi ukrepi bodo zagotov- 
ljeni ugodnejši pogoji za kredi- 
tiranje odkupa zemljišč na dol- 
goročni podlagi, da bi se razši- 
rile obdelovalne površine v 
družbenem sektorju kmetijstva 
najmanj za 50.000 ha, kot tudi 
za druge oblike razširjanja in 
za urejanje in varstvo zemlji- 
šča. 

RAZVOJ PROMETA IN 
TURIZMA 

Z boljšo organizacijo stano- 
vanjske graditve, ukrepi druž- 
benopolitičnih skupnosti ter 
drugimi ukrepi, je rečeno v 
Osnutku resolucije, bo zago- 
tovljena hitrejša in smotrnejša 
stanovanjska in spremljajoča 
komunalna infrastruktura 
graditev in kontinuiteta stano- 
vanjske graditve. 

Investicije v stanovanjsko 
graditev bodo na ravni prejš- 
njega leta. Družbena stano- 
vanjska graditev se bo financi- 
rala iz čistega dohodka, iz do- 
hodka pa se bodo krile tudi z 
zakonom določene obveznosti 
za uresničevanje solidarnosti 
pri graditvi in uporabi stano- 
vanj. Zagotoviti je treba na- 
mensko uporabo sredstev za 
stanovanjsko graditev. 

Spodbujale se bodo razne 
oblike angažiranja osebnih 
sredstev občanov za reševanje 
njihovih stanovanjskih proble- 
mov, zboljšano bo stanovanj- 
sko zadružništvo, omogočene 
bodo naročnine na stanovanj- 
sko pravico, namensko varče- 
vanje za stanovanje in podob- 
no. Poleg tega se bodo gradila 
tudi stanovanja za trg. 

Nadaljeval se bo proces po- 
stopnega usklajevanja stana- 

rin z gradbeno ceno stanovanj, 
pri čemer bodo upoštevani po- 
litika ekonomske stabilizacije, 
življenski standard in politika 
cen. Gradbeni stroški komu- 
nalne infrastrukture, ki sprem- 
lja stanovanjsko graditev in 
stanovanje, bodo sorazmerno 
razporejeni na vse uporabnike, 
s čimer bo razbremenjena ce- 
na stanovanja. 

HITREJŠE 
PRODUKTIVNO 
ZAPOSLOVANJE 

Vodila se bo aktivna politika 
hitrejšega produktivnega za- 
poslovanja in smotrnejšega 
angažiranja delavcev v mate- 
rialni proizvodnji. Prav tako 
bodo ustvarjeni pogoji za hi- 
trejše zaposlovanje mladih 
izobraženih kadrov, kakor tudi 
pogoji za zaposlovanje delav- 
cev v dejavnostih, kjer pri- 
manjkuje kadrov, kot so: ru- 
darstvo, gozdarstvo, gradbe- 
ništvo in podobno. 

Z ukrepi družbenopolitičnih 
skupnosti bodo ustvarjeni po- 
goji za večje zaposlovanje z 
uvedbo druge izmene in dru- 
gih oblik dela v več izmenah, 
dopolnilnega dela, dela po po- 
godbah o delu in zaposlovanja 
upokojencev. Sprejeti bodo 
ukrepi za bistvenejše zaviranje 
zaposlovanja v skupnih služ- 
bah organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter v organih druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Republike, avtonomni po- 
krajini in občine bodo sprejele 
ukrepe. Ustvarjeni bodo druž- 
benoekonomski pogoji za po- 
časnejši prehod prebivalstva iz 
kmetijstva in z vasi v nekmetij- 
ske dejavnosti in v mesta. Na- 
daljevalo se bo ustvarjanje po- 
gojev za uspešno zagotavlja- 
nje vrnitve in sprejem začasno 
zaposlenih delavcev v tujini. 

Sprejeti je treba družbeni 
dogovor o strategiji tehnolo- 
škega razvoja in program 
ukrepov do konca prvega pol- 
letja, s čimer bodo ustvarjeni 
pogoji za zmanjšanje tehnolo- 
ške odvisnosti od tujine ter za 
hitrejši razvoj lastne tehnolo- 
gije znanosti in znanja. Ustvar- 
jeni bodo pogoji za hitrejši ra- 
zvoj dejavnosti, ki prispevajo k 
modernizaciji in tehnološkem 
napredku ter zboljšanju polo- 
žaja države v mednarodni bla- 
govni menjavi, kot so strojna 
industrija, elektroindustrija, 
elektronika, proizvodnja pro- 
metnih sredstev in kemična in- 
dustrija. Pospešeno bo delo 
pri hitrejši graditvi enotnega 
jugoslovanskega sistema te- 
hnoloških informacij. 

Republike in pokrajini bodo 
s svojimi predpisi določile, da 

organizacije združenega dela 
namensko usmerjajo določeni 
odstotek od vrednosti uvožene 
tehnologije za zboljšanje do- 
mače tehnologije in jih spod- 
bujale, da izločajo del akumu- 
lacije za razvoj tehnologije. 

Sprejeti bodo predpjsi o ju- 
goslovanskih standardih in te- 
hničnih normativih ter drugi 
predpisi, da bi se surovine in 
proizvodi iz uvoza hitreje na- * 
domeščali z domačimi, da bi 
se spodbujalo večje varčeva- 
nje energije in zboljšala kako- 
vost proizvodov. 

REDNEJŠA PRESKRBA 
TRGA 

Družbenopolitične skupno- 
sti in samoupravne organizaci- 
je in skupnosti, je rečeno v 
Osnutku resolucije, bodo 
sprejemale ukrepe in aktivno- 
sti za rednejšo preskrbo trga in 
odpravljanje motenj pri pre- 
skrbi trga ter vzrokov, ki ovira- 
jo delovanje enotnega jugo- 
slovanskega trga. Določene 
bodo materialne bilance po- 
membnejših surovin in repro- 
dukcijskega materiala ter bla- 
ga za široko porabo iz domače 
proizvodnje in uvoza ter ukrepi 
za njihovo realizacijo. 

Za posamezne pomembnej- 
še proizvode bodo sklenjeni 
družbeni dogovori in samou- 
pravni sporazumi s katerimi 
bodo zagotovljene potrebne 
devize za uvoz osnovnih suro- 
vin oziroma uvoznih kompo- 
nent za njihovo proizvodnjo. 

Za boljšo preskrbo trga z 
nafto in naftnimi derivati, na- 
ravnim plinom in premogom 
za koksanje bodo v plačilno- 
bilančnih pozicijah republik in 
pokrajin zagotovljena sredstva 
za nakup teh surovin, kot tudi 
prednost plačil. 

Zagotovljena bo redna pre- 
skrba trga s proizvodi za po- 
trebe prebivalstva. S samou- 
pravnimi sporazumi bodo do- 
ločeni trajnejši medsebojni 
odnosi organizacij združenega 
dela za zagotovitev potrebnih 
količin blaga, dinamike in ro- 
kov dobav, cen, pridobivanja 
in delitve dohodka, deviz za 
uvozne komponente, pravoča- 
sno določanje in delitev bla- 
govnih in deviznih kontingen- 
tov in drugo. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo sprejele odločnej- 
še ukrepe za preprečevanje 
pojavov naturalne menjave, 
vezanih poslov in pogojevanja 
menjave s plačilom tujih valut. 

Za boljše organiziranje pre- 
skrbe v mestih in potrošniških 
središčih bodo skupščine ob- 
čin in mest sprejemale ukrepe 
za doslednejše izvajanje druž- 
benih dogovorov o preskrbi 
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prebivalstva z osnovnimi živili, 
kurjavo in drugimi proizvodi, 
ki so pomembni za življenski 
standard prebivalstva. 

Sprejet bo program rezerv in 
v skladu s tem določeni trajni 
in stabilni viri -sredstev za nji- 
hovo financiranje, da bi bila 
zagotovljena potreben obseg 
in struktura rezerv osnovnih 
industrijskih surovin, repro- 
dukcijskega materiala in opre- 
me ter osnovnih kmetijskih 
proizvodov in živil ter učinko- 
vitejše delovanje sistema bla- 
govnih rezerv. Nadaljevala se 
bo graditev skladiščnega pro- 
stora. 

IZVAJANJE POLITIKE 
CEN 

Cene bodo po Osnutku re- 
solucije v letu 1981 naraščale 
znatno počasneje kot v letu 
1980. Izvajanje politike cen bo 
temeljilo na Zakonu o temeljih 
sistema cen in družbeni kon- 
troli cen. 

Z družbenimi dogovori in sa- 
moupravnimi sporazumi, skle- 
njenimi v skladu z zakonom, 
bodo ustvarjeni pogoji za 
vzpostavljanje dolgoročnih 
odnosov na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu ter urejena dru- 
ga vprašanja, ki so pomembna 
za cene. 

Zaščitne cene osnovnih 
kmetijskih proizvodov bodo 
določene do 1. oktobra 1981, 
pri čemer se bo upoštevalo 
vzpostavljanje čim skladnejših 
medsebojnih razmerij cen v 
kmetijstvu. 

Nadaljevala se bosta dogra- 
jevanje in uporaba kompenza- 
cij v skladu z materialnimi 
možnostmi republik, pokrajin 
in občin, da bi se zmanjšal 
vpliv cen na življenske stroške. 

Skupnosti za cene in pristoj- 
ni organi družbenopolitičnih 
skupnosti bodo zagotovili 
družbeno kontrolo cen in pra- 
vočasno uporabo ukrepov iz 
svoje pristojnosti za uresniče- 
vanje določene politike cen. 

POVEČANJE IZVOZA 
Predvideno povečanje izvo- 

za blaga in storitev ter nujni 
uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala, je rečeno v 
Osnutku resolucije, sta glavni 
pogoj za uresničitev predvide- 
ne rasti proizvodnje in politike 
ekonomske stabilizacije. Zara- 
di tega je treba zagotoviti, da 
se s popolnejšim razvojem in 
uporabo sistema ekonomskih 
odnosov s tujino zagotovi kre- 
pitev vloge združenega dela 
pri razpolaganju z devizami in 
poveča ekonomska motivira- 
nost organizacij združenega 
dela za povečanje izvoza in de- 
viznega priliva. 

Prav tako je treba zagotoviti 
povečanje proizvodnje za 
izvoz in njeno hitrejše prilaga- 
janje zahtevam tujega trga. 
Zlasti je treba povečati izvoz 
industrijskih proizvodov z več- 
jim deležem domačega dela in 
tehnologije, opreme in ladij, 

. graditev kompletnih objektov, 
izvajanje investicijskih del in 
skupna vlaganja s partnerji v 
tujini, predvsem v deželah v ra- 
zvoju. 

Z združevanjem sredstev 
zainteresiranih organizacij 
združenega dela, z dogovorom 
republik, s samoupravnim 
sporazumom bank ter z ukrepi 
monetarno-kreditne politike 
bodo zagotovljena sredstva za 
kreditiranje izvoza opreme, la- 
dij, investicijskih del in tehno- 
logije. Ti ukrepi bodo sprejeti 
do konca januarja. 

Prav tako bo treba zagotoviti 
povečanje izvoza kmetijskih 
proizvodov in živil: mesa in 
mesnih izdelkov, izgotovljenih 
jedil, koruze, zelenjave, sadja, 
tobaka, vina-in drugih proiz- 
vodov, ki jih je mogoče izvo- 
ziti. 

Zagotovljeno bo tudi pove- 
čanje deviznega priliva iz ne- 
blagovnega poslovanja s tuji- 
no, zlasti v okviru turističnega 
gospodarstva, prometnih sto- 
ritev in investicijskih del v tu- 
jini. 

Ustvarjeni bodo pogoji, da 
bodo imele temeljne organiza- 
cije združenega dela isti do- 
hodkovni interes za izvoz kot 
za poslovanje na domačem 
trgu. Kar je treba zagotoviti s 
povečanjem produktivnosti 
dela in zmanjšanjem proizvo- 
dnih stroškov, z zmanjšanjem 
prispevka iz dohodka in pri- 
spevka samoupravnim intere- 
snim skupnostim za izvozne 
proizvode in storitve, s politiko 
cen in enotnega realnega te- 
čaja ter z drugimi ukrepi, ki 
prispevajo k povečanju konku- 
renčne sposobnosti našega 
izvoza. 

Zagotoviti je treba da se bo 
zboljšala organizacija zuna- 
njetrgovinskega omrežja in 
ustanavljanje skupnosti za 
plansko in poslovno sodelova- 
nje, povečanje aktivnosti sek- 
cij Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije in skupnih gospodar- 
skih predstavništev v tujini in 
aktivnosti diplomatskih in kon- 
zularnih predstavništev v tu- 
jini. 

Hitrejše povečanje izvoza, 
zlasti v dežele v razvoju, ter 
večja uravnovešenost blagov- 
ne menjave z vsemi regijami, 
zlasti z razvitimi državami, je 
prav tako pomembna planska 
naloga. Ustvariti je treba pogo- 
je za uresničevanje sporazuma 
z Evropsko skupnostjo, za kar 

bodo v okviru splošnih zdru- 
ženj in Gospodarske zbornice 
Jugoslavije sestavljeni poseb- 
ni programi. 

Treba je zagotoviti zboljša- 
nje sistema spodbujanja izvo- 
za, s tem, da je v funkciji stabi- 
lizacije in povečanja izvoza v 
posamezne regije in države. 
Bolj pa je treba spodbujati 
izvoz z večjim deležem doma- 
če vsebine. 

Prav tako je treba spodbujati 
povečanje deviznega priliva na 
podlagi nakazil delavcev in od- 
kupa deviz, pri čemer je treba 
razčleniti selektivnejšo politi- 
ko obrestnih mer, usmerjanje 
teh sredstev za stanovanjsko 
graditev, vlaganja v razvoj sto- 
ritvenih dejavnosti, kmetijske 
proizvodnje in drugo. 

UVOZ BLAGA IN 
STORITEV 

Osnutek resolucije določa, 
da mora biti uvoz blaga in sto- 
ritev v skladu z izvozom in ne- 
blagovnim deviznim prilivom 
ter v okvirih, ki jih določajo 
projekcija plačilne bilance Ju- 
goslavije in plačilno-bilančne 
pozicije republik in avtono- 
mnih pokrajin, pri čemer mora 
biti deficit plačilne bilance 
manjši kot leta 1980. Potrebno 
je zagotoviti, da ima v okviru 
uvoza reprodukcijskega mate- 
riala prednost uvoz surovin in 
materiala, ki so bistveno po- 
membni za povečanje indu- 
strijske proizvodnje, poveča- 
nje proizvodnje za izvoz in za 
zadovoljevanje potreb doma- 
čega trga. Uvoz delov in sklo- 
pov za montažo v kovinski pre- 
delovalni industriji, proizvod- 
nji prometnih sredstev ter pro- 
izvodnji električnih strojev in 
aparatov se bo gibal v skladu z 
izvozom teh proizvodov, pri 
čemer pa mora biti izvoz večji 
od uvoza. 

Prihodnje leto naj bi se, kot 
je predvideno, zmanjšal uvoz 
opreme, pri čemer je treba dati 
prednost dokončevanju objek- 
tov za proizvodnjo energije, 
primarnih faz črne in barvaste 
metalurgije, bazične kemične 
industrije in zmogljivosti, s ka- 
terimi se pomembno povečuje 
proizvodnja za izvoz. 

Uvoz blaga široke porabe po 
vrednosti mora biti na ravni le- 
ta 1980, pri čemer uvoz žitaric 
ni upoštevan. Treba je zagoto- 
viti uvoz blaga, ki je bistveno 
pomembno za potrebe prebi- 
valstva, zlasti pa zdravil in bla- 
ga, ki bo prispevalo k zmanjša- 
nju odliva deviz prebivalstva. 

Uvoz surove nafte bo v okvi- 
ru skupnih sredstev, določenih 
v projekciji plačilne bilance, 
pri čemer je treba zmanjšati 
porabo nafte za energetske 

potrebe, zagotoviti večjo pro- 
izvodnjo primarnega bencina 
za petrokemično industrijo in 
povečati rezerve naftnih deri- 
vatov. 

ZMANJŠANJE 
ZADOLŽENOSTI V 
TUJINI 

Relativna zadolženost v tuji- 
ni bo zmanjšana za najmanj 1 
odstotno točko. Zunanji fi- 
nančni krediti (razen kreditov 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj ter nekaterih drugih) 
ne bodo konvertirani v dinarje. 
Določena bodo merila za črpa- 
nje kratkoročnih zunanjih kre- 
ditov poslovnih bank. 

S skupnimi deviznimi rezer- 
vami bo zagotovljeno ohranja- 
nje likvidnosti v plačevanju v 
tujini najmanj na ravni dvome- 
sečnih plačil na konvertibil- 
nem območju. 

Ustvarjeni bodo pogoji za 
delovanje deviznega trga in 
sprejeti ukrepi za nakup in 
prodajo deviz na deviznem 
trgu. 

Krediti za uvoz opreme bodo 
črpani v okviru neizrabljenih 
pravic republik in pokrajin po 
dogovoru o črpanju kreditov v 
obdobju od leta 1976 do leta 
1980 in po dogovoru o črpanju 
kreditov za objekte kontinui- 
tete. 

Z ukrepi ekonomske politike 
in z drugimi ukrepi bomo vpli- 
vali na zmanjšanje deviznega 
odliva iz vseh naslovov, zlasti 
iz naslova neblagovnih plačil 
na vseh ravneh in odliva dinar- 
jev in deviz s potovanjem v tu- 
jino. 

Devizni izdatki za izvršitev 
funkcij federacije, razen izdat- 
kov za JLA, ne smejo preseči 
obsega izdatkov v letu 1980. 
Devizni izdatki za negospodar- 
ske potrebe, kakot tudi za 
službena potovanja v tujino 
bodo zmanjšani za najmanj 15 
odstotkov. 

Proučeni bodo stroški pred- 
stavništev organizacij združe- 
nega dela in bank v tujini in 

diplomatsko-konzularnih 
predstavništev ter sprejeti 
ukrepi, da se zmanjša število 
ali odpravijo tista predstavniš- 
tva organizacij združenega de- 
la in bank, katerih dejavnost je 
vezana večinoma na uvozne 
posle. 

KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Z ukrepi monetarno-kredit- 
ne politike bo, kot je predvide- 
no v Osnutku resolucije, zago- 
tovljeno, da bodo denarna ma- 
sa in plasmaji bank rasli poča- 
sneje od planirane nominalne 
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rasti družbenega proizvoda. 
Porast pa bo dinamično prila- 
gojen sezonskim potrebam, 
pri čemer bo v plasmajih bank 
povečan delež organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu. 

S samoupravnim sporazu- 
mom bank bomo zagotovili 
sredstva za kreditiranje proda- 
je opreme, ladij in tirnih vozil v 
državi, in sicer z usmerjanjem 
dela kreditnega potenciala, ki 
ga je mogoče uporabiti za dol- 
goročne plasmaje. 

Prav tako bomo usmerili del 
kreditnega potenciala bank za 
namene dopolnilnega krediti- 
ranja izvoza kapitalnih dobrin, 
tehnologije in izvajanja inve- 
sticijskih del v tujini na kredit. 

Postopoma do konca leta 
1981 se bo delež kratkoročnih 
plasmajev do enega leta v krat- 
koročnih sredstvih povečal za 
50 odstotkov. Zato bo Narodna 
banka Jugoslavije sprejela 
ustrezne ukrepe. 

Sprejeti bodo ukrepi za to, 
da se pomembneje zmanjša 
primarna emisija za kritje defi- 
cita proračuna federacije in za 
končno porabo, razen za nuj- 
ne intervencije pri odpravlja- 
nju posledic elementarnih ne- 
sreč večjega obsega, z vračil- 
nim rokom do enega leta. 

Obvezno rezervo bank pri 
Narodni banki Jugoslaviji bo- 
mo prilagajali potrebam mo- 
netarnega urejanja in v skladu 
s tem bodo stopnje obvezne 
rezerve postopoma zmanjše- 
vali. 

Zvezni izvršni svet, izvršni 
svet skupščin republik in po- 
krajin bodo do konca prvega 
polletja 1981 ugotovili rezulta- 
te in probleme transformacije 
bank in določili aktivnosti in 
ukrepe za ustvarjanje pogojev 
za to, da združeno delo v čim 
večji meri odloča o poslovni 
politiki bank. 

DELITEV 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA IN 
DOHODKA 

Delitev družbenega proiz- 
voda in dohodka, je rečeno v 
Osnutku resolucije, bo v skla- 
du s politiko ekonomske stabi- 
lizacije in zagotovljeno bo, da 
bo rast vseh oblik končne po- 
rabe počasnejša od rasti druž- 
benega proizvoda in dohodka. 
Organizacije združenega dela 
bodo s svojimi aktivnostmi po- 
večale učinkovitost gospodar- 
jenja s prihranki, z boljšim iz- 
koriščanjem zmogljivosti in 
delovnega časa ter drugim. Še 
naprej bomo omejevali izdatke 
za dnevnice za službena poto- 
vanja, reprezentančne izdatke, 
nadomestila za prevozne stro- 

ške na službenem potovanju. 
Prav tako bodo omejeni izdatki 
za reklamo in propagando, iz- 
datki za avtorske honorarje, iz- 
datki za intelektualne storitve 
ter izdatki po pogodbi o delu. 

Istočasno se bo povečal de- 
lež organizacij združenega de- 
la v družbenem proizvodu in 
dohodku in delež akumulacije 
v dohodku in čistem dohodku. 
Da bi realno ugotavljali doho- 
dek in ohranili vrednost os- 
novnih sredstev bodo oprav- 
ljene spremembe in dopolnitve 
predpisov o revalorizaciji os- 
novnih sredstev in stopnjah 
amortizacije, ki se bodo začele 
uporabljati od 1. januarja 1981. 

Po Osnutku resolucije bo v 
republikah in pokrajinah zago- 
tovljeno, da bo povečanje ma- 
se osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu v skladu z rastjo do- 
hodka in čistega dohodka, pri 
čemer je treba zagotoviti hi- 
trejšo rast sredstev za razširi- 
tev materialne osnove združe- 
nega dela od rasti dohodka in 
čistega dohodka, kakor tudi 
to, da temeljne organizacije 
združenega dela, ki razpolaga- 
jo s povprečno večjo maso 
družbenih sredstev, izločajo 
večji del dohodka za krepitev 
materialne osnove dela. 

RAST REALNIH 
OSEBNIH DOHODKOV 

Povprečni realni osebni do- 
hodki na zaposlenega naj bi 
rasli do ravni rasti produktiv- 
nosti dela, pri čemer bomo vo- 
dili selektivno politiko porasta 
osebnih, dohodkov po rezulta- 
tih in pogojih dela in pridobi- 
vanja dohodka, tako da bodo 
hitreje rasli osebni dohodki v 
dejavnostih s težjimi delovnimi 
pogoji, kot so rudniki z jam- 
skim kopom in podobno. Do- 
sledno je treba izvajati politiko 
delitve po rezultatih dela v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in preprečevati po- 
jave uravnilovke in pri tem zla- 
sti spodbujati proizvodno in 
kreativno delo. 

Treba je zavirati rast osebnih 
dohodkov v grupacijah, kate- 
rih osebni dohodki so precej 
nad povprečnimi osebnimi do- 
hodki v gospodarstvu republi- 
ke oziroma pokrajine, ki niso 
rezultat dela in razlik v zahtev- 
nosti dela in uspešnosti pri go- 
spodarjenju z družbenimi 
sredstvi. Dosti počasneje od 
povprečne rasti v gospodar- 
stvu mora rasti masa osebnih 
dohodkov v delovnih skupno- 
stih bank in drugih finančnih 
organizacij in samoupravnih 
interesnih skupnosti, poslov- 
nih skupnosti in združenj ter 
osebni dohodki v trgovinskih 
organizacijah na debelo in zu- 

nanje trgovinskih organizaci- 
jah. 

Osebni dohodki delavcev v 
organizacijah združenega dela 
družbenih dejavnosti, osebni 
dohodki delavcev v organih in 
organizacijah družbenopoli- 
tičnih skupnosti morajo rasti 
počasneje od rasti osebnih do- 
hodkov delavcev v gospodar- 
stvu. 

Sredstva temeljnih organi- 
zacij združenega dela za skup- 
no porabo delavcev, razen 
sredstev za stanovanjsko gra- 
ditev, naj bi naraščala poča- 
sneje od rasti dohodka, upo- 
rabljati pa jih bo mogoče po 
merilih iz družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazu- 
mov ob uporabi selektivnega 
načela. 

Organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitič- 
ne skupnosti bodo sprejemale 
ukrepe za ohranitev življenjske 
ravni, zlasti pa delavcev v niz- 
kimi prejemki. 

ZMANJŠANJE 
INVESTICIJ 

Realna raven investicij v 
osnovna sredstva v letu 1981 
bo nižja kot v letu 1980, s či- 
mer bo precej zmanjšan njihov 
delež v družbenem proizvodu. 
Z investicijsko politiko bo za- 
gotovljeno zboljšanje učinko- 
vitosti investiranja, zaviranje 
vlaganj v infrastrukturne na- 
mene in zmanjševanje vlaganj 
v gradbena dela, predvsem v 
neproizvodne objekte. 

Pri izvajanju investicijske 
politike bo aktivnost usmerje- 
na v dokončevanje začetih ob- 
jektov, ki prispevajo k zmanj- 
ševanju strukturnih neusklaje- 
nosti v gospodarstvu, h krepi- 
tvi izvozne sposobnosti, 
zmanjševanju uvozne odvisno- 
sti gospodarstva in k poveča- 
nju učinkovitosti investicij. 

Da bi uresničili politiko inve- 
sticij bodo organizacije zdru- 
ženega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti, banke in drugi investi- 
torji do konca prvega trime- 
sečja revidirali predračunsko 
vrednost investicij v gradnji, 
ugotovili prekoračitve in spre- 
jeli ustrezne ukrepe za uskla- 
ditev investicij z realno razpo- 
ložljivimi sredstvi. Prav tako 
bodo do tega roka ustavili ali 
preložili graditev začetih inve- 
sticijskih objektov, ki niso po- 
membni za spremembo mate- 
rilane strukture, povečanje 
izvoza in nadomestitev uvoza. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva v republikah in pokra- 
jinah bo nenehno kontrolirala, 
ali so zagotovljena sredstva in 
ali se redno opravljajo plačila 

za objekte, katerih graditev je v 
teku, in bo o tem obveščala 
organe upravljanja in pristojne 
družbenopolitične skupnosti. 

Republike in pokrajini bodo 
spodbujale investitorje, banke 
in druge udeležence v investi- 
ranju, da usmerijo razpoložlji- 
va sredstva in da storijo druge 
aktivnosti za dokončanje ob- 
jektov v gradnji, ki so poseb- 
nega pomena za zboljšanje 
strukture proizvodnje, poveča- 
nje izvoza in nadomestitev 
uvoza, predvsem pa za dokon- 
čanje objektov energetike in 
objektov za proizvodnjo defici- 
tarnih surovin in za proizvod- 
njo hrane. 

Pospeševali bomo skupna 
vlaganja, proizvodno koopera- 
cijo, poslovno-tehnično sode- 
lovanje in druge oblike dolgo- 
ročnega ekonomskega sode- 
lovanja med temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela in 
tujimi osebami. Zato bomo 
preučili dosedanje izkušnje in 
določili spremembe ustreznih 
predpisov. 

Da bi zmanjšali delež ne- 
proizvodnih in negospodar- 
skih investicij v celotnih inve- 
sticijah za 30 odstotkov v pri- 
merjavi z letom 1980, bomo iz- 
delali predpise o začasni pre- 
povedi razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi za financiranje 
neproizvodnih in negospodar- 
skih investicij. S temi predpisi 
bo urejeno tudi omejevanje 
vlaganj v graditev objektov, 
katerih proizvodnja temelji več 
kot tretjino na surovinah in re- 
produkcijskim materialu iz 
uvoza, razen proizvodnje, na- 
menjene za izvoz. 

Ne bomo začeli graditi novih 
objektov, ki se financirajo iz 
sredstev samoprispevkov ob- 
čanov, če bo delež samopri- 
spevka ali druge oblike ude- 
ležbe občanov manjši od tretji- 
ne potrebnih sredstev. 

Zagotovili bomo materialne 
pogoje za obnovo območja, ki 
ga je prizadel potres v Črni go- 
ri, po programu obnove in gra- 
ditve v skladu z zakonom o 
sredstvih za odpravljanje po- 
sledic katastrofalnega potresa. 
Ustvarjeni bodo pogoji za sa- 
nacijo tudi drugih območij, ki 
so jih prizadeli potresi ali dru- 
ge elementarne nesreče. 

Sprejeti bodo predpisi v ka- 
terih bo določeno povečanje 
lastnega deleža v financiranju 
investicij. 

PRIHODKI ZA 
ZADOVOLJEVANJE 
SKUPNIH POTREB 

Skupni prihodki za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb smejo 
rasti največ štiri indeksne toč- 
ke počasneje od planirane ra- 
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sti dohodka, največ pa do 19 
odstotkov, razen sredstev za 
usklajevanje in izplačilo pokoj- 
nin, invalidnin, nadomestil za- 
poslenim in nadomestil iz na- 
slova zdravstvenega in social- 
nega varstva. 

Celotni prihodki za zadovo- 
ljitev splošnih družbenih po- 
treb smejo rasti največ pet in- 
deksnih točk počasneje od 
planirane rasti dohodka, naj- 
več pa do 18 odstotkov. 

Najpozneje do konca fe- 
bruarja 1981 bodo usklajene 
stopnje davkov in prispevkov 
za splošne družbene in skupne 
potrebe z določeno politiko. 
Republike in pokrajine v kate- 
rih je ustvarjena večja rast 
sredstev za splošne družbene 
in skupne potrebe, bodo pred- 
pisale ukrepe za zmanjšanje te 
porabe v predvidene okvire in . 
zmanjšale obveznosti organi- 
zacij združenega dela in obča- 
nov. Sprejeti bodo predpisi, s 
katerimi bo zagotovljeno, da 
bo ustavljeno zaračunavanje 
prihodkov v korist nosilcev 
splošne družbene oziroma 
skupne porabe, ko ti prihranki 
dosežejo določeno raven za to 
leto. 

Proračunski izdatki federa- 
cije bodo rasli v skladu s plani- 
rano nominalno rastjo družbe- 
nega proizvoda, razen izdat- 
kov za posebne potrebe ljud- 
ske obrambe in v skladu z 
ustreznimi zakonskimi obvez- 
nostmi. Drugi proračunski iz- 
datki federacije smejo rasti 
največ 4 indeksne točke poča- 
sneje od planirane nominalne 
rasti družbenega proizvoda. 

HITREJŠI RAZVOJ 
MANJ RAZVITIH 
KRAJEV, POSEBNO 
SAP KOSOVA 

Da bi spodbudili hitrejši ra- 
zvoj proizvajalnih sil od pov- 

prečja države v vsaki gospo- 
darsko manj razviti republiki in 
njihov najhitrejši razvoj v SAP 
Kosovo bomo, kot je predvide- 
no v Osnutku resolucije, ure- 
sničili ukrepe, določene v Do- 
govoru o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od 
leta 1981 do 1985 o politiki hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosova. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo sprejele potrebne 
predpise iz svoje pristojnosti, 
da bi se z dog&vorom določe- 
na sredstva Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in pokrajin ter dru- 
gi spodbujevalni ukrepi pravo- 
časno in v celoti uresničili. Zla- 
sti bomo spremljali ukrepe in 
izvajali aktivnosti, ki bodo 
omogočili, da združeno delo 
neposredno in v čim večji meri 
prevzame vlogo pri spodbuja- 
nju razvoja teh območij. 

Sprejete bodo aktivnosti in 
ukrepi, ki bodo prispevali k od- 
ločnejšemu uresničevanju naj- 
hitrejšega razvoja SAP Koso- 
va. To bo doseženo s poveča- 
njem deleža sredstev te pokra- 
jine v sredstvih Sklada federa- 
cije, z dopolnilnimi sredstvi za 
financiranje družbenih in dru- 
gih služb in s krediti Mednaro- 
dne banke za obnovo in razvoj, 
kakor tudi s sprejetjem in ure- 
sničevanjem posebnega druž- 
benega dogovora za spodbu- 
janje najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. 

Okrepljena bo aktivnost 
združenega dela, gospodar- 
skih zbornic in pristojnih orga- 
nov za pospešitev graditve ob- 
jektov, ki se bodo gradili na 
območju SAP Kosovo. 

Zagotovljena bodo dopolnil- 
na sredstva za financiranje 

družbenih in drugih služb v 
gospodarstvu manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo v skladu 
z dogovorom 

Sprejet bo program aktivno- 
sti in pospešeno delo v zvezi z 
iskanjem objektiviziranih meril 
in kazalcev-za določanje stop- 
nje gospodarske razvitosti re- 
publik in pokrajin. 

OBRAMBNE PRIPRAVE 
Nadaljevale se bodo aktiv- 

nosti pri obrambnih pripravah 
z uresničevanjem nalog iz 
srednjeročnega plana razvoja. 
Še naprej se bodo izpopolnje- 
vali organizacija, kadrovsko 
usposabljanje, tehnična mo- 
dernizacija in povečala bojna 
in ognjena sposobnost enot 
oboroženih sil SFRJ z opira- 
njem predvsem na raziskoval- 
ne - razvojne in proizvodne 
zmogljivosti v državi in njihovo 
posodabljanje. 

Posebna pozornost bo po- 
svečena hitrejšemu uvajanju 
proizvodnje orožja in vojaške 
opreme, zboljšanju kakovosti 
materialov za proizvodnjo 
orožja in enakomernejšo ra- 
zmestitev zmogljivosti. Pri tem 
bodo ob upoštevanju potreb 
ljudske obrambe imele pre- 
dnost tiste republike in pokra- 
jine, v katerih se ta proizvodnja 
doslej ni dovolj razvijala. 

Težišče v razvoju teritorialne 
obrambe bo v nadaljni krepitvi 
taktičnih enot v skladu s potre- 
bami in možnostmi krajevnih 
skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in občin. Nadaljeva- 
lo se bo opremljanje enot teri- 
torialne obrambe s sodobnim 
orožjem. Okrepljene bodo pri- 
prave gospodarskih in družbe- 
nih dejavnosti v izrednih situa- 
cijah in v vojni in zagotovljeno 
bo večje usklajevanje družbe- 
noekonomskega razvoja s po- 

trebami krepitve obrambe in 
vafnosti države. 

Z ustreznimi ukrepi eko- 
nomske politike bo spodbujan 
hitrejši razvoj planinsko-hri- 
bovskih in obmejnih območij, 
primorskega pasu in otokov, 
vštevši tudi razvoj energetskih 
virov, zlasti manjših zmogljivo- 
sti malega gospodarstva in 
drugih dejavnosti, ki so po- 
membne za ljudsko obrambo. 

Nadaljevala se bo krepitev 
družbene samozaščite kot traj- 
na naloga in kadrovsko mate- 
rialno-tehnično posodabljanje 
specializiranih organov in 
služb zaščite. 

SISTEM 
INFORMIRANJA 

Sprejet bo zakon o sistemu 
družbenega informiranja ter 
sprejeti ukrepi za njegovo 
izvajanje. 

Da bi spremljali uresničeva- 
nje Družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od leta 1981 do 
1985 in tekočo ekonomsko po- 
litiko ter pravočasno spreje- 
mali ustrezne ukrepe, bodo or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti razvija- 
li sistem informiranja ter med 
seboj sodelovali pri spremlja- 
nju in ocenjevanju gibanj, zla- 
sti na področju porabe, eko- 
nomskih odnosov s tujino, in- 
vesticij, cen in na drugih po- 
dročjih, ki so pomembna za 
uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo sprejemale ukre- 
pe in izpolnjevale obveznosti, 
ki so jih prevzele z Dogovorom 
o spodbujanju razvoja politič- 
no—informacijskih sredstev 
obveščanja. 

V prihodnjem letu počasnejša rast 

denarne mase od nominalne rasti 

družbenega proizvoda  

© Temeljni cilji skupne emisijske in denarne politike v letu 1981 so predvsem 
uresničevanje nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino, uravnovešenje 
blagovno-denarnih odnosov in zaviranje rasti cen 
© FJed prednostne namene kreditne politike sodijo izvoz blaga in storitev, s 
katerimi se zagotavlja devizni priliv, in izvoz v države v razvoju 
© Krediti bodo zagotovljeni za družbeno organizirano proizvodnjo in zaloge 
določenih kmetijskih in živilskih proizvodov 
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Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Skupščine SFRJ 
Osnutek odloka o ciljih in na- 
logah skupne emisijske in de- 
narne politike ter skupnih te- 
meljev kreditne politike v letu 
1981 (AS 34), ki se sprejema 
skupaj z resolucijo za prihod- 
nje leto in mora začeti veljati 1. 
januarja 1981. 

Temeljni cilji in naloge te 
politike, kakor določa Osnutek 
odloka, so predvsem podpira- 
nje uresničevanja nalog na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
"tujino, uravnovešenje blagov- 
no-denarnih odnosov in zavi- 
ranje rasti cen, uresničevanje 
skupnih interesov pri odprav- 
ljanju strukturnih neskladij s 
hitrejšim razvojem proizvodnje 
energije, deficitarnih surovin 
in reprodukcijskega materiala 
ter osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in ustvarjanje nujnih re- 
zerv. 

Da bi omenjene cilje in nalo- 
ge uresničili, moramo z ukrepi 
monetarno-kreditne politike 
zagotoviti, da denarna masa in 
plasmaji bank rastejo poča- 
sneje od planirane nominalne 
rasti družbenega proizvoda. 
Porast denarne mase in pla- 
smaja bank pa se mora po di- 
namiki prilagoditi sezonskim 
potrebam organizacij združe- 
nega dela s področja gospo- 
darstva. 

ZAGOTOVLJENE 
RASTI DENARNE 
MASE 

Osnutek odloka določa, da 
bo potrebna rast denarne ma- 
se zagotovljena z ustreznim 
urejanjem kreditnega poten- 
ciala bank s primarno emisijo 
in spremembami stopenj ob- 
vezne rezerve bank pri Naro- 
dni banki Jugoslavije, z ureja- 
njem obsega in dinamike rasti 
plasmajev bank, kakor tudi s 
prodajo in kupovanjem tujih 
plačilnih sredstev na deviznem 
trgu na območju Jugoslavije v 
skladu s skupno devizno poli- 
tiko. 

Narodna banka Jugoslavije 

bo, da bi zagotovila predvide- 
no rast denarne mase, določi- 
la, za koliko se smejo povečati 
celotni plasmaji bank med le- 
tom po trimesečjih. Banke pa 
bodo s svojimi letnimi plani in 
akti o poslovni politiki uskladi- 
le rast svojih plasmajev s ce- 
lotno rastjo bančnih plasma- 
jev. 

Primarpa emisija, pravi 
Osnutek odloka, bo uporablje- 
na kot instrument za urejanje 
rasti denarne mase in za pove- 
zovanje tokov emisije z repro- 
dukcijskimi tokovi družbenega 
gospodarstva. Uporabljena bo 
za nakup kratkoročnih prenos- 
ljivih vrednostnih papirjev, ki 
jih izdajajo organizacije zdru- 
ženega dela s področja gospo- 
darstva, za dajanje kreditov 
bankam na podlagi teh vre- 
dnostnih papirjev in za uresni- 
čevanje selektivnih ciljev kre- 
ditne politike. 

FINANCIRANJE 
PRIORITETNIH 
NAMENOV 

Podpora uresničevanju se- 
lektivnih ciljev kreditne politi- 
ke s primarno emisijo bo izva- 
jana prek monetizacije s selek- 
tivnim obeleževanjem vre- 
dnostnih papirjev in dajanjem 
kreditov bankam za namene, 
ki jih določa Skupščina SFRJ. 

Med te namene sodijo izvoz 
blaga in storitev, s katerimi se 
zagotavlja devizni priliv, in si- 
cer za: izvoz blaga in storitev 
za gotovino in na komercialni 
kredit ter izvoz blaga in stori- 
tev na kredit v države v razvo- 
ju. Nadalje kreditiranje terjatev 
iz naslova izvoz opreme in ladij 
na kredit in izvajanje investicij- 
skih del v tujini na kredit; pro- 
izvodnja in priprava blaga za 
izvoz ter turističnih in gostin- 
skih organizacij združenega 
dela za njihovo pripravo za 
storitve tujim gostom; krediti- 
ranje proizvodnje in pripravo 
blaga za izvoz po pogodbenih 
poslih, ki jih financira medna- 
rodna finančna organizacija 
ter kreditiranje terjatev od Me- 

dnarodne banke za obnovo in 
razvoj za izvršena in plačana 
dela ter vgraditev opreme po 
investicijskih programih v dr- 
žavi, ki se delno financirajo iz 
sredstev omenjene Mednaro- 
dne banke. 

Monetizacija vrednostnih 
papirjev in dajanje kreditov 
bankam bo namenjena tudi za 
družbeno organizirano proiz- 
vodnjo in zaloge določenih 
kmetijskih pridelkov in živil, in 
sicer za proizvodnjo pšenice, 
neluščenega riža, koruze, 
sladkorne pese. oljaric in toba- 
ka; za pitanje živine in proiz- 
vodnjo mleka; Sezonske za- 
loge domače pšenice, riža, ko- 
ruze, oljaric, domačega suro- 
vega olja, sladkorne pese in 
tobaka; sezonskih zalog na- 
miznega grozdja in jabolk v 
hladilnicah, zaloge vina v vin- 
skih kleteh v družbenem sek- 
torju, za zaloge mesa v hladil- 
nicah in za zaloge mlečnih iz- 
delkov iz družbene proizvod- 
nje. 

Po osnutku odloka bodo 
enako obravnavane tudi tržne 
blagovne rezerve kmetijskih 
pridelkov in živil, ki so krediti- 
rani iz primarne emisije. Prav 
tako pa prodaja oziroma na- 
kup domače opreme in ladij in 
kredit v državi, zaloge premo- 
ga pri termoelektrarnah in dru- 
gih velikih porabnikih premo- 
ga v gospodarstvu in pri trgo- 
vini v večjih potrošniških sre- 
diščih. 

IZVAJANJE 
SELEKTIVNE 
KREDITNE POLITIKE 

Selektivno kreditno politiko 
bomo izvajali, omenja Osnutek 
odloka, s samoupravnimi spo- 
razumi bank, s katerimi bomo 
zagotovili usmerjanje njihovih 
sredstev v kreditiranje in v dru- 
ge oblike financiranja priori- 
tetnih namenov, ki so določeni 
v omenjenem odloku. 

Če pa govorimo o Narodni 
banki, bo z ustreznimi ukrepi 
podpirala samoupravno zdru- 
ževanje sredstev bank pri Ju- 
goslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje za refinaciranje, da se zgo- 
tovijo dopolnilna sredstva za 
kreditiranje izvoza opreme in 
ladij in za izvajanje investicij- 
skih del v tujini na kredit. Hkra- 
ti bo Narodna Banka v letu 

1981 odobravala Jugoslovan- 
ski banki kratkoročne kredite 
za refinanciranje izvoza opre- 
me in ladij na kredit in za izva- 
janje investicijskih del v tujini 
na kredit. 

Odlok predvideva, da bo lah- 
ko Narodna banka do sprejete- 
ga posebnega zveznega zako- 
na, najpozneje pa do 31. de- 
cembra 1981, odložila Jugo- 
slovanski banki za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje 
plačilo zapadlih odplačil dol- 
goročnega kredita. Podobno 
bo lahko odložila plačevanje 
kreditov, ki so jih banke dobile 
do 15. aprila 1979. 

S samoupravnim sporazu- 
mom bank se morajo zagotovi- 
ti sredstva za kreditiranje pro- 
daje opreme in ladij ter želez- 
niških vagonov v Jugoslaviji. 
Določiti pa se mora tudi delež 
sredstev, ki se zbirajo ob po- 
sredovanju bank pri kreditira- 
nju prioritetnih namenov. Na 
podlagi samoupravnega spo- 
razuma bank o združevanju 
sredstev pri Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje za dobo 
od leta 1981 do leta 1985 pa bo 
del kreditnega potenciala 
bank usmerjen za dopolnilno 
kreditiranje izvoza kapitalnih 
dobrin in za izvajanje investi- 
cijskih del v tujini na kredit. 

DIFERENCIRANE 
OBRESTNE STOPNJE 

Narodna banka Jugoslavije 
in narodne banke republik in 
pokrajin bodo vodile politiko 
diferenciranih obrestnih sto- 
penj v skladu z razvojno politi- 
ko in politiko ekonomske sta- 
bilizacije. Banke pa bodo s sa- 
moupravnim sporazumom 
skupno določile višino obrest- 
nih stopenj od depozitov orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih deponentov. 

Da bi pospešile proces zdru- 
ževanja dela in sredstev in 
zmanjšale kreditne odnose v 
gospodarstvu, bodo interne, 
temeljne in združene banke v 
svojih samoupravnih splošnih 
aktih predvidele pogoje za 
spodbujanje razvoja različnih 
oblik združevanja dela in sred- 
stev. S kreditno politiko repu- 
blik in pokrajin pa naj bi spre- 
jemali potrebne ukrepe in izva- 
jali dejavnost za spodbujanje 
združevanja dela in sredstev. 
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V prihodnjem letu bo skupna devizna 

politika morala prispevati k stabilizaciji 

gospodarskih tokov  

• Izvozna ekspanzija na področju gospodarskega razvoja in pri menjavi s tujino 
bo imela prednostni pomen v letu 1981 
• Uvoz reprodukcijskega materiala se bo v primerjavi z letom 1980 povečal, uvoz 
blaga za široko porabo bo ostal na ravni letošnjega uvoza, uvoz opreme pa naj bi 
se precej zmanjšal 
© V letu 1981 se bo izvajala politika realnega in enotnega tečaja dinarja 
• Temeljne organizacije združenega dela bodo uvažale toliko, kolikor bo znašal 
njihov prispevek pri doseženih izvoznih rezultatih 

Skupna devizna politika Ju- 
goslavije v letu 1981 se bo 
izvajala s politiko pospeševa- 
nja in spodbujanja izvoza. Nje- 
gova rast mora biti precej več- 
ja od rasti družbenega proiz- 
voda, nadalje pa bo tudi po- 
trebno krepiti položaj Jugosla- 
vije pri mednarodni menjavi. 

Uvoz blaga in storitev mora 
biti v letu 1981 usklajen z izvo- 
zom blaga in z neblagovnim 
deviznim prilivom in se mora 
gibati v okvirih, določenih s 
plačilno bilanco Jugoslavije. 

Relativna zunanja zadolže- 
nost države mora postopoma 
upadati, tako da se bo koneč 
leta 1981 stopnja zadolženosti 
zmanjšala za eno odstotkovno 
točko. 

To so temeljne določbe 
Osnutka odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 
1981 (AS 323), ki ga je Zvezni 
izvršni svet, kot spremljajoči 
dokument k Resoluciji za leto 
1981, poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ. Za sprejem 
tega Odloka je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

ODPIRANJE 
SVETOVNEMU TRGU 

Bistvena'značilnost razvoja 
v prihodnjem letu, poudarja 
Osnutek odloka, bo širše odpi- 
ranje svetovnemu trgu ob več- 
jem opiranju na lastni tehnolo- 
ški razvoj. 

V ta namen naj bi izdelali 
podrobna merila in postopek 
za uvoz licenc in drugih indu- 
strijskih pravic, da bi tako 
zmanjšali uvozno tehnološko 
odvisnost jugoslovanske indu- 
strije od tujine na vseh tistih 
področjih, ki niso nujno po- 
trebna za hitrejši razvoj in pre- 
strukturiranje jugoslovanske- 
ga gospodarstva. 

V metodologiji spremljanja 
uresničevanja projekcije pla- 
čilne in devizne bilance Jugo- 

slavije naj bi nadalje precizne- 
je definirali tretman deviznega 
priliva od turizma in drugih fi- 
nančnih transakcij. S tem naj 
bi dosegli realnost prikazova- 
nja plačilne bilance. 

Zaradi usklajevanja odnosov 
s planiranimi proporci menja- 
ve s tujino, naj bi v prvem tri- 
mesečju leta 1981 preučil vse 
predpise, ki urejajo vprašanja 
vnašanja in iznašanja dinarjev 
v oziroma iz Jugoslavije, tako v 
turističnem prometu kot v ma- 
loobmejnem prometu s sosed- 
njimi državami. 

RAZVIJANJE 
IN SPODBUJANJE 
IZVOZA 

Osnutek odloka poudarja, 
da se bo skupna devizna politi- 
ka v letu 1981 med drugim 
izvajala tudi s politiko pospe- 
ševanja in spodbujanja izvoza 
blaga in storitev ter drugimi 
oblikami ekonomskih odnosov 
s tujino. Na ta način naj bi za- 
gotovili ekonomsko ugodnejše 
pogoje za povečevanje deviz- 
nega priliva. 

Izvoz blaga in storitev naj bi 
nadalje spodbujali tako, da bi v 
izvozni strukturi naraščal del 
investicijskih del in blaga viso- 
ke končne obdelave s čimveč- 
jim deležem lastnega dela in 
znanja. 

V skladu s temeljnimi opre- 
delitvami stabilizacijske politi- 
ke mora dobiti izvozna ek- 
spanzija v gospodarskem ra- 
zvoju in v menjavi s tujino prio- 
riteten pomen. Izvoz mora 
opredeljevati uvoz, zadolževa- 
nje, investicijsko politiko in 
vse druge sestavine ekonom- 
ske politike. 

Usmeritev k trajnemu izvozu 
blaga in storitev in povečeva- 
nje deviznega priliva bodo 
podpirali tudi drugi ukrepi 
davčne in kreditne politike, 
predvsem podpora izvozu 

opreme, ladij in izvajanju inve- 
sticijskih del v tujini. 

Pomembna izvozna spodbu- 
da bo uresničena tudi z zdru- 
ževanjem na dohodkovnih te- 
meljih za skupno uresničeva- 
nje večjega deviznega priliva. 
V letu 1981 pa bo spodbujan 
tudi izvoz posameznih proiz- 
vodov agroindustrijskega 
kompleksa kot so meso, tobak, 
vino in ribe. 

SPREMEMBE 
V UVOZNI STRUKTURI 

V letu 1981 bodo, omenja 
Osnutek odloka, s politiko 
uvoza predvsem zagotovljene 
potrebe proizvodnje, določene 

1 z Resolucijo o politiki uresni- 
čevanja Družbenega plana Ju- 
goslavije v letu 1981. Skladno 
s plačilnobilančnimi možnost- 
mi države bo uvoz uresničen 
po dinamiki, ki ne bo škodova- 
la zunanji likvidnosti države. 

S tem namenom bo prišlo do 
sprememb v strukturi uvoza, 
tako da se bo zmanjšal uvoz 
opreme, uvoz blaga za široko 
porabo pa bo ohranjen na rav- 
ni uvoza v letu 1980. 

Po drugi strani naj bi zago- 
tovili povečan uvoz reproduk- 
cijskega materiala, ki je bistve- 
nega pomena za povečanje 
proizvodnje bazičnih industrij- 
skih panog in za povečanje 
proizvodnje, namenjene 
izvozu. 

V projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije in projekciji deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1981, kakor v projekcijah pla- 
čilnobilančnih pozicij republik 
in pokrajin bodo določene 
prioritete za uvoz in plačeva- 

nje blaga, ki bistveno vplivajo 
na celotno družbeno repro- 
dukcijo (surova nafta, naravni 
plin, premog za koks, farma- 
cevtske surovine in drugi ma- 
teriali). 

Narodne banke republik in 
pokrajin bodo nadzorovale us- 
klajevanje obsega in pogojev 
uvoza ter zadolževanje v tujini. 
Pazile bodo predvsem, če po- 
teka v skladu z uresničeva- 
njem deviznega priliva na te- 
melju izvoza in drugih deviznih 
prihodkov. 

Da bi organizacije združene- 
ga dela in druge družbene 
pravne osebe varčevale z de- 
viznimi sredstvi, bodo na vseh 
sektorjih neblagovnega poslo- 
vanja sprejeti tudi ukrepi, s ka- 
terimi bo z&gotovljena kontro- 
la odliva deviz. 

Na temelju soglasja pristoj- 
nih republiških in pokrajinskih 
organov bo Zvezni izvršni svet 
do 31. marca 1981 predpisal 
merila in metodologijo za uve- 
ljavljanje pravic do kompenza- 
cije tistim organizacijam zdru- 
ženega dela, katerih izvoz je 
omejen ali prepovedan z ak- 
tom organa federacije. 

ZAŠČITA DOMAČE 
PROIZVODNJE 

Za zaščito domače proiz- 
vodnje, pravi Osnutek odloka, 
bo v letu 1981 prišlo do zmanj- 
ševanja deleža uvoznih obre- 
menitev v strukturi cene proiz- 
vodnje predvsem za blago, ki 
se pripravlja za izvoz. 

V skupni proizvodnji se bo 
za približno tri točke znižala 
carina za izdelke kovinskopre- 
delovalne in elektroindustrije, 

»os©500oeoooeoo!®o«oecc6®B«oo60s®9eoeoo^ 
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da bi se tako raven carinske 
obremenitve za te proizvode 
približala ravni carinskih sto- 
penj za izdelke drugih indu- 
strijskih panog. 

Poleg predvidenega sploš- 
nega znižanja carin za tri toč- 
ke, bo razčlenjen tudi mehani- 
zem povračila carine za posa- 
mezne grupacije v okviru pa- 
nog, pri čemer bo zagotovlje- 
no vračilo carine na ravni, ki 
pomeni povprečje carinske 
obremenitve v predhodnem 
letu. 

Omejitve v zunanjetrgovin- 
skem prometu blaga in storitev 
bodo uvedene le na podlagi 
dogovorov federacije, republik 
in pokrajin z izdajo posebnih 
ukrepov in omejitev pri finanč- 
nih in tekočih transakcijah. 

Da bi uresničili cilje in nalo- 
ge na področju ekonomskih 
odnosov s tujino in splošne 
politike stabilizacije gospodar- 
skih gibanj, bomo v letu 1981 
izvajali politiko realnega in 
enotnega tečaja dinarja. 

Na ta način, poudarja Osnu- 
tek odloka, bomo vplivali na 
zagotavljanje pogojev za ohra- 
njanje in zboljševanje konku- 
renčnosti organizacij združe- 
nega dela na mednarodnem tr- 
žišču blaga in storitev, na ra- 
cionalizacijo uvoza in ohranja- 
nje likvidnosti države v medna- 
rodnih plačilih. 

Tečaj dinarja bo določal ZIS 
nasproti eni ali več konvertibil- 
nim valutam kot osnovi za 
oblikovanje intervencijskih te- 
čajev Narodne banke Jugosla- 
vije. 

V skladu z načeli realnega in 
enotnega tečaja dinarja se bo- 
sta v letu 1981 med seboj us- 
klajevala tečj konvertibilnih 
valut s tečajem klirinških valut. 

Do sprememb pa bo prišlo 
tudi v sistemu vračil davščin in 
v sistem spodbujanja, tako da 
se ne popravi tečaj linearno in 
s tem oslabi aktiven vpliv teča- 
ja na krepitev izvoza in nado- 
meščanje uvoza. 

Skupna devizna politika Ju- 
goslavije za leto 1981 bo izva- 

jana tudi prek politike deviznih 
rezerv. 

Osnutek odloka poudarja, 
da bo s politiko deviznih rezerv 
v letu 1981 zagotovljena likvi- 
dnost plačil tujini. Najmanjši 
znesek celotnih deviznih re- 
zerv se bo gibal okrog ravni, ki 
ustreza dvomesečnim celot- 
nim konvertibilnim plačilom 
tujini. 

Narodna banka Jugoslavije, 
banke, pooblaščene za posle s 
tujino,in organizacije združe- 
nega dela bodo zagotovile, da 
se s celotnimi deviznimi rezer- 
vami opravljajo plačila tujini 
do zneska deviz, s katerimi se 
zagotavlja izvršitev določenih 
proporcev plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 
1981. 

Narodna banka Jugoslavije 
bo prihodnje leto vodila politi- 
ko ohranjanja optimalne valut- 
ne strukture deviznih rezerv. 

Kreditni odnosi s tujino 
Za izpeljavo programa stabi- 

lizacije in zaradi potreb gospo- 
darskega razvoja države, ome- 
nja Osnutek odloka, bo po- 
trebno v prihodnjem letu zago- 
toviti uresničevanje finančne- 
ga sodelovanja s tujino. 

Pri določanju obsega zadol- 
ževanja v tujini in obsega de- 
viznega kreditiranja tujine v 
prihodnjem letu, bo potrebno 
upoštevati potrebe gospodar- 
skega razvoja in možnosti de- 
viznega odplačevanja. 

Pri izvajanju politike, dolo- 
čene s tem Odlokom, bo pred- 
vsem potrebno upoštevati 
možnosti deviznega odplače- 
vanja in stopnjo zadolženosti 
države. Skladno s tem bo po- 
trebno določiti okvire in smer- 
nice za sprejetje ukrepov, ki bi 
ohranili stopnjo zadolženosti 
in opredelili obseg sklepanja 
in črpanja kreditov v prihod- 
njem letu na taki ravni kot jo 
predvideva plačilna bilanca 
Jugoslavije za leto 1981. 

Pri določanju smernic in ok- 
virov za tako politiko bo pred- 

vsem potrebno upoštevati 
stopnjo zadolženosti v pred- 
hodnem letu, obseg sklepanja 
pogodb o kreditih v nasled- 
njem petletnem obdobju in čr- 
panje že sklenjenih kreditov. 

Na področju politike zadol- 
ževanja v letu 1981 pa bo po- 
trebno v čimvečji možni meri 
prilagajati zadolževanje v tuji- 
ni, tako da bo v sorazmerju z 
izvoznimi tokovi in drugimi 
ekonomskimi odnosi s tujino. 
Plačevanje tujini 

Uresničevanje ciljev in nalog 
skupne devizne politike Jugo- 
slavije v letu 1981 se bo, kakor 
poudarja Osnutek odloka, za- 
gotavljalo prek republiških in 
pokrajinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino. V teh 
skupnostih bodo morali name- 
niti posebno pozornost iska- 
nju konkretnih ukrepov, s ka- 
terimi se bodo ustvarjali pogo- 
ji, da združeno delo neposre- 
dno usmerja tokove ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Svoje medsebojne odnose 
bodo republiške in pokrajinski 
samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino usklajevale. S tem pa 
bodo zagotovile, da bodo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela svojo pravico do uvoza 
uresničevale v neposredni 
odvisnosti od prispevkov, do- 
seženih pri izvoznih rezultatih. 

Prav tako naj bi bilo zago- 
tovljeno, da temeljne organi- 
zacije združenega dela izpol- 
njujejo svoje obveznosti do tu- 
jine predvsem z devizami, 
ustvarjenimi z neposredno ali 
posredno udeležbo pri izvozu 
blaga in storitev ter z združeni- 
mi devizanji. Le izjemoma naj 
bi obveznosti izpolnjevale z 
nakupom na deviznem trgu. 

Prav tako pa bo potrebno v 
prihodnjem letu zagotoviti te- 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela, da neposredno 
sodelujejo pri pripravljanju in 
spremljanju izvajanja projekcij 
plačilnobilančnih in devizno- 

bilančnih pozicij republik in 
pokrajin v enotnih projekcijah 
plačilne in devizne bilance Ju- 
goslavije. 

Osnutek odloka določa tudi 
rok, in sicer 31. januar 1981, 
do katerega morajo biti skle- 
njeni dogovori republiških in 
pokrajinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino o predno- 
stih za uvoz in plačilo blaga, ki 
je bistvenega pomena za ce- 
lotno družbeno reprodukcijo v 
letu 1981. 
Plačilnobilančne 
omejitve 

Če se med letom znatneje ne 
uresničujejo cilji skupne de- 
vizne politike in proporci enot- 
ne projekcije plačilne bilance 
ter devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1981, piše Osnutek od- 
loka, so predvideni ukrepi za 
ekonomsko upravičen priliv 
deviz ter posebni ukrepi ome- 
jevanja plačil s tujino. Omeji- 
tveni ukrepi bodo različni v po- 
sameznih republikah in pokra- 
jinah. Odvisni bodo od uresni- 
čevanja njihovih projekcij pla- 
čilnobilančnih pozicij. 

Na podlagi enotno dogovor- 
jenih meril, ki bodo sprejeta do 
31. januarja 1981, bodo repu- 
blike in pokrajine uvajale ome- 
jitve, da bi preprečile odmike 
od dogovorjenih kvantifikacij v 
svojih plačilnobilančnih pozi- 
cijah. 

Če pa bo prišlo pri izvrševa- 
nju projekcije plačilnobilanč- 
nih in deviznobilančnih pozicij 
posamezne republike ali po- 
krajine do odstopanj in dogo- 
vor o sprejetju ukerepov za 
ekonomsko upravičen priliv 
deviz ne bo sprejet v roku, po- 
trebnem za odpravo nastalih 
motenj, bo Zvezni izvršni svet 
predpisal ustrezne ukrepe na 
podlagi 179. člena Zakona o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino. Pri tem 
bo upošteval tudi konjukturna 
gibanja določenih proizvodov 
v izvozu ter vse druge okolišči- 
ne glede izvoznih možnosti. 

Večja sredstva za spodbujanje izvoza v 

prihodnjem letu 

® Za spodbujanje izvoza bo izvoznemu gospodarstvu v prihodnjem letu 
odstopljenih 53,34 odstotka ustvarjenih prihodkov od carin in drugih uvoznih 
dajatev 
© Po ocenah naj bi sredstva za spodbujanje izvoza znašala 34,6 milijarde dinarjev 
® Omenjena sredstva bodo uporabljena tudi za ekonomsko in turistično 
propagando ter za informacijsko dejavnost v tujini, ki naj bi vplivala na povečanje 
izvoza 
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OSNUTEK ODLOKA O DOLOČANJU PRIHODKOV OD 
CARIN IN DRUGIH UVOZNIH DAJATEV, Kl SE V LETU 
1981 ODSTOPAJO INTERESNI SKUPNOSTI: 
JUGOSLAVIJE ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO - 

C AS 330 

Za vračilo carin in drugih 
uvoznih dajatev izvoznim or- 
ganizacijam združenega dela, 
in sicer po programu izvoza in 
finančnega plana Interesne 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, za 
uresničevanje izvozne politike, 
ki jo določa Resolucija o politi- 
ki uresničevanju družbenoe- 
konomskega razvoja za leto 
1981, bi tej Skupnosti v pri- 
hodnjem letu odstopili 53,34 
odstotka od ustvarjenih pri- 
hodkov od carin in drugih 
uvoznih dajatev, to naj bi ve- 
ljalo tudi za celotni ustvarjeni 
prihodek od posebnih dajatev 
pri uvozu kmetijskih pridelkov 
in živali. 

Po predvidevanjih naj bi ti 
prihodki v prihodnjem ietu 
znašali okoli 51,8 milijarde di- 
narjev. V primerjavi s 53,34 od- 
stotka prihodkov od carin in 
drugih uvoznih dajatev, skupaj 

s celotnim prihodkom dveod- 
stotne posebne uvozne takse 
na vsa plačila tujini v znesku 7 
milijard dinarjev, bi se na ta 
način izvoznemu gosodarstvu 
zagotovilo 34,6 milijarde di- 
narjev. To ustreza planiranim 
sredstvom za drugo polovico 
leta 1980, povečanim za nomi- 
nalno rast izvoza v višini 17,9 
odstotka. 

Take rešitve in ocene njiho- 
vih denarnih učinkov prinaša 
Osnutek odloka o določanju 
prihodkov od carin in drugih 
uvoznih dajatev, ki se v letu 
1981 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije.za ekonom- 
ske odnose s tujino (AS 330) 
oziroma njegova obrazložitev. 
Osnutek odloka je, kot sprem- 
ljajoče gradivo k Osnutku re- 
solucije za leto 1981, Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
in sprejem delegatom Zbora 

republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

UPORABA SREDŠtEV 
IN IZPOLNJEVANJE 
OBVEZNOSTI 

Osnutek odloka tudi določa, 
da se bodo omenjena sredstva 
uporabila še za turistično in 
ekonomsko propagando in in- 
formacijsko dejavnost v tujini, 
kar naj bi povečalo izvoz. Upo- 
rabljala pa se bodo v skladu s 
samoupravnim sporazumom, 
ki ga sklenejo samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino repu- 
blik in pokrajin v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Prihodki od carin, drugih 
uvoznih dajatev in posebnih 
dajatev pri uvozu kmetijskih 
proizvodov in živil, določa 
Osnutek odloka, se bodo izlo- 
čali ob vsakem vplačilu teh pri- 
hodkov in se prenašali na po- 
seben račun Sklada Interesne 
skupnossti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino pri 
Službi družbenega knjigovod- 
stva. 

Glede uporabe sredstev in 
izpolnjevanja obveznosti Od- 

lok predvideva, da se bodo 
uporabljala sorazmerno z 
ustvarjenim prilivom deviz za 
izvoz blaga in storitev, kakor 
ga določa Plačilna in Devizna 
bilanca Jugoslavije za leto 
1981. 

Omenjena sredstva bodo 
namenjena za izplačevanje ob- 
veznosti, ki so nastale na te- 
melju vračanja carin in drugih 
dajatev, in sicer po zahtevkih, 
ki jih bo Služba družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije do- 
bila do 31. decembra 1981. 

Po prvih, kazalcih Zveznega 
zavoda za družbeno pianira- 
nje, poudarja obrazložitev 
Osnutka odloka, lahko priča- 
kujemo v prihodnjem letu 7,8 
odstotno realno rast izvoza 
blaga in storitev oziroma 17,9 
odstotno nominalno rast. Po 
teh napovedih naj bi realna 
rast izvoza blaga znašala 8 od- 
stotkov, nominalna pa naj bi 
dosegla 18,6 odstotka. 

Po predvidevanjih Skupno- 
sti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino pa naj bi v pri- 
hodnjem letu ustvarili za 15,7 
milijarde dolarjev izvoza bla^a 
in storitev. Od te vrednosti bi 
na konvertibilna tržišča odpalo 
12 milijard dolarjev izvoza. 

Proračunska poraba je usklajena z 

ekonomskimi gibanji in stabilizacijsko 

politiko  

® Po predvidevanjih naj bi celoten obseg prihodkov in izdatkov proračuna 
federacije v prihodnjem letu znašal 169 milijard dinarjev ali za 27,7 odstotka več 
kot v letošnjem rebalansiranem proračunu 
9 Najprej določene proračunske obveznosti, ki se oblikujejo po kazalcih tekočih 
ekonomskih gibanj, terjajo angažiranje 88,1 odstotka vseh proračunskih sredstev 
@ Osnovne postavke za prihodnje leto so sredstva za financiran!® JL&, dopolnilna 
sredstva gospodarsko manj razvitih republikam in SAP Kosovo in sredstva za 
invalidsko-borčevsko varstvo 
• Izvirni prihodki federacije (carine in druge uvozne dajatve In del temeljnega 
prometnega davka) naj bi zagotovili okrog 100 milijard dinarjev, prispevki republik 
in pokrajin bodo predvidoma znašali 64 milijard, iz primarne emisije pa naj bi 
proračun dobil 4,6 milijarde dinarjev 
# Sredstva za delo organov in organizacij federacije dosegajo le 6,0 odstotka 
vseh proračunskih izdatkov 

Zvezni izvršni svet je pripra- odhodkov proračuna federaci- caooecoaaoooaaoooaaeocoegocoBeceooeaooott 
vil in poslal Skupščini SFRJ v je ter način oblikovanja in raz- S „QMI!T<l7A!,nNnu0pRQR«^Lr^UEEDEBAC|jEZft 0 
obravnavo in sprejem temeljna porejanja sredstev za izvajanje fi P®^UTMZA O ~ .. - - - Vj 
dokumenta, ki predlagata do- temeljnih funkcij federacije, h letoisbi - a&«s,«os!s^o ^ \ 
ločitev bilance prihodkov, in Gre za tri zakonske predpise: aooeoooee^oeeoececeGoeoeoooooececooooeoe« 
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Osnutek proračuna federacije 
za leto 1981 (AS 325) in Osnu- 
tek zakona o izvajanju prora- 
čuna federacije za leto 1981 
(AS 326), ki sodijo v pristojnost 
Zveznega zbora, ter Osnutek 
zakona o določanju celotnega 
obsega odhodkov proračuna 
federacije za leto 1981 (AS 
328). 

Kakor je predlagano, naj bi 
proračun federacije v prihod- 
njem letu znašal 169 milijard 
56 milijonov dinarjev. Od tega 
naj bi približno 100 milijard in 
128 milijonov dinarjev zagoto- 
vili izvirni prihodki federacije 
(carine in druge uvozne daja- 
tve in del temeljnega promet- 
nega davka), republike in po- 
krajini naj bi prispevale 64 mi- 
lijard 327 milijonov dinarjev, iz 
primarne emisije pa bi upora- 
bili 4,6 milijard dinarjev. 

V primerjavi z odobrenim 
proračunom za leto 1980 bi bil 
proračun za prihodnje leto po- 
večan za 27,7 odstotka, če 
upoštevamo predlagani reba- 
lans proračuna za leto 1980, ki 
je predlagan Skupščini SFRJ. 
Do take rasti prihaja predvsem 
zato, ker se največji del obvez- 
nosti federacije še naprej avto- 
matično oblikuje z izvajanjem 
določenih sprejetih sistemskih 
rešitev in pod neposrednim 
vplivom ekonomskih gibanj: 
ustvarjen družbeni proizvod, 
narodni dohodek, porast 
osebnih dohodkov in cen. 

TEMELJNA NAČELA 
PRI IZDELAVI 
PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

Pri predlaganju višine in 
strukture proračunskih sred- 
stev za prihodnje leto se je 
Zvezni izvršni svet ravnal po že 
sprejetih opredelitvah in si- 
stemskih rešitvah financiranja 
federacije. Upošteval pa je tudi 
nekatere dele dogovora o 
glavnih smereh sprememb Za- 
kona o financiranju federacije. 

Med najpomembnejšimi na- 
čeli je vsekakor, da se financi- 
ranje vseh funkcij in potreb fe- 
deracije, predvidenih v Ustavi 
SFRJ in zveznih zakonih, izva- 
ja prek proračuna federacije 
kot enotnega instrumenta si- 
stema financiranja. Z zunaj- 
proračunskim financiranjem 
se zagotavljajo le sredstva za 
razvijanje zunanjetrgovinske 
menjave. 

Ob predlaganju proračuna 
za prihodnje leto je ZIS želel 
proračunsko porabo uskladiti 
s sprejeto politiko o rasti 
splošne in skupne porabe, ka- 
kršno predlaga Osnutek reso- 
lucije za leto 1981. 

Predlagani zakonski predpi- 
si o proračunski porabi v pri- 

hodnjem letu izhajajo iz nače- 
la, da smejo odhodki proraču- 
na federacije (z izjemo sred- 
stev za financiranje JLA, za do- 
polnilno financiranje gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, za borčevsko 
in invalidsko varstvo ter voja- 
ške pokojnine) naraščati poča- 
sneje od stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda. Po sedanjih 
ocenah bo ta stopnja v prihod- 
njem letu dosegla 23,6 od- 
stotka. 

Sredstva za financiranje JLA 
so določena v odstotku, in si- 
cer znašajo 5,8 odstotka nomi- 
nalnega narodnega dohodka, 
kar ustreza stopnji, predlagani 
za prihodnje srednjeročno 
plansko obdobje (doslej je ta 
stopnja znašala 6,17 odstotka). 
Dopolnilna sredstva za finan- 
ciranje družbenih in drugih 
služb v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in v SAP Ko- 
sovo se določa v višini 0,85 
odstotka od planiranega nomi- 
nalnega družbenega proiz- 
voda. Sredstva za invalidsko - 
borčevsko varstvo pa se, po- 
dobno kot prej, določajo v 
skladu z rastjo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu, medtem 
ko se pokojnine vojaških zava- 
rovancev usklajujejo z giba- 
njem osebnih dohodkov aktiv- 
nih vojaških oseb. 

Vsi drugi proračunski od- 
hodki bodo v prihodnjem letu 
lahko naraščali največ do štiri 
indeksne točke počasneje od 
planirane nominalne rasti 
družbenega proizvoda. Nepo- 
ravnane proračunske obvez- 
nosti, ki se prenašajo iz prejš- 
njega planskega obdobja pa 
naj bi, kakor predlaga Osnu- 
tek, odpisali. 

Med novimi načeli, določe- 
nimi pri oblikovanju proračuna 
za prihodnje leto je tudi nače- 
lo, da se bo, če je ustvarjena 
rast nominalnega družbenega 
proizvoda oziroma narodnega 
dohodka za pet indeksnih točk 
večja od načrtovane, obračun 
razlike sredstev za financiranje 
JLA in manj razvitih republik 
ter SAP Kosovo, opravil v pro- 
računu federacije za prihodnje 
leto in sicer na način, kakršne- 
ga bo predvidel spremenjeni in 
dopolnjeni Zakon o financira- 
nju federacije. 

V proračunu federacije za 
leto 1981 se nominalno za po- 
lovico zmanjšuje uporaba pri- 
marne emisije, če jo primerja- 
mo z letom poprej in bodo ta- 
ko prihodki proračuna iz tega 
vira znašali le 2,7 odstotka : 

vseh sredstev (letos so dosegli 
7,2 odstotka). 

V prihodnjem letu, kakor 
predlagajo dokumenti, se bo 
proračun federacije izvrševal v 

proračunskem 
letu - do 31. januarja 1982. 

IZDATKI PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

Predlagani obseg proračuna 
federacije za prihodnje leto 
pogojujejo predvsem avtomat- 
sko oblikovane obveznosti fe- 
deracije. Gre za izvajanje dolo- 
čenih sistemskih rešitev in 
spremljanje ustvarjenega 
družbenega proizvoda oziro- 
ma drugih ekonomskih kazal- 
cev. 

Sredstva za redno financira- 
nje JLA v prihodnjem letu so v 
proračunu predvidena v višini 
100 milijard 693 milijonov di- 
narjev. To je za 38,5 odstotka 
več kot letos. Ob ocenjevanju 
višine potrebnih sredstev za te 
namene so bila izhodišče re- 
solucijska predvidevanja za le- 
to 1981. Po njih naj bi se sred- 
stva za razvoj in modernizacijo 
JLA zbirala po 5,8 odstotni 
stopnji planiranega narodnega 
dohodka. 

Druga pomembna postavka 
odhodkov proračuna federaci- 
je za leto 1981 so dopolnilna 
sredstva gospodarsko manj 
razvitim republikam in SAP 
Kosovo, ki dosegajo 16 mili- 
jard 276 milijonov dinarjev ali 
za 33,6 odstotka več kot letos. 
Znesek določa 0,85 odstotka 
planiranega družbenega pro- 
izvoda za prihodnje leto. Ome- 
njena sredstva se bodo upora- 
bila za dopolnilno financiranje 
družbenih dejavnosti v gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo. Razpored 
sredstev za te namene na po- 
samezne republike in SAP Ko- 
sovo pa še ni opravljen, saj še 
niso dogovorjena merila deli- 
tve. 

Sredstva za invalidsko-bor- 
čevsko varstvo bodo v prihod- 
njem letu znašala 31 milijard 
894 milijonov dinarjev ali za 33 
odstotkov več kot letos. Ob 
tem pa Osnutek proračuna 
poudarja, da so med ta sred- 
stva vključene tudi neporavna- 
ne obveznosti za benificirane 
pokojnine, invalidske dodatke 
in za dopolnilna sredstva 
Skupnosti pokojninskega za- 
varovanja SR Crne gore za 
prejšnja leta. 

Za financiranje vseh drugih 
obveznosti in nalog federacije 
v prihodnjem letu je namenje- 
nih preostalih 11,9 odstotka 
proračunskih sredstev. 

Zakon o financiranju federa- 
cije določa, da proračun vsako 
leto zagotavlja sredstva za de- 
lo zveznih organov in organi- 
zacij v skladu z njihovimi de- 
lovnimi programi in nalogami 
pri izvajanju funkcij federacije. 

Zaradi tega Osnutek prora- 

čuna za leto 1981 za te name- 
ne predvideva 11 milijard 153 
milijonov dinarjev (6,6 odstot- 
ka proračuna), kar je za 21 od- 
stotkov več kot letos. Osnutek 
proračuna poudarja, da so bile 
zahteve zveznih organov pre- 
cej večje, posebej zaradi viso- 
ke stopnje rasti materialnih 
stroškov, vendar je Zvezni se- 
kretariat za finance podrobno 
analiziral vse predložene pre- 
dračune prihodkov in odhod- 
kov in ob upoštevanju bilanč- 
nih možnosti proračuna za pri- 
hodnje leto, predlagal precej 
manjšo vosto sredstev kot je 
bila zahtevana. 

Na višino načrtovanih sred- 
stev za delo zveznih organov 
in organizacij v proračunu za' 
leto 1981 je v glavnem vplivala 
povečana mednarodna dejav- 
nost Jugoslavije, razširjeni 
programi ljudske obrambe, 
rast tečajev tujih valut, pove- 
čane cene blaga in storitev na 
domačem trgu ter nujnost vsaj 
delnega usklajevanja osebnih 
dohodkov zaposlenih v zvez- 
nih organih. 

Ker so odhodki za delo orga- 
nov federacije planirani precej 
pod zahtevki samih zveznih or- 
ganov, je v Osnutku proračuna 
poudarjeno, da bo v prihod- 
njem letu nujna odločna akcija 
varčevanja in čim racionalnej- 
ša uporaba sredstev. 

V proračunu za prihodnje le- 
to bodo zagotovljena tudi do- 
polnilna sredstva za financira- 
nje določenih nalog organov 
družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacij na ravni fede- 
racije, ki so pomembne za ure- 
sničevanje funkcije federacije. 
Za ta namen proračun predvi- 
deva 680 milijonov dinarjev ali 
za 12,2 odstotka več kot letos. 

NEGOSPODARSKE 
INVESTICIJE 
FEDERACIJE 

Za negospodarske investici- 
je zveznih organov in organi- 
zacij v prihodnjem letu Osnu- 
tek proračuna namenja 1,7 mi- 
lijarde dinarjev ali 1 odstotek 
celotnega obsega proračuna. 
Dokumenti pa poudarjajo, da 
so predpostavke, ki opozarja- 
jo, da ta predlog ne bo v celoti 
uresničen, in da je potrebno 
računati z večjim obsegom 
sredstev za negospodarske in- 
vesticije. Gre predvsem zato, 
ker se z začetkom novega pet- 
letnega planskega obdobja za- 
čenjajo poravnavati obvezno- 
sti iz prejšnjega obdobja. Po 
drugi strani se mora prihodnje 
leto začeti uresničevati pro- 
grame, določene z novimi za- 
koni o negospodarskih investi- 
cijah, ki so bili sprejeti letos. 
Hkrati pa se nadaljuje realiza- 
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cija z zakoni , določenih pro- 
gramov, ki prav tako terjajo 
p6membna sredstva. 

Osnutki proračunskih doku- 
mentov poudarjajo, da so bili 
tudi letos zahtevki za sredstva, 
namenjena za negospodarske 
investicije, precej večji od pro- 
računskih možnosti. Zaradi te- 
ga je predlagano, da bi morda 
s posebnim zakonom ukinili 
veljavnost vseh zakonov o ne- 
gospodarskih investicijah. V 
tem primeru bi se lahko sred- 
stva za negospodarske investi- 
cije federacije angažirala le na 
temelju programov negospo- 
darskih investicij organov in 
organizacij federacije, kar bi 
določil Zvezni izvršni svet naj- 
pozneje do 15. novembra letos 
in ustrezen predlog poslal 
Skupščini. 

Za poravnavo obveznosti fe- 
deracije iz prejšnjih let prora- 
čun federacije za leto 1981 
predvideva 3 milijarde 391 mi- 
lijonov dinarjev, kar je za 1,3 
milijarde dinarjev manj od do- 
spelih obveznosti. Kakor je 
predvideno, bi se ta sredstva 
uporabila za odplačevanje tu- 
jih kreditov, ki jih je federacija 
črpala pri Narodni banki Jugo- 
slavije, za amortizacijo dospe- 
lih kuponov emitiranih obvez- 
nic federacije, za pokrivanje 
obveznosti iz prejšnjih let iz 
posebnih zveznih zakonov ter 
za mednarodne članske vloge. 

V tekočo proračunsko rezer- 
vo prihodnjega leta bo izloče- 
nih 277 milijonov dinarjev. Ta 

sredstva bo mogoče uporabiti 
za izpolnjevanje tistih nalog, 
za katere proračun federacij^ 
ne predvideva sredstev ali pa 
niso zagotovljena v dovolj veli- 
kem znesku. V stalno prora- 
čunsko rezervo pa naj bi v pri- 
hodnjem letu izločili 285 mili- 
jonov dinarjev oziroma 0,28 
odstotka od planirane višine 
ustvarjenih izvirnih prihodkov 
proračuna federacije. (Po Za- 
konu o financiranju federacije 
bi bilo potrebno za ta namen 
zagotoviti 1 odstotek teh sred- 
stev). 

Službi družbenega knjigo- 
vodstva mora proračun fede- 
racije za prihodnje leto zago- 
toviti 193 milijonov dinarjev, in 
sicer za tiste njene naloge, ki 
so pomembne za vso državo. 

Z določbami Ustave SFRJ in 
Zakona o financiranju federa- 
cije je predvideno, da obliko- 
vanje potrebnih blagovnih re- 
zerv federacije sodi med njene 
funkcije, tako da je zanje po- 
trebno zagotoviti proračunska 
sredstva. Zaradi tega je tudi za 
prihodnje leto predvideno, da 
se za pokritje skladiščnih stro- 
škov in za obnavljanje stalnih 
blagovnih rezerv federacije ter 
za delo delovnih skupnosti 
dveh direkcij za rezerve name- 
ni v proračunu 1,1 milijarde di- 
narjev. Pri tem je sprejeto stali- 
šče, da se iz proračuna finan- 
cirajo le stroški vzdrževanja 
stalnih blagovnih rezerv in de- 
la delovnih skupnosti direkcij, 
medtem ko ni rešeno vpraša- 
nje financiranja, dopolnjeva- 

nja in obnavljanja stalnih bla- 
govnih rezerv. 
PRIHODKI 
PRORAČUNA. 
FEDERACIJE 

Po predlaganih zakonskih 
predpisih se bo proračun fede- 
racije v prihodnjem letu finan- 
ciral z izvirnimi prihodki fede- 
racije v višini 100 milijard 128 
milijonov dinarjev. Prispevki 
republik in pokrajin zveznemu 
proračunu bi morali znašati 
64,3 milijarde dinarjev, druga 
sredstva za poravnavo odhod- 
kov proračuna federacije, v 
znesku 4,6 milijarde dinarjev 
pa bi zagotovili iz primarne 
emisije Narodne banke. 

Dokumetni ocenjujejo, da 
bodo prihodki od carin in dru- 
gih uvoznih dajatev v proraču- 
nu federacije dosegli prihod- 
nje leto 24,2 milijarde dinarjev, 
če ne upoštevamo sredstev, ki' 
se iz teh virov odstopajo inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za 
spodbujanje izvoza. 

Drug pomemben vir sred- 
stev proračuna federacije so 
prihodki od temeljnega pro- 
metnega davka. Ta sredstva 
naj bi v letu 1981 znašala 55,6 
milijarde dinarjev. Poleg tega 
je predvideno, da bi se s spre- 
menjeno stopnjo ti prihodki 
povečali za 34,4 milijarde di- 
narjev. Ker pa po veljavnih 
predpisih polovica ustvarjenih 
prihodkov od temeljnega pro- 
metnega davka pripada repu- 
blikam in pokrajinam, bi se za 
del povečanega prometnega 

davka, ki na tem temelju pripa- 
da republikam in pokrajinam, 
povečali njihovi prispevki pro- 
računu federacije. 

Po predvidevanjih bi prihod- 
ki od taks zveznemu proraču- 
nu zagotovili 230 milijonov di- 
narjev. 

Prispevki republik in pokra- 
jin pa bi morali biti prihodnje 
leto za okoli četrtino večji kot 
letos, tako da bi ti prihodki 
znašali približno 47 milijard di- 
narjev. Z načrtovanim poveča- 
njem temeljnega prometnega 
davka bi ti prihodki v proraču- 
nu federacije dosegli več kot 
64,3 milijarde dinarjev. 

Zakon o financiranju federa- 
cije določa, da ima ta lahko 
tudi prihodke, ustvarjene na 
temelju posebnih zveznih 
predpisov. Zakon o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju naro- 
dnih bank republik in avtono- 
mnih pokrajin pa določa, da 
lahko izjemoma Narodna ban- 
ka Jugoslavije daje kredite fe- 
deraciji za proračunske potre- 
be, in sicer v višini, na način in 
pod pogoji, ki se določajo s 
posebnim zveznim zakonom. 
Doslej je bila ta možnost sko- 
raj redno uporabljena. 

Tudi Osnutek proračuna fe- 
deracije za leto 1981 predvide- 
va tak način uporabe sredstev 
(iz primarne emisije denarja) v 
skupni višini 4,6 milijarde di- 
narjev. To pa je polovica sred- 
stev, predvidenih iz tega vira v 
proračunu federacije za leto 
1980. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Težišče aktivnosti na razvojni politiki in 

spremljanju uresničevanja določene 

politike 

# V letu 1981 bodo v Zboru republik in pokrajin in njegovih delovnih telesih 
opravili obsežne naloge, ki so povezane s spremljanjem planskih dokumentov in 
spremljanjem njihovega uresničevanja 
© Ustvarjeni so pogoji, da se funkcija pri spremljanju uresničevanja določene 
politike in proračunske porabe federacije popolneje uresničuje 
® Pričakovati je spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov, kakor tudi sprejetje 
novih predpisov 

Na seji Zbora republik in pokrajin 30. oktobra je bil določen 
Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za 
leto 1981. Pred tem so delovna telesa zbora obravnavala 
program ter dala svoja mnenja in pripombe. Osnutek delov- 
nega programa je bil poslan skupščinam republik in pokrajin 
v obravnavo, nato pa je pričakovati, da bo sprejet v Zboru. 

Pri izdelavi programa so bile izhodišče naloge in zadeve, ki 
izvirajo iz pristojnosti Zbora in so določene z Ustavo, kakor 
tudi zadeve, ki jih mora Zbor opraviti v zvezi z izvajanjem 
Ustave. Upoštevane so bile tudi naloge, ki izvirajo iz doku- 
mentov sprejetih na XI. kongresu ZKJ, sklepov Skupščine 
SFRJ in posameznih organov družbenopolitičnih organizacij 
o aktualnih problemih graditve sistema gospodarjenja, go- 
spodarskega razvoja, uresničevanja določene politike eko- 
nomske stabilizacije in reševanja aktualnih problemov gospo- 
darstva. 

Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin v 
letu 1981 vsebuje pet delov: razvojna politika, uresničevanje 
določene politike, proračunska poraba federacije, zakono- 
dajni del in ostala vprašanja. 

RAZVOJNA 

POLITIKA 

V letu 1981 bodo morali Zbor republik in pokrajin in njegova 
delovna telesa opraviti obsežne naloge, ki se nanašajo na 
realizacijo srednjeročnega plana razvoja države. 

Poročilo o uresničevanju Družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 v 
letu 1981 

Zvezni izvršni svet bo obveščal Skupščino o uresničevanju 
srednjeročnega družbenega plana Jugoslavije oziroma o izvr- 
ševanju obveznosti iz dogovora o temeljih tega plana, kakor 
tudi o ukrepih, ki jih je v okviru svojih pravic in dolžnosti 
sprejel ali jih namerava sprejeti. Zbor republik in pokrajin bo 
redno obravnaval ta poročila in sprejemal sklepe o aktivnosti, 
ki je potrebna za popolnejše uresničevanje tega plana. 

Analiza o izvajanju novega sistema 
družbenega planiranja 

V teku je priprava srednjeročnih planov vseh družbenopoli- 
tičnih skupnosti za dobo od leta 1981 do 1985. Izdelava in 
sprejem teh planov morajo biti zasnovani na ustreznih dogo- 
vorih in sporazumih oziroma na Zakonu o temeljih sistema 

družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. 
Zaradi pomena in zahtevnosti te naloge bo pripravljena ana- 
liza, ki mora pokazati, kako se izvaja novi sistem družbenega 
planiranja, kateri problemi so na tem področju, kakor tudi 
način njihovega reševanja. 

Poročilo o delu pri pripravi in sprejetju 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 
1981 do 1985 oziroma za določena področja do 
leta 2000 

Zbor republik in pokrajin je v aprilu 1978 sprejel Odlok o 
pripravi in sprejetju tega plana. Na podlagi tega so bili z 
večjim številom znanstvenih institutov sklenjeni dogovori o 
pripravi ustreznih elaboratov. V zvezi s tem bo Zvezni izvršni 
svet poročal o rezultatih teh raziskav, posebej z gledišča 
pogojev in možnosti razvoja po letu 1985. 

Analiza razvoja posameznih gospodarskih 
dejavnosti 

Odbor za družbeni plan in razvojno politiko bo občasno 
obravnaval pogoje in možnosti razvoja posameznih gospo- 
darskih dejavnosti na podlagi ustreznih analiz, ki jih bo pri- 
pravil v dogovoru z Zveznim izvršnim svetom. 

Analiza o uresničevanju politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo 

Zvezni izvršni svet bo pripravil analizo vzporedno s poroči- 
lom o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za dobo 
od leta 1976 do 1980. Glede na zaostajanje gospodarsko manj 
razvitih področij v celoti v primerjavi s planskimi predvideva- 
nji, naj bi ta analiza omogočila obravnavo celotne problema- 
tike, da bi ugotovili razloge za takšno stanje in ocenili možno- 
sti za nove rešitve za hitrejši razvoj teh področij. 

Analiza uresničevanja dogovorjene politike 
najhitrejšega razvoja gospodarstva SAP 
Kosovo 

Glede na izrazito zaostajanje pri uresničevanju dogovor- 
»sooscooosoeasoeeeoooi! »socoscooeooooc 

K S 
S OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZBORA REPUBLIK S 
0 IN POKRAJIN ZA LET01981 X 
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jene politike najhitrejšega razvoja gospodarstva SAP Kosovo 
v preteklem obdobju, je nujno, da Zvezni izvršni svet posebej 
spremlja uresničevanje te politike, ugotovi vzroke zaostajanja 
in predloži potrebne aktivnosti in ukrepe za njihovo odpravo. 

Merila in kazalci za določanje stopnje 
gospodarske razvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin • 

V letu 1981 se bo nadaljevalo pospešeno delo pri iskanju 
objektiviziranih kriterijev in kazalcev za določanje stopnje 
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin, s prizadevanjem, 
da se to delo zaključi najpozneje do konca leta 1982. 

Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 
1985 v letu 1982 

Zvezni izvršni svet bo do konca maja 1981 poslal Skupščini 
SFRJ poročilo o uresničevanju politike družbenega razvoja o 
preteklem obdobju, s predlogom ukrepov za popolnejše ure- 
sničevanje te politike in z ocenami možnosti uresničevanja 
tega razvoja v letu 1982. Do 5. oktobra bo Zvezni izvršni svet 
poslal delovno verzijo, najpozneje do konca oktobra pa osnu- 
tek resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije 
v letu 1982." 

Sklep o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1382 

Skupno devizno politiko določa Skupščina SFRJ za vsako 
leto skupaj s srednjeročnim planom Jugoslavije. S sklepom o 
skupni devizni politiki se določajo tudi okviri in smernice za 
sprejemanje ukrepov za njeno izvajanje. 

Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in 
denarne politike In skupnih osnovah kreditne 
politike za leto 1982 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge emisijske 
politike glede globalnega obsega denarne mase, usmerjanja 
kredita bank in razdelitve primarne emisije, kakor tudi okvire 
skupne kreditno-monetarne politike. 

Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 
1932 

Projekcijo plačilne bilance in projekcijo devizne bilance 
Jugoslavije sprejema Skupščina SFRJ na predlog Zveznega 
izvršnega sveta, obenem s skupno devizno politiko. Roki in 
sprejetje teh projekcij so enaki kot tudi za pripravo in sprejetje 
resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugosla- 
vije v letu 1982. 

URESNIČEVANJE 

DOLOČENE POLITIKE 

Zbor bo v določenih časovnih presledkih obravnaval posa- 
mezne aktualne probleme s svojega delovnega področja, pri 
čemer si bo prizadeval, da bo težišče dela temeljilo na izvaja- 
nju politike, ki je določena z družbenim planom in z zakoni, ki 
jih je sprejel, politični kontroli nad delom zveznih upravnih 
organov in na vprašanjih, ki naj bi služila kot podlaga za 
pripravo aktov, ki jih Zbor republik in pokrajin sprejema na 
podlagi soglasja skupščin republik in pokrajin. 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
Zvezni izvršni svet predloži zboroma Skupščine SFRJ naj- 

manj enkrat letno poročilo o svojem delu, o izvajanju politike, 
ki jo je določila Skupščina, izvrševanju zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih je sprejela Skup- 

ščina SFRJ, stanju na vseh področjih družbenega življenja, 
kakor tudi o drugih vprašanjih iz svojega delovnega področja. 
V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet pripravil poročilo in ga 
poslal Skupščini SFRJ. 

Aktualni problemi življenjskega standarda s 
staliSča izvajanja politike stabilizacije 

Ohranitev dosežene ravni življenjskega standarda delovnih 
ljudi in občanov, posebej tistih z najnižjimi prejemki, je ena 
bistvenih nalog pri izvajanju politike ekonomske stabilizacije. 
Preučiti bo treba gibanje cen in realnih osebnih dohodkov ter 
reševanja stanovanjskih in drugih vprašanj, ki vplivajo na 
zagotavljanje življenjskega standarda. 

• 
Izvajanje družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov o organizirani 
preskrbi s kmetijsko-živilskimi proizvodi 

Preučiti bo treba ukrepe in akcije za organizirano preskrbo 
s kmetijsko-živilskimi proizvodi mest, industrijskih in turistič- 
nih središč in zagotavljanje stabilnih pogojev za učinkovito 
delovanje trga s kmetijsko-živilskimi proizvodi. V zvezi s tem 
bodo narejene analize o uresničevanju družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov, posebej pa sporazumov, ki so 
bili sprejeti med organizacijami združenega dela v proizvod- 
nji, predelavi in prometu ter velikimi porabniki hrane. 

Organiziranost in delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga, preskrbljenost trga s 
surovinami in reprodukcijskim materialom, 
kakor tudi z blagom široke porabe 

Zaradi učinkovitejšega delovanja trga in odpravljanja pro- 
blemov pri preskrbovanju je nujno, da pristojni organ federa- 
cije in drugih družbenopolitičnih skupnosti spremljajo in ana- 
lizirajo razvoj in organiziranost enotnega jugoslovanskega 
trga in preskrbljenost domačega trga in da s tem v zvezi 
predlagajo in sprejmejo nujne ukrepe in akcije 

Izvajanje zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen 

Pristojni organi in organizacije v federaciji obveščajo Zbor 
o izvajanju predzakonskih aktov, družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, ki so pomembni za uporabo tega 
zakona. 

Informacija o oblikovanju in financiranju 
materialnih rezerv 

Zbor bo obravnaval oblikovanje in financiranje materialnih 
rezerv v celoti, toda s posebnim poudarkom izvajanja dogo- 
vorjene politike na tem področju. 

Delovanje monetarno-kreditnega in bančnega 
sistema, s predlogom ukrepov za njihovo 
hitrejšo družbenoekonomsko transformacijo 

Zbor bo v okviru te teme obravnaval tudi dosedanje delova- 
nje Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik in 
avtonomnih pokrajin, kakor tudi ustanove enotnega monetar- 
nega sistema, posebej s stališča družbenoekonomske trans- 
formacije sistema narodnih bank v skladu z Ustavo SFRJ in 
sistemskimi zakoni. 

V letu 1981 bo Zbor republik in pokrajin obravnaval tudi 
naslednja poročila: Skupnosti Jugoslovanskega elektrogo- 
spodarstva o vprašanjih in problemih delovanja elektroe- 
nergetskega sistema, Skupnosti jugoslovanskih ptt o vpra- 
šanjih in problemih delovanja ptt prometa in Skupnosti jugo- 
slovanskih železnic o vprašanjih in problemih delovanja 
železniškega prometa in o delu Skupnosti industrije oboro- 
ževanja in vojaške opreme Jugoslavije. 

Poročilo jugoslovanske delegacije o 
madridskem sestanku KEVS 

Preučil bo poročilo jugoslovanske delegacije o madrid- 
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skem sestanku KEVS in izvajanje obveznosti, ki za SFRJ 
izvirajo iz sklepnih dokumentov tega sestanka. 

Poročilo o uresničevanju skupne devizne 
politike, kreditnih odnosov s tujino in politike 
tečaja dinarja v letu 1980 ter težnje in 
problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju te 
politike v začetku leta 1981 

Upoštevajoč poseben pomen izvajanja določene politike 
kreditnih odnosov s tujino, probleme, ki se pojavljajo na tem 
področju in medsebojno povezanost teh vprašanj, mora Zbor 
kompleksneje oceniti določeno politiko na teh področjih. 

Poročilo o izvajanju zakona, s katerim se 
urejajo ekonomski odnosi s tujino 

Glede na pomen vprašanj, ki so urejena s tem zakonom 
(sprejetim 1977 in 1978) in probleme, ki se pojavljajo na teh 
področjih, bo Zbor preučil izvajanje teh sistemskih zakonov. 

Informacija o globalnih pogovorih v okviru 
OZN o novem ekonomskem redu 

V septembru 1980 je bilo posebno zasedanje Generalne 
skupščine Združenih narodov posvečeno pripravam za glo- 
balne pogovore o vzpostavljanju novega ekonomskega reda, 
kar predstavlja prizadevanja za izvajanje sklepov IV., V. in VI. 
kongresa neuvrščenih držav in je posebej pomembno za 
skupen nadaljnji razvoj svetovnih ekonomskih in političnih 
odnosov. 

Ker so ta vprašanja zelo pomembna, jih bo Zbor obravnaval 
posebej. 

Izvajanje sklepov VI. konference šefov držav 
in vlad neuvrščenih držav v Havani 

Zvezni zbor in Zbor republik in pokrajin sta v marcu 1980 
sklenila, da bosta najmanj enkrat letno obravnavala izvajanje 
sklepov s konference v Havani in da obravnavata platforme za 
mednarodno aktivnost naše države na posameznih področjih, 
ki so pomembna za izvajanje sklepov VI. konference neuvr- 
ščenih. 

PRORAČUNSKA PORABA 

FEDERACIJE 

Zbor republik in pokrajin bo obravnaval tudi nekaj vprašanj 
s področja proračunske porabe federacije. 

Določanje skupnega obsega izdatkov 
proračuna federacije za leto 1982 

Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna fede- 
racije za leto 1981 in bo izhajajoč iz temeljev politike družbe- 
noekonomskega razvoja za leto 1982, do konca leta določil 
skupen obseg izdatkov proračuna federacije za leto 1982. 

Odlok o določanju prihodka od carine in 
drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1982 

odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Zbor bo določil prihodek od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se v letu 1982 odstopajo Interesni skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino za nadomestilo carin in 
drugih davščin v korist organizacij združenega dela, ki izva- 
žajo. 

Odlok o določanju skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1982 

Zbor bo določil skupni znesek deviz za potrebe federacije 
za leto 1982, v soglasju z Zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

ZAKONODAJNI DEL 

V prvem polletju naj bi Zbor republik in pokrajin sprejel 
naslednje zakone: o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in pokrajin; o dopolnitvi Zakona 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem so- 
delovanju ter pridobivanju in odstopanju materialnih pravic 
do tehnologije med domačimi organizacijami združenega 
dela in tujimi osebami; o pokritju tečajnih razlik, nastalih pri 
bankah na podlagi spremembe tečaja dinarja in na podlagi 
tekočega deviznega priliva bank v letu 1980; o zagotavljanju 
sredstev za financiranje Programa graditve Proste cone, obli- 
kovane s Sporazumom o pospeševanju gospodarskega sode- 
lovanja med SFRJ in Republiko Italijo; o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o financiranju federacije. Sorejet bo tudi 
Odlok o organizaciji in delu Služb Skupščine SFRJ. 

V drugem polletju 1981 naj bi Zbor sprejel naslednje za- 
kone: o spremembah in dopolnitvah Zakona o denarnem 
sistemu; o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino; o izvajanju investicij- 
skih del v tujini in spremembah in dopolnitvah Zakona o tarifi 
zveznih administrativnih taks. 

V tem obdobju bodo opravljene tudi ustrezne spremembe 
in dopolnitve Poslovnika Skupščine SFRJ in Poslovnika 
Zbora republik in pokrajin. 

OSTALA VPRAŠANJA 

V letu 1981 bo Zbor obravnaval tudi zakone s področja 
tekoče zakonodaje, sprejem katere bo narekovala praksa. 

Zbor bo prav tako na podlagi predloga svojih delovnih teles 
obravnaval nekatere zakone z delovnega področja Zveznega 
Zbora. 

Poleg naštetih vprašanj in v odvisnosti od konkretnih po- 
treb, bo Zbor republik in pokrajin obravnaval tudi druga 
vprašanja s svojega delovnega področja-program parlamen- 
tarne menjave, posamezna vprašanja z delovnega področja 
skupnih komisij Skupščine SFRJ, predloge za volitve, imeno- 
vanja in razrešitve, potrjevanje finančnega plana in zaključ- 
nega računa Narodne banke Jugoslavije in Sklada federacije 
za kreditiranje tiitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih, 
kakor tudi druga vprašanja. 

V program dela Zbora bodo vnešena tudi vprašanja iz 
delovnega programa za leto 1980, ki niso bila realizirana vtem 
letu, za katera pa bo ocenjeno, da jih bo treba obravnavati v 
letu 1981. Ta vprašanja bodo obravnavana v Zboru v januarju 
in februarju. 
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