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SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbenem sistemu informiranja (ESA - 797) 

OSNUTEK ZAKONA 

o varnosti cestnega prometa (ESA-711) 

POROČILO 

o aktivnostih na področju oskrbe in varčevanja z energijo (ESA-780) 

POROČILO 

o uresničevanju politike zaposlovanja (ESA -782) 

POROČILO 

o izvajanju družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o 

minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere pri 

zaposlovanju delavcev (ESA-782) 

POROČILO 

o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 

obmejnem gospodarskem sodelovanju (ESA-798) 

POROČILO 

o ukrepih za zagotavljanje socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in 

nadaljnjega razvoja občine Idrija v obdobju 1977-1980 (ESA-799) 

STALIŠČA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o aktivnostih za zagotavljianje 

socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in razvoja občine Idrije ter o 

ukrepih za prihodnost Rudnika živega srebra Idrija (ESA-799) 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPSCINE SR 
SLOVENIJE 
23. septembra 1981 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR > Slovenije so sklicani za 
sredo, 23. septembra 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja; 

- osnutek zakona o samo- 
stojnih kulturnih delavcih 
(ESA 152); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških (ESA 739). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona 
o Prešernovi nagradi z osnut- 
kom zakona (ESA 781); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega prome- 
ta (SA 711); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti želez- 
niškega prometa (nadaljevanje 
obravnave) (ESA 496); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za delež Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije v I. dopolnitvi sred- 
stev Mednarodnega sklada za 
razvoj kmetijstva (I PAD) za ob- 
dobje 1981-1983 (ESA 772); 

- osnutek zakona o pogojih 
in načinu vračanja kreditov za 

selektivne namene iz sredstev 
primarne emisije organizaci- 
jam združenega dela, ki so 
pretrpele škodo zaradi potresa 
na ozemlju Socialistične repu- 
blike Črne gore v letu 1979 
(ESA 793); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije o priznavanju in 
izvrševanju tujih arbitražnih 
odločb (ES/^773); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Kraljevino Bel- 
gijo o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in pre- 
moženja (ESA 783); 
—predlog zakona o ratifikaciji 
konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk 
(ESA 784); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o ustanovitvi 
Afriške banke za razvoj dne 4. 
avgusta 1963, z amandmaji, in 
splošnih pravil, ki urejajo spre- 
jem neregionalnih držav v 
članstvo banke (ESA 792). 

Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor bosta obravnavala: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona 
o osebnem imenu (ESA 706); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o matičnih knjigah (ESA 

^705). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- predloge in vprašanja de- 
legatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
30. septembra 1981 

- poročilo o aktivnosti na 
področju oskrbe varčevanja z 
energijo; 

- poročilo o ukrepih za za- 
gotavljanje socialne varnosti 
delavcev Rudnika Idrija in na- 
daljnjega razvoja občine Idrija 
v obdobju 1977-1980; 

- predlog za izdajo zakona o 
določanju in usmerjanju dela 
prodajne cene bencina in plin- 
skega olja z osnutkom zakona 
(ESA 780); 

- predlog odloka o najetju 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbota občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 30. septembra 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- oceno uresničevanja skle- 
pov in stališč Skupščine SR 
Slovenije o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju; 

posojila pri temeljnih bankah v 
znesku 300.000.000 dinarjev 
(ESA 796); 

- predlog dogovora o uskla- 
jevanju temeljev politike pro- 
metnega davka od prometa 
proizvodov v obdobju 
1981-1985 (ESA 782). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

- uresničevanje politike za- 
poslovanja; 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. tri- 
mesečje 1981. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- poročilo o uresničevanju 
investicijske politike; 

- poročilo o uresničevanju 
kmetijske politike; 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. julija 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na skupnem zaseda- 
nju 28. julija 1981 najprej po- 
slušali ekspoze Janeza Žem- 
Ijariča, predsednika Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije, k poročilu Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981 s predlogi ukrepov. V 
zvezi z uresničevanjem druž- 
benega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 in ukrepi 
tekoče ekonomske politike 
sta na skupnem zasedanju 
govorila tudi dr. Marijan Bre- 
celj, član Predsedstva SR Slo- 
venije in Andrej Verbtč, pred- 
sednik Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Na skupnem zasedanju 
zborov je vodja delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Marko Bule 
poročal o sklepih zbora v zve- 
zi s poročilom Zveznega 
izvršnega sveta o uresniče- 
vanju družbenega plana Ju- 
goslavije in o gospodarskem 
položaju v letu 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- stališča in sklepe ob 
obravnavi poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka dopolnitev resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 v letu 1981; 

- predlog zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za 
gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča in predloge); 

- predlog za izdajo zakona 
o zagotavljanju sredstev in iz- 
polnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo, z 
osnutkom zakona; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o samouprav- 
nih sodiščih; 
- predlog zakona o spre- 

membi zakona o prekrških 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča). 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in 
taks; 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1981; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o prispevku za po- 
krivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana 
v letu 1981; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o združevanju de- 
la sredstev uporabnikov druž- 
benih sredstev za financiranje 
izgradnje energetskih objek- 
tov v letu 1981; 

- osnutek zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985; 
- predlog zakona o dopol- 

nitvi zakona o skladih skupnih 
rezerv; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu-zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Ivan Zelenšek, Jože Turk, Francka Herga, Dušan Krečič, 

Janko Boštašič, Franci Polak, Franc Čargo, Darij Cetin, Ru- 
dolf Leiner, Karol Ravnik, Velimir Stepanov, Ivo Klobčar, 
Slavko Rajh, Živko Pregl, Anton Slapernik, Tone Kugonič, Rok 
Pavšič, Jože Pacek, Jurij Pirš, Andrej Grahor, Rudi Sepic, Ivan 
Kostrev, Marko Čavlovič, Drago Dolinar, Jernej Jan, Andrej 
Levičnik, Jože Mavric, Zdravko Gruden, Igor Ponikvar, Mirko 
Žlender, Ivan Kunčič, Boris Korošec, Boris Kralj, Aleksander 
Wilewaldt, Jože Kovač. 

Zbor občin 
Silvo Gorenc, Janko Logar, Rafael Razpet, Franc Godina, 

Miroslav Samardija, Vladislav Tkavc, Zvonko Perlič, Abram 
Apollinio, Franc Vrviščar, Dora Rihar, Dušan Lavrenčič, Zoran 
Dular, Jože Kocon, Jože Knez, Ciril Koprive, Milan Gaspari, 
Štefan Hajdinjak, Ciril Garafolj, Franc Štrakl, Bruno Podreka, 
Slavko Polanič, Vladimir Klemenčič, Miha VVohinz, Andrej 
Briški, Stanko Kolar, Ivo Bernard, Danilo Sbrizaj, Marjan Mar- 
kovič, Franc Škufca, Mitja Horvat, Franjo Turk. 

Družbenopolitični zborr 
Tone Krašovec, Miloš Prosenc, Ivan Godec, Stane Repar, 

Jože Globačnik, Angelca Vrbnjak, Ludvik Golob, Rudi Kropiv- 
nik, Jože Marolt, Geza Bačič, Igor Vandot, Igor Uršič, Majda 
Gaspari, Tina Tomlje, Milan Kučan, Dino Pucer, Štefanija 
Žagmeister, Milivoj Samar, Ciril Sitar, Lojzka Čotar. 

publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 1951); 

'-*• predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o valorizaciji katastrskega 
dohodka. 

Zbor združenega dela je spre- 
jel tudi: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o izvajanju sklepov in sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije o 
temeljnih usmeritvah za orga- 
niziranje in razvoj zunanjetr- 
govinske mreže in zunanjetr- 
govinskih kadrov doma in v tu- 
jini; 

- sklep ob obravnavi letne- 
ga poročila Službe družbene- 
ga knjigovodstva v SR Sloveni- 
ji za leto 1980; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o uvedbi posebne 
takse za delo carinskih orga- 
nov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta - na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije - odložila obrav- 
navo predloga zakona o dav- 
kih občanov. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 

in o razrešitvi in imenovanju 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve; dolžnosti 
člana Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in dolžnosti 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve je bil razre- 
šen Borut Šnuderl, Alojz Kle- 
menčič pa je bil izvoljen za 
člana Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in imenovan 
za predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika republiške- 
ga sekretarja za notranje zade- 
ve; za namestnika republiške- 
ga sekretarja za notranje zade- 
ve je bil imenovan Edvard 
Kranjčevič; 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednice Vrhovnega sodi- 
šča SR Slovenije in o razrešitvi 
predsednice Višjega sodišča v 
Ljubljani; Francka Strmole- 
Hlastec je bila izvoljena za 
predsednico Vrhovnega sodi- 
šča v Ljubljani ter razrešena 
dolžnosti predsednice Višjega 
sodišča v Ljubljani; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnice javnega to- 
žilca SR Slovenije in o razreši- 
tvi sodnice Višjega sodišča v 
Kopru; Zofka Bradarič je bila 
imenovana za namestnico jav- 
nega tožilstva SR Slovenije in 
razrešena dolžnosti sodnice 
Višjega sodišča v Kopru z 31. 
oktobrom 1981; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Všjega sodišča v 

Mariboru; dolžnosti sodnika 
tega sodišča se s 1. septem- 
brom 1981 razreši Andrej Ro- 
šker. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli predlog skle- 
pa o imenovanju delovnega 
telesa Skupščine SR Sloveni- 
je in Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije za proučitev 
vprašanj v pripravah osnutka 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavb- 
nim zemljiščem in o imenova- 
nju predsednika in članov te- 
ga delovnega telesa. 

V delovno telo so bili ime- 
novani: 

za predsednika: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 
Skupščine SRS; za člane: Bo- 
jan Furlan, predsednik IO Zve- 
ze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije; Silva Jelenko, dele- 
gat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije; Edvin 
Jordan, delegat v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije, Nuša Kerševan, de- 
legat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Branko Koza- 
mernik,delegat v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije; Ivo Miklavčič, pred- 
sednik Skupščine Zveze ko- 
munalnih skupnosti Slovenije; 
Majda Naglost, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, dr. 
Anton Skobir, javni pravobra- 
nilec SR Slovenije; dr. Lojze 
Ude, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, pred- 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin dne 27. 5. 
1981 sprejela predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi zakona o 
osebnem imenu z osnutkom 
zakona. Zbora skupščine sta 
naložila Izvršnemu svetu, da 
pripravi predlog zakona v skla- 
du s predlogom Komisije 
Skupščine SR Slovenije za na- 
rodnosti ter pri tem upošteva 
predloge, mnenja in pripombe, 
ki so navedeni v poročilih de- 
lovnih teles in v razpravi na 
sejah zborov. 

Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za narodnosti se s pred- 
lagano dopolnitvijo zakona o 
osebnem imenu ni strinjala in 
je menila, da je ustrezneje, če 
se v zakonskem besedilu izha- 

sednik Republiškega komiteja 
za zakonodajo; Tomaž Vuga, 
delegat v Zboru občin Skup- 
ščine SR Slovenije; Marija Zu- 
pančič-Vičar, članica Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije, predsednica Republiške- 
ga komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep 
o ustanovitvi delovnega tele- 
sa Skupščine SR Slovenije in 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije na podlagi 11. 
člena zakona o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za grad- 
njo in nakup določenih objek- 
tov in opreme v letu 1981. 

V delovno telo so bili ime- 
novani: 

za predsednika: Emil Toma- 
žič, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije 

za člane: Franci Borsan, de- 
legat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije: Alojz Ceglar, de- 
legat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Drago Flis, dele- 
gat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Vilijem Pahor, 
delegat v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije; 
Majda Poljanšek, članica 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; Milivoj Samar, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; Anton Slapernik, 
član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije; Aleksander 
Willewald, delegat v Zboru 
združenega dela. 

(ESA-706) 

ja iz predpostavke, da se oseb- 
no ime pripadnika italijanske 
oziroma madžarske narodno- 
sti zapiše v tem jeziku in pisavi, 
razen če se pripadnik italijan- 
ske oziroma madžarske naro- 
dnosti opredeli drugače. S tem 
je po mnenju komisije v celoti 
upoštevano načelo svobodne 
izbire osebnega imena. Zaradi 
opozorila predlagatelja, da bi 
se s tako rešitvijo pripadniki 
italijanske oziroma madžarske 
narodnosti razlikovali od dru- 
gih občanov, je Odbor za druž- 
benopolitični sistem Družbe- 
nopolitičnega zbora predlagal, 
da naj o tem zavzame stališče 
pristojno telo Republiške kon- 
ference SZDL. 

Komisija za narodnosti in 
mednacionalna vprašanja pri 

Predlog zakona 
o dopolnitvi zakona 
o osebnem imenu 
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Republiški konferenci SZDLje 
podprla predlog Komisije 
Skupščine SR Slovenije za na- 
rodnosti, zato je določba 2. a 
člena zakona usklajena s pred- 
logom komisije. 

Predlagatelj je tudi upošte- 
val predlog, da naj se navede- 
na določba uvrsti med uvodne 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin dne 27. 5. 

določbe zakona o osebnem 
imenu ter zato predlagatelj'ha- 
mesto 9. a člena predlaga do- 
polnitev 2. a člena. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna nova 
oziroma dodatna finančna 
sredstva. 

1981 sprejela predlog za fzdajo 
zakona o dopolnitvah zakona 
o matičnih knjigah z osnutkom 

zakona. Zbora skupščine sta 
naložila Izvršnemu svetu, da 
pripravi predlog zakona. 

Delovna telesa skupščine na 
predlog za izdajo zakona o do- 
polnitvah zakona o matičnih 
knjigah z osnutkom zakona ni- 
so imela pripomb. Pripombe 
skupine delegatov za zbor ob- 
čin Skupščine občine Sloven- 
ska Bistrica k 26. členu ni mo- 
goče upoštevati. S predlagano 
dopolnitvijo 26. člena zakona 
je predlagatelj želel doseči laž- 
je izvajanje zakona tako, da se 
lahko podatek, za katerega je 
odločeno, da se popravi v 
rojstni matični knjigi, popravi 
tudi v poročni matični knjigi ali 
matični knjigi umrlih na podla- 
gi odločbe pristojnega občin- 
skega upravnega organa za 
notranje zadeve, ki skrbi za 

vodstvo rojstne matične knji- 
ge. Če bi predlagatelj upošte- 
val pripombo, bi moral pristoj- 
ni občinski upravni organ za 
notranje zadeve, ki skrbi za 
vodstvo poročne matične knji- 
ge, izdati drugo odločbo za 
popravek istega podatka, ob- 
činski upravni organ za notra- 
nje zadeve, ki skrbi za vodstvo 
matične knjige umrlih pa prav 
tako posebno odločbo. Iz na- 
vedenih razlogov menimo, da 
pripombe ni mogoče upošte- 
vati. 

Pripomba k drugemu od- 
stavku 31. člena zakona pa je 
upoštevana. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna nova 
oziroma dodatna finančna 
sredstva. 

Predlog zakona 
o dopolnitvi zakona 
o matičnih knjigah 

(ESA-705) 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 

Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije je ob obravnavi poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 na podlagi 244. 
in 245. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 28. julija 1981 sprejela 

STALIŠČA IN SKLEPE: 
l. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
se nekatere ključne naloge in cilji, dolo- 
čeni z družbenim planom SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 ter z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 ne uresničujejo 
dovolj uspešno in da se zaradi tega zao- 
strujejo gospodarske in politične razme- 
re. Zato je potrebno, da se Skupščina SR 
Slovenije in njen Izvršni svet kot tudi vsi 
samoupravni organi in organizacije na 
vseh ravneh na temelju ocen o vzrokih za 
sedanje razmere, ki so opredeljene v po- 
ročilu Izvršnega sveta SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 ter resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 odločno in dosle- 
dno zavzemajo za uresničevanje politike 
ekonomske stabilizacije in v skladu s 
svojimi pristojnostmi prevzamejo odgo- 
vornost za svoje ravnanje in ukrepanje. 
Skupščina SR Slovenije posebej poudar- 
ja odgovornost za uresničevanje sistema 
družbenega planiranja, ker je prav plani- 
ranje in usmerjanje družbenega razvoja 

tisto področje, na katerem se v sedanjih 
razmerah odloča o uveljavitvi sistema so- 
cialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in politiki ekonomske 
stabilizacije. V prihodnji aktivnosti je nuj- 
no potrebno - skladno z gospodarskimi 
gibanji - preveriti realnost planskih aktov 
na vseh ravneh in opraviti potrebne spre- 
membe v načrtovanih materialnih ra- 
zmerjih in razvojnih prioritetah. Osnova 
za te spremembe morajo biti samouprav- 
ni sporazumi in dogovori o temeljih pla- 
na ter materialne in finančne možnosti z 
njimi določenih nosilcev razvojnih nalog. 
Ocena o uresničevanju planskih nalog 
mora postati podlaga za uveljavljanje od- 
govornosti posameznih podpisnikov 
sporazumov in za ukrepe, ki naj zagoto- 
vijo združevanje sredstev za uresničitev 
skupne razvojne politike oziroma skup- 
nih prednostnih nalog. Z več realizma, 
politične volje in doslednosti je treba 
uveljaviti načelo kontinuiranega planira- 
nja, ker šele z njim postaja plan tisto 
sredstvo delovnih ljudi, s katerim usmer- 
jajo tokove družbene reprodukcije in us- 
klajujejo materialne odnose z realnimi 
gospodarskimi gibanji. Pri tem je nujno, 
da so procesi planiranja in združevanja 
dela in sredstev podprti z ustreznimi 
ukrepi ekonomske politike, ki bodo na 
sistemskih podlagah zagotavljali večjo 
iniciativnost in odločnost za spremembo 
sedanjih gospodarskih razmer, za ure- 
sničevanje prednostnih planskih nalog, 
za hitrejšo rast proizvodnje in za postop- 
no opdravljanje strukturnih neskladij v 
Sloveniji in Jugoslaviji. Te zahteve naj 
upošteva tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pri pripravi izhodišč ekonom- 

ske politike za leto 1982 in pri oceni po- 
trebe po spremembah družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

II. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

so pri uresničevanju ciljev družbenega in 
ekonomskega razvoja ključni problemi v 
stagnaciji proizvodnje in njeni neustrezni 
strukturi, neuresničevanju nalog na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino in 
visoki stopnji inflacije. 

Skupščina SR Slovenije bo v skladu z 
odgovornostjo za določanje in uresniče- 
vanje politike v svojih zborih, zlasti v 
Zboru združenega dela, spremljala ure- 
sničevanje posameznih razvojnih nalog 
in ciljev ekonomske politike ter sproti 
obravnavala dosežene učinke sprejetih 
ukrepov. Zato naj: 

- Gospodarska zbornica Slovenije in 
splošna združenja pripravijo poročilo o 
svojih aktivnostih za odpravljanje vzro- 
kov stagnacije proizvodnje in predlagajo 
ukrepe, ki jih je za pospešitev proizvod- 
nje potrebno sprejeti v organih republike 
in federacije; skupaj z Zavodom SR Slo- 
venije za družbeno planiranje naj poro- 
čajo, zakaj se pripravljene, čeprav še ne 
do kraja usklajene materialne bilance ne 
upoštevajo kot analitična osnova in stro- 
kovna podlaga za trajnejše dohodkovno 
povezovanje združenega dela in za po- 
novno vzpostavitev reprodukcijskih po- 
vezav: 

- Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino pripravi in- 
formacijo, kako se izvršujejo plani eko- 
nomskih odnosov s tujino, v katerih or- 
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ganizacijah združenega dela se ne izvr- 
šujejo in zakaj ne, kako se združujejo 
devize za posebej dogovorjene naloge 
(kot npr. nafta, koks, zdravila, primarna 
kmetijska proizvodnja), o združevanju 
deviz po načelih skupnega deviznega 
priliva na enotnem jugoslovanskem trgu, 
še posebej za nemoten uvoz repromate- 
riala za izvozno usmerjeno proizvodnjo; 
poroča naj tudi, ali je uvoz opreme v 
skladu z dogovorjenimi kriteriji in mož- 
nostmi ter katere ukrepe in aktivnosti je 
potrebno sprejeti, da se spodbudi večji 
izvoz; skupaj z Narodno banko Slovenije 
in Republiškim komitejem za mednaro- 
dno sodelovanje naj poroča o uresniče- 
vanju dogovorjene politike zadolževanja 
v tujini v letu 1981; poročajo naj tudi, kje 
so ugotovljena odstopanja, o razlogih za 
to in kdo so odgovorni nosilci takih odlo- 
čitev. 
Izvršni svet naj poroča skupščini o učin- 
kih sprejetih in o uveljavljanju dodatnih 
ukrepov zlasti še o: preusmerjanju de- 
narnih sredstev SR Slovenije, deponira- 
nih pri Narodni banki Slovenije, v namen- 
sko kreditiranje proizvodnje za izvoz in 
za izvozne stimulacije, ukrepih poslovnih 
bank glede prednostnega kreditiranja 
izvoza; možnostih obsega vračanja za- 
padlih kreditov OZD, ki izvažajo na kon- 
vertibilna področja; akcijah in rezultatih 
usmerjenega združevanja sredstev za 
nove izvoznoproizvodne programe ter o 
ustvarjenih pogojih za razpolaganje s po- 
večanim deviznim prilivom, zlasti glede 
možnosti uvoza opreme za proizvodnjo 
za izvoz, za tiste OZD, ki bodo presegle 
svoje letošnje izvozne načrte; 

- Ljubljanska banka -Združena banka 
Ljubljana, Jugobanka in Beograjska ban- 
ka ter Služba družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji poročajo, zakaj se ne ure- 
sničuje dogovorjena investicijska politi- 
ka, zakaj letos sprejete investicijske od- 
ločitve niso skladne s kriteriji, opredelje- 
nimi v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije in katere ukrepe so 
banke sprejele za realizacijo te politike in 
za spodbujanje združevanja sredstev; o 
teh vprašanjih naj se opredelijo upravijat- 
ci bank, območne gospodarske zbornice 
in občinske skupščine. 

Izvršni svet naj spremlja učinke predla- 
ganega zakona .o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih sredstev za 
gradnjo in nakup določenih objektov in 
opreme v letu 1981 ter sproti poroča o 
posledicah tega ukrepa. 

Izvršni svet naj poroča o medrepubli- 
škem dogovarjanju in ukrepih investira- 
nja v gospodarsko manj razvitih republi- 
kah in pokrajini Kosovo zlasti med OZD 
glede dinamike združevanja sredstev in o 
nosilcih izpolnjevanja letnih obvez ter 
usmerjanja tako ustvarjenega dohodka. 
Poroča naj tudi o rezultatih dogovarjanja 
in odpravljanja motenj v preskrbi surovin 
in v blagovnih tokovih na jugoslovan- 
skem trgu; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo m prehrano poroča skupaj z 
Zadružno zvezo Slovenije, Gospodarsko 
zbornico Slovenije in Splošnim združe- 
njem kmetijstva, živilske industrije in pre- 
hrane Slovenije, kakšni konkretni ukrepi 
so bili sprejeti za spodbujanje proizvod- 
nje hrane, zlasti glede združevanja sred- 

stev za uresničitev z dogovorom oprede- 
ljenih razvojnih nalog, racionalnejše izra- 
be kmetijskih zemljišč, pridobivanja no- 
vih zemljišč, pravočasnega zagotavljanja 
ipineralnih gnojil in zaščitnih sredstev, o 
uresničevanju načrtovanega odkupa 
kmetijskih pridelkov, o tem, zakaj posek 
lesa ni v skladu s planiranim in o predvi- 
denih ukrepih za pravočasno jesensko 
setev; poročajo naj tudi, kateri od udele- 
žencev dogovora niso izpolnili svojih ob- 
veznosti in o razlogih za to; Izvršni svet 
naj pripravi ukrepe, ki naj s 1. 1. 1982 
omogočijo prehod od sedanjega sistema 
kompenziranja in regresiranja porabe 
hrane na selektivno spodbujanje proi- 
zvodnje hrane in trajnejše rešitve za in- 
tervencije v kmetijstvu; o teh vprašanjih 
naj razpravljajo tudi občinske skupščine; 

- Splošna združenja, Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva SR Slovenije in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji pripravijo poročilo o vzrokih in 
odgovornosti za nastale izgube, o kvali- 
teti in realnosti sanacijskih programov in 
o upravičenosti zahtev po širši solidarno- 
sti; o teh vprašanjih naj razpravljajo in v 
skladu s svojimi pristojnostmi ukrepajo 
občinske skupščine. Sklad skupnih re- 
zerv gospodarstva SR Slovenije naj na 
podlagi devetmesečnih podatkov pripra- 
vi in uskladi bilančne načrte in vire sred- 
stev skladov za leto 1982; 

- Gospodarska zbornica Slovenije in 
splošna združenja poročajo, zakaj na ne- 
katerih ključnih področjih družbene re- 
produkcije (elektroindustrija - računal- 
ništvo, avtomobilska industrija, stroje- 
gradnja, klavniško predelovalna industri- 
ja, trgovina, ipd.) še ni prišlo do samou- 
pravnega sporazumevanja in dohodkov- 
nega povezovanja in o vzrokih ter odgo- 
vornosti za zaostajanje; spodbujajo sa- 
moupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje ter po potrebi predlagajo 
skupščinam družbenopolitičnih skupno- 
sti, da predpišejo obvezen postopek spo- 
razumevanja posameznim samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim; 

- Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve skupaj z 
Republiško skupnostjo za cene, občin- 
skimi skupnostmi za cene in Gospodar- 
sko zbornico Slovenije v okviru svojih 
pristojnosti poroča o uresničevanju do- 
govorjene politike cen, o sprejetih ukre- 
pih ter kršitvah in njihovih nosilcih; poro- 
ča naj tudi, kakšni spremljajoči izvedbeni 
predpisi so bili sprejeti in kakšne aktiv- 
nosti v organizacijah združenega dela in 
njihovih asociacijah so bile opravljene za 
uresničevanje zakona o temeljih sistema 
cen in o družbeni kontroli cen; posebej 
naj pripravi analitični prikaz ugotovljenih 
disparitet v primarni delitvi s porgramom 
njihovega odpravljanja kot osnove za sa- 
moupravno urejanje ter kritično oceni 
vse zahteve po povišanju cen z vidika 
njihovih predlagateljev in ekonomske 
upravičenosti; 

- Narodna banka Slovenije poroča o 
razlogih za neuresničevanje sprejete mo- 
netarno-kreditne politike, zlasti glede 
usmerjanja kratkoročnih sredstev za dol- 
goročne namene, o tem kakšne odločitve 
so bile sprejete v Svetu guvernerjev Ju- 
goslavije in v Narodni banki Slovenije za 
njeno uresničevanje, kdo so nosilci odlo- 

čitev, ki nimajo osnove v zakonu oziroma 
v sprejeti ekonomski politiki, in o razlo- 
gih za takšne odločitve. 

Skupaj z Izvršnim svetom Skupščine 
SR Slovenije naj predlaga ukrepe, ki jih 
je potrebno sprejeti v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ za uresničitev 
dogovorjene monetarno-kreditne politi- 
ke brez inflacijskih vplivov. To še zlasti 
velja za zmanjševanje vpliva selektivnih 
kreditov in uveljavljanja odgovornosti 
poslovnih bank in OZD za likvidnost; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
skupaj s Skupnostjo socialnega varstva 
Slovenije poročata o uresničevanju spre- 
jete socialne politike in ukrepov ter ali je 
glede na zaostrene gospodarske razmere 
potrebno spremeniti socialne korektive, 
in sicer tako, da bodo ob zagotavljanju 
socialne varnosti spodbujali tudi k večji 
produktivnosti dela; 

- Vztrajati je potrebno, da bo obseg 
skupne porabe nižji od rasti dohodka za- 
to je potrebno, da SIS glede na priliv 
sredstev sproti preverjajo višino prispev- 
ne stopnje oziroma vračajo presežke 
uporabnikom. Hkrati naj SIS družbenih 
dejavnosti za območje republike uskladi- 
jo normative in standarde z zaostrenimi 
pogoji gospodarjenja; 

- Odbor podpisnikov dogovora o ure- 
sničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka poroča o uresničevanju 
sprejete politike delitve sredstev za oseb- 
ne dohodke, na podlagi dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje in deli- 
tev sredstev za osebne dohodke in o spo- 
štovanju 5 odstotnega zaostajanja rasti 
sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka, o kršilcih dogovora in o razvi- 
janju in uveljavljanju sistema nagrajeva- 
nja po delu; 

- Izvršni svet ob pripravi letnega poro- 
čila o uresničevanju resolucije o družbe- 
noekonomski politiki v letu 1981 in ob 
pripravi resolucije za leto 1982 poroča 
tudi o uresničevanju nalog in ciljev glede 
skladnejšega regionalnega razvoja, 
opredeljenih v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije; 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
so to vsebinski okviri ključnih razvojnih 
vprašanj, problemov in nalog, o katerih 
bodo zbori republiške skupščine, še po- 
sebej pa Zbor združenega dela, razprav- 
ljali z namenom, da sprejmejo dodatne 
akcijske usmeritve in ukrepe, ki so po- 
trebni za dosledno uresničevanje letoš- 
nje resolucije in za opredelitev ekonom- 
ske politike v letu 1982. Predlagane nalo- 
ge bodo imele prednost pri določanju 
periodičnega programa dela zborov 
Skupščine SR Slovenije, pri čemer je po- 
trebno upoštevati aktualnost posamez- 
nih nalog in nujnost obravnavanja in od- 
ločanja o posameznih vprašanjih. 

■ III. 
Skupščina SR Slovenije poudarja 

soodgovornost SR Slovenije za uresniče- 
vanje skupno sprejetih ciljev in nalog 
družbenega plana Jugoslavije 1981-1985 
in resolucije za 1981. leto. Za reševanje 
skupno ugotovljenih problemov je nujno 
doseči kvalitetnejše in učinkovitejše do- 
govarjanje republik in avtonomnih po- 
krajin v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ in v medrepubliških komite- 
jih. 
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Pogoj za to, da bi SR Slovenija lahko 
uveljavljala svojo soodgovornost, so 
konkretni prikazi, kako se v posamezni 
republiki oziroma avtonomni pokrajini 
izvršuje skupna politika; predlogi ukre- 
pov - tudi izjemni, ki se sprejemajo s 
soglasjem, naj bodo taki, da ustvarjajo 
pogoje za razvoj samoupravljanja in za 
delovanje ekonomskih zakonitosti naj 
bodo dosledno sistemsko zasnovani in 
naj vzpodbujajo delavce in organizacije 
združenega dela k oblikovanju skupne 
politike in k njenemu izvrševanju. 

Skupščina SR Slovenije meni, da so 
ugotovitve in predlogi, ki jih je sprejela 
ob razpravi o poročilu Zveznega izvršne- 
ga sveta o uresničevanju resolucije za 
1981. leto za ukrepanje v organih federa- 
cije aktualni, še posebej na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, kreditno- 
monetarne politike in politike cen. Pri 
svojih odločitvah in usmeritvah bo upo- 
števala sklepe Zbora republik in pokrajin 
z dne 16. julija 1981. 

Za stabilizacijsko uresničevanje spre- 
jetega družbenega plana Jugoslavije 
1981-1985 je posebej pomembno, da se 
dosledno uresničujejo naloge iz tretjega 
dela Družbenega plana Jugoslavije še 
pred sprejetjem resolucije o ekonomski 
politiki za 1982. leto. Zato Skupščina SR 
Slovenije naroča Izvršnemu svetu, da po- 
roča, kako se uresničujejo naloge, ki jih 
je Skupščina SR Slovenije sprejela z do- 
govori o temeljih plana Jugoslavije ter 
kaj je bilo storjeno in kaj je Izvršni svet 
ukrenil, da se v predvidenih rokih uresni- 
čijo naloge, opredeljene v tretjem delu 
družbenega plana Jugoslavije (npr. vla- 
ganje v razvoj energetike, agrokomplek- 
sa, surovin, dogovor o zadolževanju v 
tujini, zagotavljanje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, 
ipd.) 

Skupščina SR Slovenije naroča svoji 
delegaciji v Zboru republik in pokrajin, 
da ji sproti poroča o uresničevanju skup- 
no dogovorjenega družbenoekonomske- 
ga razvoja in o problemih, ki se pojavljajo 
pri tem. 

IV. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

delegacije in delegati skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti še niso v zadostni 
meri uveljavili svojih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti zlasti pri spremljanju ure- 
sničevanja z družbenimi plani določenih 
skupnih interesov in razvojnih ciljev, pri 
spodbujanju samoupravnega sporazu- 

mevanja in družbenega dogovarjanja za- 
radi usklajevanja posebnih interesov s 
planskimi cilji in pri hitrem in učinkovi- 
tem ukrepanju, ko je potrebno odpravlja- 
ti nesorazmerja in motnje v gospodarskih 
gibanjih in pri uresničevanju temeljnih 
razvojnih nalog. 

Zato je potrebno v temeljih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih hi- 
treje ustvarjati in izpopolnjevati možnosti 
in pogoje za bolj odgovorno in učinkovi- 
to delo delegacij in delegatov. Delavski 
sveti in drugi njim ustrezni organi uprav- 
ljanja v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih morajo dosledneje uveljavlja- 
ti svojo pravico in odgovornost, da odlo- 
čajo o vseh zadevah gospodarjenja in 
razvoja svojih organizacij in skupnosti, 
hkrati pa tudi o sprejemanju in izvajanju 
plansko dogovorjenih razvojnih nalog v 
družbenopolitičnih skupnostih. Ob tako 
uveljavljeni funkciji delavskih svetov in 
drugih organov upravljanja je potrebno 
doseči njihovo stalno in organsko pove- 
zavo z delegacijami in delegati, hkrati pa 
tudi z družbenopolitičnimi organizacija- 
mi. Strokovne službe morajo s svojim 
delom zagotavljati ustrezne podlage za 
tako delovanje. To je pogoj, da delegaci- 
ja lahko postane nosilec interesov svoje 
samoupravne skupnosti in ustvarjalen in 
odgovoren subjekt usmerjanja, usklaje- 
vanja in odločanja na samoupravnih 
podlagah, kot to opredeljuje pismo Pred- 
sedstva SFRJ Skupščini SFRJ. 

Skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti in samoupravnih interesnih skupnosti 
se morajo usposobiti zlasti za hitrejše 
odzivanje na nastale probleme in usmer- 
janje razvoja, kar je mogoče doseči s 
stalnejšim delom delegacij, z oblikova- 
njem delovnih skupin delegatov in dru- 
gih delovnih teles ter z delovanjem dele- 
gatskih konferenc, katerih usmeritve lah- 
ko predstavljajo podlago za skupščinsko 
odločitev. 

Pri skupščinskih odločitvah o gospo- 
darskem razvoju in o uresničevanju druž- 
benoekonomskih odnosov je treba hitre- 
je uveljavljati odgovornost zborov zdru- 
ženega dela in zborov uporabnikov pri 
njihovih pravicah in dolžnostih, da uskla- 
jujejo različne posebne interese in uve- 
ljavljajo odgovornost posameznih druž- 
benih subjektov za izpolnjevanje skupno 
sprejetih samoupravnih odločitev. 

V. 
Skupščina SR Slovenije sprejema po- 

ročilo Izvršnega sveta ter ugotovitve, 
ocene in ukrepe opredeljene v poročilu 

ter ekspozeju predsednika Izvršnega sve- 
ta zlasti glede spodbujanja produktivno- 
sti dela, obvladovanja vseh oblik porabe, 
dodatnih ukrepov za pospeševanje izvo- 
za zlasti na konvertibilna področja, ome- 
jevanja investicij, pospeševanja proi- 
zvodnje na tistih področjih oziroma pa- 
nogah, ki omogočajo večjo gospodarsko 
rast in večji izvoz. 

Skupščina SR Slovenije podpira usme- 
ritev Izvršnega sveta, da je potrebno še 
dodatno proučiti in dodelati ukrepe za 
večji devizni priliv (proučitev stopenj 
amortizacije, hitrejša plačljivost naših 
terjatev v tujini, skupni nastop organiza- 
cij združenega dela na tujem trgu, ipd.). 

Skupščina SR Slovenije sprejema 
usmeritev Izvršnega sveta, da je nujno 
potrebno doseči po samoupravni poti 
koncentracijo družbene akumulacije za 
nekatere projekte, ki so v skladu s skup- 
no opredeljenimi nalogami srednjeroč- 
nega plana. 

Ob tem Skupščina SR Slovenije pou- 
darja, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih 
bodo na podlagi svojih ocen in pristojno- 
sti sprejele občinske skupščine, skupšči- 
ne SIS, samoupravni organi v OZD in 
organi v drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih usmerjeni v dosledno 
uresničevanje letošnje resolucije, saj je 
od uspešnosti letošnje ekonomske politi- 
ke in od učinkovitosti ukrepov, ki so, 
oziroma še bodo sprejeti za uresničeva- 
nje nalog v letu 1981, in od realnih mate- 
rialnih tokov družbene reprodukcije 
odvisno uresničevanje družbenega plana 
SR Slovenije. Zato bo Skupščina SR Slo- 
venije sproti spremljala, kako se uresni- 
čujejo sprejeti ukrepi, ugotavljala njihovo 
realnost in dosežene učinke in na podla- 
gi končnih ugotovitev o izvajanju družbe- 
nega plana v letu 1981 ocenila možnosti 
za uresničevanje razvojne politike v letu 
1982 in na tej podlagi po potrebi odločala 
o spremembi družbenega plana SR Slo- 
venije. Hkrati pa bo skupščina ukrepala 
kot organ družbenega nadzorstva v pri- 
merih neopravičenih odstopanj od spre- 
jete politike in neizpolnjevanja nalog. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v skladu z navedenimi usmeritvami skup- 
ščine sproti obvešča skupščino o gospo- 
darskih gibanjih ter hkrati pripravlja re- 
solucijo za leto 1962 ter po potrebi pred- 
laga spremembo planskih dokumentov. 

Skupščina SR Slovenije bo ob obrav- 
navi poročil ter konkretnih učinkov ukre- 
pov, zahtevanih na podlagi teh stališč in 
sklepov upoštevala usmeritve Predsed- 
stva SR Slovenije. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup 
določenih objektov in opreme v letu 1981 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenlle je na se/1 dne 28. julija 1981 
obravnaval predlog zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za gradnjo In nakup do- 
ločenih objektov In opreme v letu 1981 

In na osnovi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel ta-le 

STALIŠČA 
IN PREDLOGE 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

se na področju investicijskih vlaganj 
kljub naporom v nekaterih občinah še 
vedno ne uresničujejo temeljne usmeri- 
tve družbenega plana za obdobje 1981- 
1985. Značilno je tudi veliko število raz- 
drobljenih investicij, ker bistveno zmanj- 
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šuje možnosti za združevanje ter zago- 
tavljanje sredstev za prednostne naložbe. 
S tem se ohranja dosedanja neustrezna 
struktura gospodarstva, ki ne more bi- 
stveno prispevati k njegovemu prestruk- 
turiranju. Zato Družbenopolitični zbor 
podpira predlagani zakon kot začasen 
ukrep, da se s tem zagotovi izvajanje 
temeljnih planskih usmeritev na področ- 
ju investicij. 

2. Veliko število amandmajev pomeni 
razširitev izjem zlasti na področju nego- 

spodarskih investicij, zato Družbenopoli- 
tični zbor predlaga pristojnima zboroma, 
da predlaganih amandmajev ne sprejme- 
ta, ker bi s številnimi izjemami predlagani 
zakon izgubil svoj smisel. 

3. Družbenopolitični zbor podpira 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Glede amandmaja izvršne- 
ga sveta k 10. členu, ki predvideva usta- 
novitev posebnega delovnega telesa 
zborov Skupščine SR Slovenije v kate- 
rem bi sodeloval tudi izvršni svet. Druž- 
benopolitični zbor meni, da zbori Skup- 

ščine SR Slovenije s tem pooblaščajo to 
delovno telo, da ob resnično izjemnih 
primerih omogoči začetek investicij, ki 
razrešujejo nekatera žgoča in neodložlji- 
va vprašanja razvoja. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da sprejmeta predlog 
zakona o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev za grad- 
njo in nakup določenih objektov in opre- 
me v letu 1981 upoštevaje ta stališča in 
predloge. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju 
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje 
in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini 

Zbor združenega dela je ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in ra- 
zvoj zunanjetrgovinske mreže In zu- 
nanjetrgovinskih kadrov doma in v 
tujini sprejel sklep, s katerim nalaga 
posameznim nosilcem obveznosti za 
nadaljnje izvajanje politike na po- 
dročju zunanjetrgovinske mreže. 

V zvezi s tem posebej opozarjamo 
organizacije združenega dela, da iz 
tega sklepa Izhajajo nadaljnje nalo- 
ge tudi zanje, zato je njihova naloga, 
da izvedejo naloge, navedene v 
sklepu. 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 63. seji dne 28. 
julija 1981 obravnaval poročilo o Izvaja- 
nju sklepov in stališč Skupščine SR Slo- 
venije o temeljnih usmeritvah za organi- 
ziranje in razvoj zunanjetrgovinske mre- 
že in zunanjetrgovinskih kadrov doma 
in v tujini in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o temeljnih 

usmeritvah za organiziranje in razvoj zu- 
nanjetrgovinske mreže in zunanjetrgo- 
vinskih kadrov doma in v tujini. 

2. Zbor ugotavlja, da se sklepi in stali- 
šča skupščine o temeljnih usmeritvah za 
organiziranje in razvoj zunanjetrgovin- 
ske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov 
doma in v tujini prepočasi uresničujejo in 
da je v tem tudi eden od razlogov za 
nezadosten izvoz in njegovo nezadovolji- 
vo regionalno strukturo, zato zbor podpi- 
ra sklepne ugotovitve in aktivnosti, ki so 
navedene v poročilu za nadaljnje učinko- 
vitejše delovanje zunanjetrgovinske mre- 
že. Ob tem'zbor poudarja, da so sklepi in 
stališča skupščine še vedno aktualna in 
jih je potrebno dosledno in celovito izva- 
jati, upoštevajoč pri tem predvsem usme- 
ritev v resoluciji o družbenoekonomski 
politiki in razvoju v SR Sloveniji v letu 
1981 na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

3. Glede na ugotovitve, da je zunanjetr- 
govinska mreža organizacij združenega 
dela iz naše republike razdrobljena, ne- 
povezana, da ni izdelane in usklajene po- 
litike te mreže v tujini, da delo sekcij še ni 
zaživelo itd., Zbor združenega dela na- 
laga: 

- Gospodarski zbornici Slovenije in 
bankam, da pospešijo delovanje sekcij, v 
okviru katerih naj se organizacije združe- 
nega dela dogovorijo o skupnem intere- 
su za nastop na posameznem tržišču, za 
racionalnejšo razmestitev vseh predstav- 
ništev v tujini in za zmanjšanje njihovih 
stroškov. 

- Gospodarski zbornici Slovenije in 
Koordinacijskemu odboru za organizaci- 

je združenega dela, ki opravljajo posle 
zunanjetrgovinskega prometa, da do 
konca meseca oktobra 1981 poročata 
Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije o podjetjih v tujini, ki poslujejo 
z izgubo, ugotovita razloge za nastale 
izgube ter ocenita smortnost nadaljeva- 
nja dela takih podjetij v tujini. 

- Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, ki naj ob sodelovanju z Gospodr- 
sko zbornico Slovenije, bankami in Služ- 
bo družbenega knjigovodstva, pripravi 
analizo, v kateri naj bo prikazano delova- 
nje zunanjetrgovinskega omrežja zlasti z 
vidika deviznih učinkov, izvozne usmer- 
jenosti in ekonomičnosti naših predstav- 
ništev v tujini, in v zvezi s tem predlagajo 
ustrezne ukrepe. 

- Organizacijam združenega dela, da 
do konca letošnjega leta izpolnijo svojo 
organiziranost za enotno in učinkovitejše 
nastopanje na tujih tržiščih, za smotrno 
povezovanje izvoznih in uvoznih poslov 
ter za nuđenje kompleksnih objektov. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj spremlja uresničevanje sklepov in 
stališč o temeljnih usmeritvah za organi- 
ziranje in razvoj zunanjetrgovinske mre- 
že in zunanjetrgovinskih kadrov doma in 
v tujini in potek preoblikovanja te mreže 
ter o tem poroča Skupščini SR Slovenije 
ob polletnem poročanju o gospodarskih 
gibanjih v letu 1982. Odbor za družbe- 
noekonomske odnose Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije bo sprem- 
ljal izvajanje tega sklepa in po potrebi 
predlagal to problematiko na dnevni red 
seje zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi letnega poročila o 
delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1980 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 63. seji dne 28. 
julija 1981 obravnaval letno poročilo o 
delu Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji za leto 1980 in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije jemlje na znanje letno poročilo 
o delu Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji za leto 1980. 

2. Zbor združenega dela poudarja, da 

mora Služba družbenega knjigovodstva 
še bolj usmeriti svojo aktivnost v uresni- 
čevanje stabilizacijske politike. V tej zve- 
zi je dolžnost Službe družbenega knjigo- 
vodstva, da dosledno izvršuje tiste njene 
naloge, ki so opredeljene z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
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SR Slovenije v letu 1981, v stališčih in 
sklepih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavi poročila Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 ter resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 in v drugih aktih 
glede izvajanja politike ekonomske stabi- 
lizacije. 

3. Služba družbenega knjigovodstva naj 
čimprej pripravi konkretne predloge za 
racionalizacijo dela ter razreševanje od- 
prtih vprašanj zlasti na področju zbiranja 

in obdelave podatkov. Pri tem naj odpra- 
vi zbiranje vseh tistih podatkov, ki niso 
nujno potrebni in odpravi večtirnost in 
druge oblike neusklajenosti v evidentira- 
nju, zbiranju in obdelavi podatkov v služ- 
bi kot tudi v organizacijah združenega 
dela. O tem naj Služba družbenega knji- 
govodstva poroča Zboru združenega de- 
la do konca leta 1981. 

4. Zbor podpira ugotovitve in predloge 
Odbora za finance, izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in razpravo na 
seji zbora in predlaga Službi družbenega 

knjigovodstva, da v skladu s tem ravna in 
jih upošteva pri nadaljnjem delu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
skupaj s Službo družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji prouči konkretne 
predloge, dane v razpravi na seji zbora. V 
zvezi s tem naj v okviru svoje pristojnosti 
predhodno poroča zboru v oktobru 1981, , 
celovito informacijo z morebitnimi pred- 
logi o spremembah oziroma dopolnitvah 
zakonskih predpisov pa naj posredujeta 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji do konca letošnjega leta. 

DODATNI SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 

Dodatni sklep 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 59. seji dne 28. julija 1981 obravnaval 
predlog zakona o spremembah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks. Ob obravnavi omenjenega zakon- 
skega predloga so delegati v zboru opo- 
zorili, da nekatere organizacije izplačuje- 
jo osebni dohodek za julij v avgustu. Ker 

prične veljati omenjeni zakon s 1. avgu- 
stom t. t., bi to lahko imelo za posledico 
neenako obremenitev osebnih dohodkov 
delavcev odvisno od časa izplačila. Prav 
tako pa bi bilo omogočeno prenesti iz- 
plačilo osebnih dohodkov za december v 
januar in se tako izogniti temu davku za 
mesec december. Glede na takšno ugo- 
tovitev je Zbor občin v soglasju s pred- 

stavniki Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da ne bi bilo potrebno sprejeti 
ustreznega amandmaja, sprejel dodatni 
sklep, da naj republiški sekretariat za fi- 
nance takoj izda navodilo vsem uporab- 
nikom družbonih sredstev, da dodatna 
davčna obremenitev po tem zakonu bre- 
meni osebne dohodke za zadnjih pet me- 
secev v letošnjem letu. 

VPRAŠANJA dfi fgaoi.i in delegatov 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28.7. 1981 

- Kako modernizirati oziroma racionali- 
zirati delovne postopke v občinskih 
upravnih organih? 

Skupina delegatov za po- 
dročje državnih organov, 
družbenopolitičnih organiza- 
cij in društev je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Uspešen razvoj vsake druž- 
be je odvisen predvsem od 
učinkovitega delovanja nje- 
nih organov. 

Občina je v naši samou- 
pravni družbi temeljna uprav- 
na enota, v kateri se opravlja 
večina upravnih nalog in 
opravil, ki so pomembne za 
občane in za širšo družbeno 
skupnost. 

Občinski upravni organi 
morajo delovati istočasno na 
raznovrstnih strokovnih po- 
dročjih in nuditi vrsto podat- 
kov najrazličnejšim organom 
za njihove potrebe. Vedno 
večji prenos pristojnosti od 
širših na ožje družbenopoli- 
tične skupnosti ima za posle- 
dico občutno povečanje dela 
tudi v občinskih upravnih or- 
ganih. 

V prizadevanju za večjo 
učinkovitost občinskih uprav- 
nih organov je bilo vloženo 
veliko naporov za izboljšanje 
kvalifikacijske strukture za- 
poslenih delavcev. Ta priza- 
devanja pa niso pri sedanjih 
pogojih poslovanja uprave 
dosegla v celoti svojega na- 
mena. Občinski upravni orga- 
ni se namreč pri svojem delu 
še vedno v veliki meri poslu- 
žujejo klasičnih metod dela in 
zato ne morejo slediti hitremu 
družbenemu razvoju in opra- 
viti vseh nalog, ki spadajo v 
njihovo pristojnost, kar ima za 
posledico neažurnost in opu- 
stitev opravljanja doiočenih 
nalog. 

Kljub temu, da v nekaterih 
občinskih upravnih organih 
obstajajo resna in intenzivna 
prizadevanja, da bi deio 
upravnih organov postalo 
boljše, so rezultati, ki so vidni 
pravzaprav skromni. Upamo 
si trditi, da so šele znanstveni 
dosežki, ki so bili uporabljeni 

v avtomatizaeijskih sistemih 
pričeli omogočati, da se bi- 
stveno zmanjšajo in odpravijo 
težave, na katere morajo ob- 
činski upravni organi nujno 
naleteti v našem družbenem 
sistemu. 

Uvedba avtomaticije za po- 
trebe občinskih upravnih or- 
ganov je nujnost, s katero se 
je treba čimprej spoznati in se 
z njo spoprijeti, kajti kdor bi 
hotel opravljati upravne nalo- 
ge na star način in ne bi upo- 
števal možnosti, ki jih nudi av- 
tomatizacija, ta bi začel bi- 
stveno zaostajati za potreba- 
mi in nujno dalj časa ne bi 
mogel biti kos nalogam. 

Tudi upravni organi primor- 
skih občin so spoznali že leta 
1970, da le z izboljšanjem ka- 
drovske strukture zaposlenih 
ni mogoče pričakovati opti- 
malne učinkovitosti in so se 
zato odločili, da se prične z 
uvajanjem avtomatske obde- 
lave podatkov na različnih po- 
dročjih dela upravnih organov 
primorskih občin. 

Po desetih letih praktičnih 
izkušenj, ki jih imajo upravni 
organi primorskih občin na 
področju avtomatske obdela- 
ve podatkov, so ti postali po- 
memben uporabnik računal- 
niške tehnike. Obseg obdelav 
je dosegel tako stopnjo, da ni 

mogoče več iskati rešitev v 
uporabi prostih računalniških 
kapacitet pri imetnikih raču- 
nalnikov, ki pogodbeno nudijo 
nezanesljive in drage raču- 
nalniške kapacitete, temveč v 
zagotovitvi lastnega regijske- 
ga računalnika, ki bo omogo- 
čil upravnim organom primor- 
skih občin uvedbo avtomat- 
ske obdelave podatkov na 
vseh področjih, kjer je to mo- 
goče in ki bo nudil upravnim 
organom možnost komunici- 
ranja z računalnikom in s tem 
takojšnje doseganje informa- 
cij in obdelanih podatkov. 

Ko so občinske uprave za 
družbene prihodke v Sloveniji 
sklenile dogovor o usklajeva- 
nju davčne politike v letu 
1981, so se med drugim dogo- 
vorile, da bodo zaradi racio- 
nalnosti, pobirale prispevke 
za samoupravne interesne 
skupnosti, katerih odmera in 
izterjava po veljavnih predpi- 
sih ni njihova osnovna funkci- 
ja. Za opravljeno delo bodo 
prejemale ustrezno nadome- 
stilo in se bodo ta sredstva po 
3. členu zakona o upravah za 
družbene prihodke porabila 
za modernizacijo občinskih 
upravnih organov. To so edi- 
na sredstva, ki jih občinski 
upravni organi namensko zbi- 
rajo in so namenjena za mo- 
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demizacijo in uvajanje avto- 
matizacije v delo upravnih or- 
ganov, ki pa jih tako kot osta- 
la družbena sredstva, po za- 
konu o začasni prepovedi raz- 
polaganja z družbenimi sred- 
stvi za financiranje negospo- 
darskih in neproizvodnih in- 
vesticij, ni mogoče uprabiti za 
financiranje negospodarskih 
investicij, med katere spada 
tudi nabava računalniške 
opreme. 

V skladu z navedenim, po- 
stavljamo Izvršnemu svetu 
SR Slovenije naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

- Ali obstaja kakšna mož- 
nost, da se zbrana sredstva 
po 3. členu zakona o upravah 
za družbene prihodke izločijo 
iz zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za financiranje nego- 
spodarskih oziroma neproi- 
zvodnih investicij in. se na- 
mensko porabijo za nabavo 
domače računalniške 
opreme. 

V primeru, da ta možnost ne 
obstaja, nas zanima kakšni 
ukrepi so predvideni, da bo 
omogočena modernizacija 

oziroma racionalizacija de- 
lovnih postopkov v občinskih 
upravnih organih. 
Na vprašanje je odgovoril 
Franc Škufca, podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za 
finance: 

V utemeljitvi delegatskega 
vprašanja se pravilno ugotav- 
lja, da je zaradi naraščajočega 
obsega in zahtevnosti dela v 
upravnih organih nujno po- 
trebno zagotoviti tudi ustrezno 
tehnično opremljenost dela. 
Precej del - opravil v upravi je 
take narave, da je z računalni- 
ško obdelavo podatkov in in- 
formacij mogoče bistveno po- 
večati učinkovitost dela, ven- 
dar pa je modernizacija del v 
upravi izredno zahtevna nalo- 
ga, ki poleg znatnih vlaganj, 
zahteva tudi skrbno izbiro 
ustreznih tehnoloških rešitev 
in njihovo poenotenje v okviru 
družbenega sistema informira- 
nja. V zvezi z možnostjo upo- 
rabe sredstev za nakup opre- 
me v letu 1981 je v 2. točki 
prvega odstavka 2. člena zako- 
na o začasni prepovedi razpo- 
laganja z družbenimi sredstvi 
za financiranje negospodar- 

skih investicij v letu 1981 uve- 
dena zakonska izjema, po ka- 
teri lahko uporabniki družbe- 
nih sredstev, na katere se na- 
naša zakonska prepoved raz- 
polaganja z družbenimi sred- 
stvi, uporabljajo družbena 
sredstva, s katerimi razpolaga- 
jo za pridobitev opreme in to le 
v primeru, da za ta namen upo- 
rabijo neuporabljeno amorti- 
zacijo, obračunano po mini- 
malnih, z zakonom predpisa- 
nih stopnjah. Če torej občinski 
upravni organi v letošnjem letu 
razpolagajo s sredstvi nepo- 
rabljene amortizacije, obraču- 
nane na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom o dolo- 
čitvi stopnje za obračunavanje 
amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikih 
družbenih sredstev, lahko ta 
sredstva uporabijo za pridobi- 
tev opreme. Glede na navedeni 
zakon Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da bi mora- 
li izvršni sveti oziroma upravni 
organi občinskih skupščin v 
svojih programih modernizaci- 
je poslovanja teh organov v le- 
tošnjem letu pri nabavi novih 
osnovnih sredstev upoštevati 

povečan obseg delovnih nalog 
uprav za družbene prihodke in 
nujnost modernizacije njiho- 
vega poslovanja ter določiti 
prednost upravam za družbe- 
ne prihodke pri uporabi sred- 
stev neporabljene amortiza- 
cije. 

Prav tako je potrebno, da 
občinski izvršni sveti, oziroma 
uprave za družbene prihodke 
in samoupravne interesne 
skupnosti ter druge organiza- 
cije in skupnosti, za katere 
uprave pobirajo prispevke in 
druge finančne obveznosti, v 
okviru skupnih možnosti zago- 
tovijo nabavo osnovnih sred- 
stev in računalniške opreme. 

Ker zakon o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z družbeni- 
mi sredstvi za financiranje ne- 
gospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij v letu 1981 velja 
do konca letošnjega leta, se bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije prizadeval, da se v pri- 
hodnjem letu na ustrezen na- 
čin predvidijo in določijo mož- 
nosti za nakup ustrezne raču- 
nalniške opreme v upravah za 
družbene prihodke. 

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

POMEMBNEJŠI 

KAZALNIKI RAZVOJA 

SR SLOVENIJE, 

JULIJ 1981 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate rednih mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gi- 
banj, ki jih opravlja po statističnih metodologijah, enotnih za 
vso SFRJ. 

Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične 
podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za 
statistiko »Mesečni statistični pregled«. 

V juliju je združeno delo z nemajhnimi napori uspelo pove- 
čati proizvodnjo v prvih sedmih mesecih v primerjavi z enakim 
obdobjem lani na 2,1 %, kar je za 0,3% več kot je bilo napove- 
dano. Po juliju industrijska proizvodnja ne zaostaja več tako 
močno za resolucijskim povečanjem za -2,5%. 

Kljub času kolektivnih dopustov se je industrijska proizvod- 
nja v primerjavi z julijem lani povečala za 8,8%. Bolj kot 
skupna proizvodnja se je povečala proizvodnja v skupini 
repromaterialov in skupini blaga za široko potrošnjo. V juliju 
se je v primerjavi z junijem industrijska proizvodnja zmanjšala 
za 18,1%, kar je manjše zmanjšanje kot lani in predlani in 
hkrati blizu poprečnega zmanjšanja po letu 1970. 

Problematika industrijskih organizacij kaže na izboljšanje 
oskrbljenosti z domačimi surovinami, tekočimi gorivi, ener- 
getskimi plini, z embalažo, boljše je tudi stanje glede plačanih 
računov kot tudi kreditov za obratna sredstva. 

Med ostalimi gospodarskimi neindustrijskimi dejavnostmi 
so v gradbeništvu podobno kot v industriji letos sezonski 
vplivi manj občutni. V juliju je vrednost opravljenih gradbenih 
del za 45% večja kot v istem mesecu lani ob 7-odstotnem 
zmanjšanju števila efektivnih ur delavcev. Ob zmanjševanju 
naložbenih aktivnosti je letošnja vrednost gradbenih del no- 

vu 81 
VI 81 

Vil 81 
VII 80 

Indeksi 
l-VII 81 
I—VII 80 

Delavci v združenem delu skupaj 100,1' 100.52 100,53 

gospodarska dejavnost 100,1' 100,12 100,23 

negospodarska dejavnost 100,1' 102,72 100,23 

Industrijska proizvodnja - fizični obseg 
Skupaj 81,9 108,8 102,1 

sredstva za delo 74,3 104,7 103,0 
reprodukcijski material 89,2 109,2 102,1 
blago za potrošnjo 73,7 109,2 102,0 

Notranja trgovina - vrednost po tekočih cenah 
promet na drobno (99) (148) (144) 
promet na debelo (105) (161) (158) 

Zunanja trgovina - vrednost po tekočih cenah 
Izvoz skupaj 92 115 111 

sredstva za delo 95 144 129 
reprodukcijski material 92 102 104 
blago za široko potrošnjo 91 121 115 

Uvoz skupaj 83 114 107 
sredstva za delo 81 118 85 
reprodukcijski material 88 116 114 
blago za široko potrošnjo 50 82 97 

Odkup - vrednost po tekočih 
cenah (99) (161) (151) 
Turizem - nočitve 

Skupaj (179) (101) (100) 
nočitve domačih gostov (163) (97) (98) 
nočitve tujih gostov (197) (105) (106) 

Cene industrijskih izdelkov 
pri proizvajalcu 100,8 149,5 151,4 
nadrobno 101,2 145,3 148,3 
gostinskih storitev 104,7 161,4 158,2 

Cene življenjskih potrebščin 101,9 141,6 133,1 
Osebni dohodki 

nominalni 104,4' 135,42 128.33 

realni 103,2' 133,72 124,03 

Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 
1) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za junij in sicer VI81 / V 
81 
2) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za junij in sicer VI 81 / VI 
80 
3) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za junij l-VI 81 / l-VI 80 
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minalno še vedno za 25% večja od lanskoletne v enakem 
obdobju. 

S prevoznimi sredstvi je bilo v juliju prepeljanega manj 
blaga in potnikov kot v juniju, a vseeno več kot julija lani. Več 
kot za polovico pa se je v mesecu dni povečalo število cestnih 
mejnih prehodov - slednjih je celo za 8% več kot v juliju lani. 

V Sloveniji so tuji gosti v juliju prenočili 694.722-krat, kar je 
za 5% več kot v juliju lani, medtem ko je prenočitev domačih 
gostov za 3% manj. Povečanje števila prenočitev gre tudi na 
račun povečanja prenočitev v gorskih krajih, ki so se letos 
bistveno povečale. 

Ob vrednosti slovenskega izvoza, ki je znašala v juliju 4860 
milijonov dinarjev in uvoza 7067 milijonov dinarjev, je pokri- 
tost uvoza z izvozom v juliju 68,8-odstotna, medtem ko je za 
obdobje prvih sedmih mesecev letošnjega leta 69,5-odstotna. 
V SFRJ je bilo letos podobno kot lani do julija pokritega uvoza 
z izvozom 58,5%. V primerjavi z junijem sta tako izvoz (za 8%) 
in uvoz (za 17%) manjša. Razveseljivo se je med vsemi tremi 
namenskimi skupinami blaga v juliju najmanj zmanjšal uvoz 
reprodukcijskega materiala (za 12%), medtem ko je bil uvoz 
sredstev za delo manjši za 19%, blaga za široko potrošnjo pa 
smo uvozili za polovico manjšo vrednost kot v juniju. Po 
načrtovanih plačilno-bilančnih zmožnostih naj bi imele v letu 
1981 prednost surovine in material, katerih uvoz bi se lahko v 
letošnjem letu realno povečal za 3%. Po sedmih mesecih 
letos je v primerjavi z enakim obdobjem lani nominalni uvoz 
surovin in reprodukcijskega materiala večji za 14%, medtem 
ko je uvoz sredstev za delo in blaga za široko potrošnjo 
zaenkrat pod lanskoletnim nivojem. 

Ob zadostni proizvodnji reprodukcijskega materiala, ob 
nujnem deležu, kot ob pravih izvoznih spodbudah, bi razvoj 
teh gospodarskih tokov pripeljal do približevanja k začrtani 
rasti kot tudi k izboljšanju strukture gospodarstva, kar bo tudi 
ugodno vplivalo na zunanjetrgovinski primanjkljaj. To seveda 
ni lahka naloga ob množici dejavnikov, ki v ekonomskih 
odnosih s tujino vplivajo na obseg izvoza - od kratkoročnih 
problemov jugoslovanskega gospodarstva (izčrpane zaloge 
surovin, zmanjšane možnosti za zadolževanje v tujini, visoka 
rast stroškov) do dolgoročnih strukturnih problemov (zastoj 
gospodarske aktivnosti, močna konkurenca v državah kon- 
vertibilne valute). Istočasno pa so terms of trade v letošnjem 
letu praktično nespremenjeni: statistično je prišlo do izboljša- 
nja za eno indeksno točko, merjeno kot razmerje med letoš- 
njim in lanskoletnim razmerjem cen izvoza in uvoza. 

Tudi v SFR Jugoslaviji sta v juliju v primerjavi z junijem tako 
izvoz kot uvoz manjša, izvoz za 4% in uvoz za 9%. Najmanj se 
je zmanjšal (podobno kot v Sloveniji) uvoz reprodukcijskega 
materiala, uvoz blaga za široko potrošnjo je manjši v tem 

mesecu za 11%, sredstev za delo pa za 33%. Po letošnjih 
mesecih je v primerjavi z enakim obdobjem lani slovenski 
zunanjetrgovinski primanjkljaj manjši za 2%, v SFRJ je za 
13% večji. Sicer pa znaša zaenkrat vrednost letošnjega zuna- 
njetrgovinskega primanjkljaja v Sloveniji 13.626 milijonov di- 
narjev, kar predstavlja 12% zunanjetrgovinskega pri- 
manjkljaja SFRJ. 

Stopnja inflacije, merjena s porastom cen na drobno, je v 
juliju v primerjavi z julijem 1980 45,3. Julijsko povečanje cen 
na drobno za 1,2% je zaradi vidne sezonske pocenitve pretež- 
nega dela vrtnin, sadja in jajc dvignilo indeks cen življenjskih 
potrebščin v juliju le za 0,1%, saj so bili stroški za nabavo 
hrane, ki je med življenjskimi potrebščinami daleč najpo- 
membnejša, precej nižji.• 

Do velikega mesečnega porasta nominalnih osebnih do- 
hodkov je prišlo v juniju, tako da so se realni osebni dohodki v 
juniju povečali za 3,2%. Čeprav so v prvem poHetju letos 
osebni dohodki v poprečju porasli že za 28,3% pa je realni 
poprečni osebni dohodek delavca v združenem delu za 12,4% 
manjši kot v prvem polletju lani. Pri tem znaša poprečni 
nominalni čisti osebni dohodek prvega polletja letos 10.521 
dinarjev. 

S povečanjem števila delavcev tako v gospodarstvu kot v 
negospodarstvu v juniju za 0,1% na področju zaposlovanja ni 
prišlo do bistvenih sprememb; kar za 11,9% več kot junija pa 
je bilo oseb, ki so v juliju iskale zaposlitev. Med iskalci zapo- 
slitve, ki jih je konec julija 12.036, je četrtina strokovnih 
delavcev (z visoko, višjo in srednjo strokovno izobrazbo), tri 
četrtine pa je kvalificiranih, polkvalificiranih in nekvalificira- 
nih delavcev. 

V letošnjem I. polletju smo namenili za investicije v osnovna 
sredstva in sredstva skupne porabe 33.738 milijonov din, kar 
je za 12% več kot v istem obdobju lani. Pri tem so se naložbe v 
gospodarske dejavnosti povečale za 6%, naložbe v negospo- 
darske dejavnosti pa kar za 24%. Ta podatek pa nas ne sme 
zavesti, saj gre porast izključno na račun vlaganj v stanovanj- 
sko dejavnost, ki so se dvignila za 47%, medtem ko so 
investicije v druga tri področja negospodarskih dejavnosti 
padla za 6%. Če gledamo le to, osnovno razdelitev investicij, 
vidimo, da se organizacije obnašajo celo bolj stabilizacijsko, 
kot smo predvidevali. Na to kaže tudi močan porast lastnih in 
združenih kreditov. Bančna sredstva so v prvih šestih mesecih 
lanskega leta namreč predstavljala 41 % vseh sredstev, v istem 
obdobju letos pa le 35%. Sredstva organizacij združenega 
dela iz gospodarstva so se v tem času zvišala za 25%, tako da 
znaša njih delež v skupnih investicijah 43% (v prvem polletju 
lani 39%). 
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