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NAČRT URESNIČEVANJA 

dolgoročnega programa gospodarske 

stabilizacije v SR Sloveniji  

UVOD 
Načrt uresničevanja dolgoročnega programa go- 

spodarske stabilizacije je pregled osnovnih usmeri- 
tev in aktivnosti družbenih subjektov v SR Sloveniji 
za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz »Izhodišč 
dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije«, posameznih delov programa in njegovega 
sklepnega dela. Podobno se bodo delavci, delovni 
ljudje in občani v vseh oblikah samoupravne in 
družbenopolitične organiziranosti pri snovanju svo- 
jih aktivnosti za uresničevanje stabilizacije oprli na 
gradiva dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije ter na stališča in usmeritve delegatskih 
skupščin, socialistične zveze, zveze komunistov, 
sindikata in drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Načrt izhaja iz opredelitve, da je treba gospodar- 
sko stabilizacijo izvajati predvsem s povečevanjem 
proizvodnje in izvoza, bolj kvalitetnim gospodarje- 
njem in povezovanjem na celotnem jugoslovan- 
skem prostoru. Navaja tudi ukrepe za povečanje 
vpliva kvalitativnih dejavnikov razvoja v gospodar- 
stvu in družbenih dejavnostih ter za prilagajanje 
porabe dejanskim možnostim. Slednje naj bi že 
kratkoročno prispevalo k povečanju akumulativno- 
sti organizacij združenega dela kot enemu temelj- 
nih pogojev za prestrukturiranje gospodarstva za 
sodobne razmere. 

Temeljno izhodišče Načrta je, da bomo z dolgo- 
ročnimi in kratkoročnimi ukrepi zagotovili samou- 
pravni način izhoda iz gospodarskih težav in utrdili 
temeljni socialistični samoupravni produkcijski 
odnos, kot je opredeljen v Ustavi in Zakonu o zdru- 
ženem delu. Načrt prav tako upošteva nujnost, da se 
v stabilizacijskih prizadevanjih uveljavljajo ekonom- 
ske zakonitosti, ki bodo s svojo spodbudo motivi- 
rale in krepile zainteresiranost, po drugi strani pa 

zaostrovale tudi odgovornost delavcev in delovnih 
ljudi, ki morajo v bitki za gospodarsko stabilizacijo 
tudi poiskati poti za povečanje učinkovitosti druž- 
benoekonomskega in političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. Zato bodo odločitve v 
reprodukciji sprejemali delavci v temeljnih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, k čemur 
morajo prispevati tako nujne sistemske dopolnitve 
kot tudi predvideni ukrepi iz stabilizacijskega na- 
črta. 

V prvem obdobju gospodarske stabilizacije bodo 
administrativni ukrepi družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih organov včasih še vedno nujni. Sicer pa 
bomo z zakoni in drugimi splošnimi akti ustvarjali 
pogoje za odločanje delavcev v zadevah družbene 
reprodukcije, ne pa narekovali vsebinske odločitve 
ter samoupravne organizacijske oblike. Pri uresni- 
čevanju dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije moramo tudi zagotoviti, da bodo samou- 
pravni subjekti, ko bodo odločali o pomembnih 
vprašanjih družbene reprodukcije, prevzemali jasne 
in konkretne obveznosti ter uveljavljali odgovornost 
za njihovo dosledno izpolnjevanje. Te usmeritve 
bomo uveljavili tudi pri odločanju v samoupravnih 
interesnih skupnostih. 

Krepili bomo občino kot samoupravno in te- 
meljno družbenopolitično skupnost. Občinske 
skupščine in vsi organi v občini bodo skrbeli za 
skladen gospodarski razvoj občine in družbenih 
dejavnosti v občini, samoupravne organizacije in 
skupnosti v občini pa se bodo hkrati aktivneje vklju- 
čevale v skupne razvojne programe v republiki in v 
zvezi. Republika bo s svojimi splošnimi akti in- 
ukrepi krepila vlogo občin. 

Plan Zveznega izvršnega sveta za uresničitev dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije 

0 



predvideva uresničevanje programa v dveh fazah. V 
prvi fazi bi sprejeli konkretne in nujne ukrepe, da bi 
preusmerili negativne trende v gospodarskih giba- 
njih v smeri dosledne poravnave obveznosti do tu- 
jine, povečevanja predvsem konvertibilnega izvoza, 
oživljanja proizvodnje, odpravljanja vzrokov dinar- 
ske nelikvidnosti in zmanjševanja inflacije. Zato naj 
bi poleg drugih aktivnosti izvedli z dolgoročnim 
programom gospodarske stabilizacije dogovorjene 
dopolnitve in spremembe gospodarsko-sistemske 
ureditve na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
razširjene reprodukcije, ugotavljanja in obračuna- 
vanja celotnega prihodka in dohodka, kreditno-mo- 
netarnega sistema, sistema davkov, sistema plani- 
ranja in sistema cen. V drugi fazi bi uresničevali 
dolgoročne razvojne naloge, s katerimi bi predvsem 
spremenili sedanjo gospodarsko strukturo v smeri 
večje izvozne in gospodarske sposobnosti združe- 
nega dela ter večje usklajenosti vseh proizvodnih 
dejavnosti in na tej podlagi omogočili hitrejši mate- 
rialni razvoj in krepitev življenjskega standarda. 

Delovni ljudje, samoupravne organizacije in 
skupnosti v SR Sloveniji se bodo vključevali v izva- 
janje plana Zveznega izvršnega sveta. Pri vsebin- 
skem opredeljevanju in izvajanju nalog se bodo 
zavzemali za usmeritve in odločitve, ki bodo nadalje 
krepile temeljni proizvodni odnos oziroma pravico 
delavcev, da odločajo o pogojih, sredstvih in plodo- 
vih svojega dela in ki bodo obenem pripomogle k 
uresničevanju glavnih ciljev gospodarske stabiliza- 
cije. Pri vključevanju v izvrševanje Plana Zveznega 
izvršnega sveta bodo samoupravne organizacije in 
skupnosti v republiki ter vsi republiški organi sode- 
lovali z organi federacije, obenem pa tudi s samou- 
pravnimi organizacijami in skupnostmi ter organi iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

Načrt uresničevanja dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije v SR Sloveniji upošteva 
usmeritve in naloge obeh faz Plana Zveznega izvrš- 
nega sveta. Vendar pa razčlenjuje predvsem naloge 
v prvi fazi. Izvajanje nalog bo povezano tudi z do- 
grajevanjem gospodarskega sistema in njegovimi 
dopolnitvami. Nujno bo tvorno sodelovanje znano- 
sti in drugih dejavnikov pri prilagajanju sistemskih 
rešitev v smeri večjega spoštovanja ekonomskih 
zakonitosti ter večje motivacije in odgovornosti go- 
spodarskih subjektov pri izvajanju stabilizacijskih 
nalog. Hkrati bo ob teh spremembah potrebno do- 
polnjevati in prilagajati načrte na vseh drugih rav- 
neh. 

Načrt vključuje nekatere strateške usmeritve in 
naloge, vendar ne more nadomestiti planskih aktov, 
ne letnih in ne dolgoročnejših. Za prihodnje sred- 
njeročno obdobje bodo na osnovi dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije izoblikovani ci- 
lji in usmeritve družbeno gospodarskega razvoja ter 

'naloge in ukrepi za njihovo uresničevanje. Prav tako 
bosta dolgoročni program in iz njega izvedeni načrt 
pomembno izhodišče za oblikovanje usmeritev in 
nalog ekonomske politike v letih 1984 in 1985. Zato 
bo v naši republiki politika družbenoekonomskega 
razvoja, opredeljena v resoluciji za leto 1984, po 
svoji stabilizacijski naravnanosti vsebinsko nepo- 
sredno povezana s tem Načrtom. 

Predloženi Načrt je prikaz najpomembnejših ak- 
tivnosti in nalog za učinkovito izvajanje dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije v repu- 
bliki, ki naj skupaj z načrti v organizacijah združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skup.nostih, 
občinah in v federaciji zagotovi usklajeno aktivnost 
vseh subjektov. V izvajanju ga bo potrebno še do- 
grajevati, zlasti z dolgoročnejšimi nalogami. 

V organizacijah združenega dela, njihovih skup- 
nostih in samoupravnih interesnih skupnostih bodo 
pripravili analize svojih gospodarskih razmer v letu 
1983 in v začetku ieta 1984. Na podlagi tega bodo 
zasnovali svoje načrte ukrepov za izvajanje dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, ozi- 
roma bodo konkretne naloge vključili v svoje plan- 
ske akte. Načrt kot opomnik potrebnih aktivnosti 
skladno s tem zavezuje tudi izvršilne, poslovodne in 
druge vodilne delavce v organizacijah združenega 
dela in pri drugih dejavnikih za pravočasno"pripravo 
njihovih ukrepov in aktivnosti. 

Dolgoročni program gospodarske stabilizacije bo 
mogoče uresničiti le ob polnem tvornem sodelova- 
nju delavcev, delovnih ljudi in občanov v njihovih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v druž- 
benopolitičnih skupnostih v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah in v drugih družbenih organizacijah, pa 
tudi tistih delovnih ljudi, ki z osebnim delom oprav- 
ljajo gospodarsko in družbeno dejavnost. Dolgo- 
ročni program gospodarske stabilizacije morajo 
spoznati in sprejeti vsi delavci, delovni ljudje in 
občani. V polni meri osveščeni o nujnih spremem- 
bah, ki jih stabilizacijska usmeritev vnaša v delo in 
obnašanje, in napredku, ki bo na tej podlagi dose- 
žen na področju gospodarjenja in vsega družbe- 
nega dela in razvoja, se bodo zavzeli za uresničeva- 
nje programa in načrtov za izvajanje in temu podre- 
dili svoje vsakodnevne dejavnosti na delovnih me- 
stih in v drugih okoljih. 

Predloženi Načrt je odprt za nove pobude, ki 
lahko pripomorejo k uspešnemu uresničevanju sta- 
bilizacijskih ciljev in nalog. Nosilci nalog v predlo- 
ženem Načrtu, Komisija za pripravo in izvajanje 
načrta uresničevanja dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije v SR Sloveniji kot tudi sub- 
jektivne sile in drugi družbeni dejavniki na favni 
republike bodo spremljali njegovo izvajanje in ga po 
potrebi dopolnjevali. 

I. 

KONKRETIZACIJA USMERITEV 
DOLGOROČNEGA PROGRAMA GOSPODARSKE 
STABILIZACIJE ZA AKTIVNOSTI V SR 
SLOVENIJI 

Usmeritve dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije Jugoslavije bomo v SR Sloveniji na področju družbeno- 

ekonomskih odnosov ter pri gospodarskem in socialnem raz- 
voju konkretizirali tako, da bosta opora na lastne sile in 
nadaljevanje dosedanjih rezultatov pri stabilizacijskih priza- 
devanjih prišla v celoti do veljave. Samoupravno organizirani 
nosilci dela, znanja in izkušenj, učinkovita organiziranost, 
gospodarske zmogljivosti, plodna zemljišča, drugi naravni 
viri, odprtost v svet, rezultati pri gospodarskih stikih s tujino in 
rasti proizvodnje, napori in dosežki pri usklajevanju porabe in 
investicij z realnimi možnostmi omogočajo in terjajo, da ima 
pri oblikovanju zdravih osnov za stabilen razvoj prednost rast 
proizvodnje, zlasti za potrebe konvertibilnega izvoza. Tako 
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bodo delavci in delovni ljudje širili možnost za rast dohodka, 
krepitev akumuiativnosti združenega dela in z njima pove- 
zano postopno rast osebne, v odvisnosti od razpoložljivega 
dohodka pa tudi skupne in splošne porabe. To je stvarna 
podlaga za bodoča gibanja življenjskega standarda, ki bodo v 
različnih sredinah različna in odvisna od gospodarskih, pred- 
vsem izvoznih in proizvodnih rezultatov. 

Pri tem bodo prednostna področja naše aktivnosti; gospo- 
darnejše upravljanje z družbenimi sredstvi, pospešeno sa- 
moupravno združevanje in povezovanje, krepitev enotnega 
jugoslovanskega trga in uveljavljanje družbenega planiranja, 
uresničevanje delitve po delu, krepitev dinarja kot enotnega 
merila vrednosti, vključevanje v mednarodno delitev dela na 
osnovi strukturnih sprememb v gospodarstvu in znanstveno 
tehnološkega napredka, oskrba z energijo, pridobivanje 
hrane, napredek drobnega gospodarstva, razvoj stanovanj- 
skega gospodarstva, pospešeno zaposlovanje mladih in ure- 
sničevanje socialne politike. Stabilizacijski napori bodo osre- 
dotočeni na naslednje prioritetne naloge, tekoče pa bodo 
izvajane tudi druge, ki jih zahteva celovitost družbenega raz- 
voja: 

1. Vključevanje v mednarodno delitev dela 
Delavci bodo ocenili produktivnost, ekonomičnost in renta- 

bilnost dela v svojih organizacijah združenega dela z vidika 
vključevanja v mednarodno delitev dela in svetovnih meril 
gospodarjenja. Na tej osnovi bodo presojali razvoj, ohranja- 
nje, spreminjanje in morebitno ukinjanje proizvodnih progra- 
mov. 

Po obdobju, za katero je značilen tudi izvoz, ki zaradi velike 
potrebe po devizah dohodkovno ni bil vedno dovolj utemeljen, 
bo izvoz postopno naraščal predvsem iz proizvodnih progra- 
mov, ki bodo z večjo produktivnostjo dela in boljšo kvaliteto 
izdelkov okrepili ekonomski interes delavcev za konvertibilni 
izvoz na osnovi primerjalnih prednosti in dolgoročnosti zuna- 
njetrgovinskih tokov. Pri neposrednem ukrepanju, pri izdelavi 
gospodarskih načrtov za leto 1984, pripravi srednjeročnih 
planov in dolgoročnih planov razvoja bodo ekonomski odnosi 
s tujino ključna sestavina razvojnih usmeritev. Ti bodo zasno- 
vani in uresničevani na dolgoročni strategiji sodelovanja, ki 
bo pripravljena za države s konvertibilnega območja, dežele v 
razvoju in socialistične države, njen cilj pa bo, da bi povečali 
udeležbo izvoza v družbenem proizvodu. 

Organizacije združenega dela bodo vse bolj izvažale blago 
in storitve visoke stopnje predelave, zlasti opremo ter lastno 
znanje' in tehnologijo. Izvoz bodo morale povečati najprej z 
obstoječimi zmogljivostmi, izvozne dosežke bodo povečevale 
tudi s tehnološkimi in drugimi modernizacijami, postopno pa 
bodo osvajale nove izvozne programe s prestrukturiranjem 
svoje proizvodnje. V izvoz se bodo vključevale nove organiza- 
cije s področja industrije, kmetijstva, drobnega gospodarstva, 
turizma in drugih dejavnosti. Zato bo izboljšana tekoča oskrb- 
ljenost izvozne proizvodnje s surovinami, energijo in repro- 
dukcijskim materialom na podlagi dohodkovnega povezova- 
nja z združenim delom v vsej Jugoslaviji. Utrjevana bo tudi 
usmeritev za zmanjševanje izvoza surovin in reprodukcij- 
skega materiala v prid povečanja izvoza izdelkov višje stopnje 
predelave. Pospešene bodo aktivnosti za črpanje tujih bla- 
govnih kreditov za izvozno proizvodnjo, pridobivanje hrane in 
energije, pa tudi omogočen uvoz neobhodne opreme. Obliko- 
vana bo učinkovitejša in izvozno ofenzivnejša zunanjetrgovin- 
ska mreža, ki bo slonela na tesnejši povezavi proizvodnih in 
zunanjetrgovinskih organizacij. Za podporo tem naporom bo 
tudi v prihodnje vodena politika realnega tečaja dinarja, tako 
do območij s konvertibilno kot s klirinško menjavo. 

Organizacije združenega dela in njihove banke bodo redno 
vračale tuje kredite. 

S povečanjem izvoza na konvertibilno področje, s povezo- 
vanjem proizvajalcev v dejavnosti na enotnem jugoslovan- 
skem prostoru, uveljavljanjem vloge poslovnih bank in delo- 
vanjem Narodne banke Jugoslavije v njeni ustavni funkciji je 
treba ustvariti pogoje za postopno izboljševanje delovanja 
deviznega tržišča. 

Pri izvajanju Plana Zveznega izvršnega sveta se bomo zav- 
zemali zlasti za hitrejše uresničevanje deviznega sistema in 
ureditev deviznega poslovanja, ki bo temeljilo na samouprav- 
nih odločitvah delavcev v združenem delu in njihovi odgovor- 

nosti za uresničevanje obveznosti in za smotrno rast zunanje- 
trgovinskih poslov, ki se odvijajo v razmerju 1:1. 

2. Rast proizvodnje 
S hitrim prilagajanjem proizvodnih programov organizacij 

združenega dela in ukrepi ekonomske politike bo selektivno 
naraščala proizvodnja, predvsem tista, ki lahko neposredno 
ali posredno največ prispeva h konvertibilnemu izvozu, pa 
tudi k utemeljenemu nadomeščanju uvoženih surovin in 
opreme (zlasti v dejavnostih: pridobivanje in proizvodnja 
barvnih kovin, predelava nekovinskih rudnin, predelava kovin, 
strojništvo, elektro in kovinska industrija, proizvodnja plošč 
ter proizvodnja končnih lesnih izdelkov, proizvodnja tekstila, 
obutve in galanterije ter posamezni programi v kemični indu- 
striji), ter tista, ki je pomembna za oskrbo domačega trga z 
najnujnejšimi proizvodi. 

Proizvodnja bo postopno prestrukturirana v smeri tehnolo- 
ško naprednejših proizvodnih programov. K temu bo prispe- 
valo oblikovanje in uresničevanje programa raziskovalnega 
dela, usmerjenega v tehnološki razvoj združenega dela. S 
povezovanjem proizvodnih, gradbenih, projektantskih, raz- 
iskovalnih, konsultantskih, izobraževalnih ln drugih organiza- 
cij združenega dela bo dosežena razširjena ponudba celovitih 
projektov za tuji in domači trg ter tako v realizirani proizvodnji 
povečan delež novoustvarjene vrednosti oziroma dohodka. 
To bo zagotavljalo potrebno rast bruto osebnih dohodkov v 
primerjavi z zaposlenimi in rast akumulacije v primerjavi z 
angažiranimi sredstvi. 

Bolje bodo izkoriščene obstoječe zmogljivosti z dohodkov- 
nim povezovanjem za zagotavljanje programov, surovin in 
repromateriala, s smotrnim uvajanjem druge in tretje izmene, 
z manjšimi rekonstrukcijami bodo odpravljena ozka grla in 
hitreje bodo končane prednostne investicije, ki so v teku. Na 
podlagi samoupravnega sporazumevanja o združevanju dela 
in sredstev ter na podlagi pogodb o dolgoročnih kooperacijah 
bodo preneseni neporabljeni stroji in oprema, surovine in 
repromaterial drugim organizacijam združenega dela, zlasti 
drobnemu gospodarstvu, da bi na ta način dosegli njihovo 
čim racionalnejšo izkoriščenost ter ustrezne proizvodne re- 
zultate. Zagotovljeno bo sproten pretok informacij o prostih 
zmogljivostih; financiranju tekoče reprodukcije bo name- 
njena intenzivna aktivnost, posebno tam, kjer nelikvidnost že 
ogroža nemoteno poslovanje. 

Pripravljen bo energetski strateški program na osnovi ce- 
nejših in obnovljivih virov, racionalne konverzije energije, 
razvoja proizvodnih programov z bistveno nižjo specifično 
porabo energije po enoti proizvodnje in racionalnejšega tro- 
šenja tudi v ostali porabi energije. 

Na osnovi dolgoročne usmeritve razvoja kmetijstva glede 
na naravne danosti v občinah, regijah in republiki bo izvedena 
optimalna rajonizacija kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji, 
pri čemer bodo upoštevane možnosti kmetijske proizvodnje v 
vsej Jugoslaviji. Proizvodnja hrane in druga kmetijska proiz- 
vodnja bo povečana z večjo proizvodnjo na družbenih površi- 
nah, s podružbljanjem proizvodnje na zasebnih kmetijskih 
zemljiščih na osnovi njene večje tržnosti in z združevanjem 
dela, sredstev in zemlje. V obeh sektorjih lastništva je po- 
trebno povečati hektarski donos. S setvenimi programi za 
posamezna območja bo usklajena setvena sestava poljedelj- 
ske proizvodnje glede na naravne pogoje in dolgoročne cilje 
pridelovanja pšenice, sladkorne pese, koruze, oljnic, vrtnin in 
krmilnih rastlin. V proizvodnjo bodo vključena slabo in neob- 
delana kmetijska zemljišča. Tako in z drugimi aktivnostmi 
(med drugim s strokovnimi in poslovodnimi kadrovskimi 
okrepitvami itd.) bo povečana produktivnost v kmetijstvu, da 
bo ustvarjalo dohodek in devizni priliv, ki bo kmetijstvo uspo- 
sobil za enostavno in razširjeno reprodukcijo. 

Drobno gospodarstvo bo z intenzivnejšim vključevanjem v 
sedanje in nove proizvodne programe organizacij združenega 
dela na podlagi učinkovitejše delitve dela in specializacije 
povečevalo svojo proizvodnjo ter prispevalo h kompletiranju 
ponudbe združenega dela na tujih in domačem trgu. Uresni- 
čeni bodo tudi drugi ekonomski, kadrovski, prostorski itd. 
ukrepi za razvoj drobnega gospodarstva. 

Za večjo proizvodnjo na osnovi rasti produktivnosti bodo v 
večji meri usposobljeni in zaposleni delovni in kadrovski 
potenciali predvsem v tehnološko naprednih, delovno inten- 
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zivnih industrijskih proizvodnih programih, v kmetijstvu, pro- 
metu, drobnemu gospodarstvu, turizmu in drugih storitvenih 
dejavnostih. 

3. Pridobivanje in razporejanje dohodka 
Delavci bodo povečevali dohodek s povečanjem proizvod- 

nje, večjimi delovni rezultati živega dela in boljšim gospodar- 
jenjem z minulim delom, z večjo skrbjo in odgovornostjo za 
lastno zdravje, z izboljšavami v organizaciji dela, izrabljanjem 
notranjih rezerv, zniževanjem režijskih stroškov, večjim vklju- 
čevanjem raziskovalnega dela in inovatorstva, spodbujanjem 
in nagrajevanjem ustvarjalnega dela ter nadpovprečnih delov- 
nih dosežkov in dela v težkih delovnih razmerah, zaostritvijo 
odgovornosti do dela in prilagajanjem kadrovske politike tem 
zahtevam. v 

Spodbujano in okrepljeno bo povezovanje na enotnem ju- 
goslovanskem trgu, ki se bo opiralo na kadrovske, tehnolo- 
ške, energetske, surovinske, prostorske in druge prednosti 
organizacij združenega dela v različnih področjih gospodar- 
stva in območjih Jugoslavije in tako pospešeno samoupravno 
združevanje dela in sredstev v dohodkovno najboljšo proiz- 
vodnjo, zlasti izvozno perspektivno. 

Iz osnov za izkazovanje in obračunavanje dohodka bodo 
postopno izločeni nekriti, nerealni in fiktivni viri dohodka - 
nepokrite ali fiktivno pokrite terjatve združenega dela, tečajne 
razlike, precenjenost zalog, nepokrite investicije, nerealna 
amortizacija, nekrite izgube, pomanjkljivosti v obračunskem 
sistemu, ki omogočajo napihnjeno izkazovanje dohodka itd. 
da bo dohodek realen okvir za pokrivanje tekočih porab, tudi 
skupne in splošne, ter realna osnova za razporejanje na 
akumulacijo in bruto osebne dohodke. Pripravljen in izpeljan 
bo program aktivnosti za razbremenitev dohodka z zmanjše- 
vanjem obveznosti za plačila taks, zavarovalnih premij, banč- 
nih in SDK stroškov, članarin, nesorazmernih prispevkov za 
komunalno rabo, nadomestil za uporabo stavbnega zemlji- 
šča, itd. Podrobno bodo analizirane organizacije združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo ali so na robu rentabilnosti ter 
sprejeti realni sanacijski programi in ukrepi za okrepitev aku- 
mulativnosti organizacij združenega dela. Kjer ne bo ekonom- 
skih pogojev za nadaljnje poslovanje, bodo potrebne preu- 
smeritve ali opustitve proizvodnih programov ali stečaji. Pod- 
pirali bomo saniranje izgub le v tistih organizacijah združe- 
nega dela, ki bodo s kvalitetnimi sanacijsko razvojnimi pro- 
grami zagotavljale povečevanje dohodka in večji izvoz, upo- 
števajoč pri tem družbeno dogovorjene kriterije za prestruk- 
turiranje gospodarstva in tehnološko modernizacijo proiz- 
vodnje. 

V kreditno-monetarnem sistemu se bomo v federaciji zav- 
zemali za oženje namenov selektivne uporabe sredstev pri- 
merne emisije in za izboljšanje dinarske likvidnosti ter pri tem 
še posebej za izboljšanje finančne discipline. Zavzemali se 
bomo tudi za postopno povečanje udeležbe lastnih virov 
obratnih sredstev. 

V samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbeno- * 
političnih skupnostih bodo razdelani programi zmanjševanja 
zadolženosti gospodarstva. Izjemoma bodo tudi selektivno 
odložene nekatere kreditne obveznosti organizacij združe- 
nega dela tako, da se bodo ekonomsko in izvozno zanimivi 
proizvodni programi lahko hitreje razvijali in da bodo takšne 
organizacije združenega dela lažje poravnale svoje obvezno- 
sti. 

Oblikovani bodo kriteriji za ugotavljanje dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti in ki bo usmerjen v krepitev mate- 
rialne osnove združenega dela. 

Sredstva za osebne dohodke se bodo lahko povečevala 
glede na razpoložljivi dohodek, upoštevaje učinkovitost go- 
spodarjenja z družbenimi sredstvi in rezultati dela. 

Politika cen bo z večjim uveljavljanjem ekonomskih zakoni- 
tosti spodbujala prizadevanja za povečanje dohodka s pove- 
čanjem produktivnosti dela in boljšo izrabo dejavnikov proiz- 
vodnje. S politiko cen bodo ustvarjeni pogoji za postopno 
odpravljanje neskladij med cenami proizvodov in storitev ter 
zmanjševanje inflacije. Na osnovi dogovorjenih kriterijev poli- 
tike cen se bodo cene oblikovale po pogojih trga in na osnovi 
samoupravnega sporazumevanja organizacij združenega 
dela, ki so reprodukcijsko povezane. Le izjemoma pa se bodo 
uveljavili ukrepi neposredne kontrole cen. Za stabilnejše 

'odnose na trgu bodo prizadevanja usmerjena v krepitev proiz- 
vodnje povsod, kjer obstajajo občutnejša neskladja med po- 
nudbo in povpraševanjem, kakor tudi v povečanje tržnih bla- 
govnih rezerv in drugih oblik intervencij v primeru motenj na 
trgu. 

4. Razvojna politika 
Oblikovanje in uresničevanje razvoja na vseh ravneh in 

področjih družbene reprodukcije bo slonelo predvsem na 
večjem in neposrednejšem vključevanju znanja in ustvarjal- 
nega dela v proizvodnjo. Zato bo dosežena večja angažira- 
nost delavcev in delovnih ljudi pri oblikovanju in uporabi vseh 
oblik inovacijskega znanja in dosežkov raziskovalnega dela v 
proizvodnjo in družbeno prakso. 

S pripravo dobrih investicijskih programov, ki zagotavljajo 
hitrejše prestrukturiranje gospodarstva, predvsem pa večji 
konvertibilni izvoz in hitrejšo gospodarsko rast, ter zagotav- 
ljanjem realnih virov financiranja naložb na osnovi ustvarjene 
akumulacije gospodarstva in prebivalstva, bo zaustavljeno 
zmanjševanje investicij v osnovna sredstva gospodarstva v 
primerjavi z družbenim proizvodom. K učinkovitejšim nalož- 
bam bo pripomoglo tudi zaostrovanje odtgovornosti in stimu- 
lativnejše nagrajevanje na osnovi rezultatov gospodarjenja z 
minulim delom. 

Pospešeno bo samoupravno združevanje sredstev med or- 
ganizacijami združenega dela ter učinkovitost delovanja bank 
in racionalizacija bančne mreže tako, da bo ustvarjena večja 
mobilnost in koncentracija družbenih sredstev za reproduk- 
cijo v uresničevanju skupnih razvojnih nalog. Investicijski 
programi, ki so opredeljeni v spremembah in dopolnitvah 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985 iz julija 1983. leta, bodo uresničeni s samouprav- 
nim združevanjem sredstev in drugimi aktivnostmi, 

Za pospešitev investicijskih postopkov in učinkovitejše 
izvajanje naložb, ki ustrezajo kriterijem prestrukturiranja go- 
spodarstva v izvozno proizvodnjo ter za oskrbo s hrano, 
energijo in deficitarnimi surovinami, bodo poenostavljeni 
predinvesticijski in investicijski postopki, nosilcem investicij 
pa bo nudena pomoč pri pripravi programov, uveljavljanju 
kooperantskih odnosov, zagotavljanju sredstev in uvozu 
opreme. 

5. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 
V družbenih dejavnostih bodo hitreje razvijali tiste pro- 

grame, ki povečujejo gospodarsko in duhovno ustvarjalno 
moč družbe, njeno sposobnost za prilagajanje spremembam 
v družbenem razvoju in ki zagotavljajo enake izhodiščne 
pogoje za razvoj posameznika in dogovorjene raven socialne 
varnosti delovnih ljudi in občanov. 

Prestrukturiranje družbenih dejavnosti ter usklajevanje pro- 
gramov in sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
potreb z ustvarjenim dohodkom bo temeljilo na bolj učinkovi- 
tem izvajanju njihovih programov ob smotrni organizaciji in 
gospodarnem načinu izvajanja, racionalizaciji mreže, odprav- 
ljanju programskega prekrivanja in bolj smotrnem obnašanju 
uporabnikov storitev. Uporabniki in izvajalci bodo v večji meri 
združevali sredstva za zagotavljanje konkretno dogovorjenih 
potreb v neposrednih odnosih svobodne menjave dela. Pove- 
čana bo osebna participacija za zadovoljevanje tistih potreb, 
ki niso opredeljene v zakonskih ali samoupravnih sporazumih 
ter določenih drugih skupnih in osebnih potreb, uveljavljene 
pa bodo tudi razne nove oblike sodelovanja občanov pri 
zadovoljevanju določenih skupnih potreb. 

Pri načrtovanju in uresničevanju programov družbenih de- 
javnosti bodo imele prednost naloge v zvezi z nadaljnjim 
uveljavljanjem novega programa dela in življenja v osnovni 
šoli, uresničevanjem temeljnih družbenogospodarskih in 
vzgojnoizobraževalnih smotrov v usmerjenem izobraževanju, 
ohranjanjem dosežene ravni zdravstvenega varstva, omogo- 
čanje vrhunskih umetniških storitev ter množično kulturno in 
telesnokulturno udejstvovanje delovnih ljudi in občanov. 

6. Zaposlovanje kot dejavnik razvoja 
Hitrejše prestrukturiranje gospodarstva ter vse druge aktiv- 

nosti za povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
morajo na področju zaposlovanja slediti temeljnemu cilju, da 
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dosežemo polno zaposlenost na podlagi produktivnega zapo- 
slovanja. Zaposlovanje bo kot aktivni dejavnik družbenega 
razvoja sestavni dei temeljnih planskih aktov na vseh ravneh. 
Produktivno zaposlovanje bo usmerjeno na eni strani v nove 
proizvodne programe, ki bodo omogočili hitrejši tehnološki 
razvoj, na drugi strani pa v aktiviranje vseh neizkoriščenih ali 
še ne dovolj izkoriščenih proizvodnih in kadrovskih zmoglji- 
vosti. Ta usmeritev bo doseganatudi z izboljševanjem kadrov- 
ske strukture, večjo udeležbo znanja in prožnejšim prezapo- 
slovanjem že zaposlenih delavcev. 

Za uresničevanje teh in drugih prednostnih nalog bodo 
delavci, delovni ljudje in občani prevzeli svoj del odgovornosti 
v vseh oblikah družbene organiziranosti. Za uspešno uresni- 
čevanje svoje odgovornosti bodo izpolnili svojo organizira- 
nost; pri tem ne bo poudarek na formalno-normativnih aktiv- 
nostih, pač pa na dejanskem povečanju učinkovitosti skup- 
nega in družbenega dela. 

Delavci v organizacijah združenega dela in njihovih asocia- 
cijah bodo krepili svoj materialni in družbeni položaj z uresni- 
čevanjem dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije 
na osnovi Ustave in Zakona o združenem delu. V delovnih 
organizacijah bodo organizirali celovite poslovne funkcije, da 
bodo povečali ekonomsko učinkovitost svojega dela in uve- 
ljavili temeljno organizacijo združenega dela kot mesto svo- 
jega samoupravnega odločanja o celotni reprodukciji. 

Na ravni repu bi i ke bo uskl ajeno delo vseh obl i k organizi rano- 
sti, da bi učinkovito prispevali k stabilizacijskim usmeritvam. 

Za odgovornejše oblikovanje in uresničevanje stabilizacije 
v sistemu združenega dela bodo v SR Sloveniji pripravili 
predloge za dopolnitve in učinkovito delovanje sistema eko- 
nomskih odnosov s tujino, cen, kreditno-rnonetarnega si- 
stema, sistema na področju pridobivanja, ugotavljanja, razpo- 
rejanja in delitve dohodka, sistema davkov in prispevkov ter 
sistema za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. 

Dosledno, ustvarjalno in vztrajno uresničevanje stabilizacij- 
skih usmeritev bo omogočilo ponovno oživljanje gospodar- 
ske rasti, ki bo neposredno po odpravi največjih tekočih 
nesorazmerij v reprodukciji nekaj višja, ker bo rezultat bolj- 
šega izkoriščanja obstoječih kapacitet in drugih rezerv. Po 
tem pa bo nekoliko bolj umirjena ter bo odvisna predvsem od 
kvalitativne preobrazbe združenega dela in družbe v celoti. 

Ocenjujemo, da bo na osnovi takšnih prizadevanj v prvi fazi 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, to je do vključno leta 1986, mogoče odpraviti krizna 
žarišča v združenem delu z zmanjšanjem stopnje zadolženosti 
do tujine in odpravo dobršnega dela fiktivnih virov financira- 
nja reprodukcije. S tem bi ustvarili pogoje, da bi v drugi fazi 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije povečali delež izvoza blaga in storitev v družbenem 
proizvodu na okrog 35% do 40%, dosegli bolj dinamično rast 
družbenega proizvoda, ki bo kljub rasti zaposlenosti slonela 
predvsem na -še hitrejši rasti produktivnosti, znatno pa bi 
povečali tudi obseg in kvaliteto osnovnih sredstev gospodar- 
stva. S kmetijsko proizvodnjo bomo bistveno bolj izkoristili 
naravne danosti, tako da bi gledano vrednostno zagotovili 
samooskrbo s hrano. 

Življenjski standard bo po nekaj letih padanja pričel po- 
stopno naraščati, pri čemer bo osebni standard v začetku 
naraščal nekoliko hitreje. 

II. 
PREGLED KONKRETNIH NALOG Z NOSILCI 
IN ROKI 

A. Tekoči ukrepi in aktivnosti za povečanje 
izvoza, predvsem konvertibilnega, in za 1 

povečanje proizvodnje na osnovi prilagajanja 
proizvodnih programov spremenjenim 
razvojnim pogojem in zahtevam 

1. Gospodarski odnosi s tujino 
1. Nosilci planiranja pri opredeljevanju svojih stabilizacij- 

skih programov kot tudi pri pripravi svojih srednjeročnih in 

dolgoročnih pianov razvoja opredelijo rast izvoza in poveče- 
vanje neto deviznega učinka kot eno svojih osrednjih usmeri- 
tev ter razčlenijo druge vidike gospodarskih odnosov s tujino. 
Plani razvoja morajo biti usmerjeni k hitrejšemu zaposlovanju 
strokovnih kadrov, ki bodo sposobni zagotavljati smotrn in 
stabilen izvoz. 

V tem okviru organizacije združenega dela pripravijo pro- 
grame izvoza za leto 1984 in 1985 ter jih medsebojno uskla- 
dijo v splošnih združenjih, enotah samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in sekcijah. 

V letu 1984 na temelju opredeljenih stališč izdelati srednje- 
ročno strategijo odnosov z razvitimi zahodnimi državami, 
socialističnimi državami in državami v razvoju s ciljem pove- 
čanja deleža konvertibilnega izvoza v družbenem proizvodu 
SR Slovenije. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije in splošna 
združenja, organizacije združenega dela, izvršni sveti občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: 1984, 1985 
2. Izboljševati tekočo oskrbljenost izvozne proizvodnje s 

surovinami, energijo in reprodukcijskim materialom na pod- 
lagi dohodkovnega povezovanja z združenim delom v vsej 
Jugoslaviji. Z urejanjem odnosov pri ustvarjanju in delitvi 
deviznega priliva med reprodukcijsko povezanimi organizaci- 
jami združenega dela ustvariti pogoje za zmanjševanje izvoza 
surovin in reprodukcijskih materialov v prid povečanja izvoza 
izdelkov višje stopnje predelave. Ob tem si prizadevati, da bo 
takšna usmeritev podprta tudi z ukrepi ekonomske politike. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, organizacije 
združenega dela, Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: trajna naloga 
3. Z dodatnim povečanjem izvoza zagotoviti uvoz nujne 

opreme za tehnološko modernizacijo izvozne proizvodnje na 
konvertibilno področje, za proizvodnjo energije in proizvod- 
njo hrane. Poenostaviti predpise, ki urejajo uvoz opreme in 
rezervnih delov za investicijsko vzdrževanje. Proučiti možno- 
sti uvoza opreme v najem, posebej v tistih primerih, ko gre za 
opremo, ki tehnološko hitro zastari. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije, organiza- 
cije združenega dela, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: trajna naloga, priprava predlogov za leto 1984 do 
konca novembra 1983 

4. Nadaljevati z aktivnostmi, vključno s potrebnimi spre- 
membami predpisov, da bi manjše organizacije združenega 
dela, pogodbene organizacije združenega dela in obratoval- 
nice zaradi svoje prožnosti in prilagodljivosti čim bolj prispe- 
vale k odpravljanju ozkih grl v izvozni proizvodnji organizacij 
združenega dela, pa tudi k neposrednemu izvozu blaga in 
storitev. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno združe- 
nje drobnega gospodarstva in Zveza obrtnih združenj, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: takoj; predlogi za spremembo predpisov do februarja 
1984 

5. Povečati izvoz in uvoz iz dežel v razvoju. Pripraviti pro- 
grame oziroma predloge možnih nabav surovin in reproduk- 
cijskega materiala preko tako imenovanih izvozno-uvoznih 
poslov z deželami v razvoju, še zlasti v povezavi z izvajanjem 
investicijskih del v tujini. 

Nosilci: Gospodarska zbornica.Slovenije v sodelovanju z 
•republiškimi upravnimi organi s področja gospodarstva, or- 
ganizacije združenega dela 

Rok: do konca 1983 
6. Organizacije združenega dela in banke v svojem poslo- 

vanju uveljavijo planiranje in spremljanje deviznih tokov kot 
trajno dejavnost in v to vključujejo odiive in prilive iz tekočih 
in finančnih transakcij po rokih in valutnih območjih. 

Nosilci: organizacije združenega dela, banke, Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino 

Rok: takoj 
7. Podrobno analizirati zunanjetrgovinska in proizvodna 

gibanja ter tehnološko zahtevnost programov v SR Sloveniji, 
Jugoslaviji in drugih državah, strukturo stroškov domačih 
programov ter vpliv ukrepov gospodarske politike Jugoslavije 
in dežel OECD na konkurenčno, izvozno in razvojno sposob- 

poročevalec 5 



nost slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva kot 
osnovo za bodoče naložbene in razvojne odločitve. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združe- 
nja, raziskovalne organizacije, Ljubljanska banka-Združena 
banka, Narodna banka Slovenije 

Rok: trajna naloga 
8. V zunanjetrgovinskem poslovanju pospeševati združe- 

vanje proizvodnih in trgovinskih organizacij ter povezovanje 
nastopa zunanjetrgovinskih organizacij za večjo devizno in 
dohodkovno učinkovitost ter usposobitev za ofenzivnejšo ši- 
ritev izvoznih trgov. 

Doseči specializacijo, delitev dela in racionalizacijo, izkori- 
stiti prednosti že razvite zunanjetrgovinske mreže doma in v 
tujini ter oblikovati in izvesti intenzivnejši program usposab- 
ljanja kadrov in spremljati njihovo uspešnost. 

Izvršiti selekcijo zastopniških organizacij na podlagi nji- 
hove dosedanje uspešnosti in pri tem upoštevati povezovanje 
s proizvodnimi organizacijami in njihovo širše vključevanje v 
mednarodno menjavo dela. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije in Splošno zdru- 
ženje za trgovino 

Rok: december 1983 
9. Uveljaviti združevanje deviz za nekatere skupne potrebe 

tudi pri kompenzacijskih in drugih poslih, ki so doslej potekali 
po načelih negotovinske menjave, kar naj posebej velja za 
menjavo z razvitimi zahodnimi državami. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: do konca leta 1983 

10. Izdelati načrt poravnave vseh fiksnih in garantiranih 
obveznosti v SR Sloveniji, razmejiti obveznosti, ki jih bodo 
poravnale organizacije združenega dela same na osnovi po- 
vezovanja po 65. do 67. členu deviznega zakona in tiste, ki 
bodo zaradi skupnega pomena poravnane z združevanjem 
deviz po 13. členu samoupravnega sporazuma Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. V vseh 
oblikah samoupravne in poslovne povezanosti združenega 
dela urediti odnose solidarne odgovornosti pri odplačilu fik- 
snih in garantiranih obveznosti do tujine. 

Na osnovi ocen o deviznih tokovih v letu 1984 je treba, 
upoštevaje rešitve na nivoju federacije, določiti osnovne po- 
goje gospodarjenja na deviznem področju v letu 1984 in 
začeti usklajevati plane ekonomskih odnosov s tujino. 

Nosilci: Narodna banka Slovenije, poslovne banke, Samou- 
pravna interesne skupnost za ekonomske odnose s tujino, 
Gospodarska zbornica Slovenije, organizacije združenega 
dela, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Rok: do konca leta 1983 
11. Izvozne stimulacije predvsem usmerjati v spodbujanje 

hitrejšega in večjega ustvarjanja deviznega priliva, še posebej 
z izvozom blaga visoke stopnje predelave in kompleksnejših 
storitev. Njihovo višino prilagoditi premoščanju uvoznih ovir 
na tujih trgih in hkrati zagotoviti sredstva za njihovo pravoča- 
sno izplačevanje. Za spodbude na republiški ravni pravoča- 
sno skleniti samoupravni sporazum in s tem zagotoviti trajne 
vire sredstev na samoupravni podlagi. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, Narodna banka Slovenije, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, organizacije združenega dela. 

Rok: do konca leta 1983 
12. Za zagotovitev nujnega uvoza reprodukcijskega mate- 

riala izkoristiti vse možnosti za hitrejšo uporabo razpoložljivih 
tujih blagovnih kreditov in s skupnim nastopom organizacij 
združenega dela doseči ugodnejše nabavne pogoje. Repro- 
dukcijsko povezane organizacije združenega dela naj s sa- 
moupravnimi sporazumi uredijo obveznosti za odplačilo kre- 
ditov v primeru, ko ga najame organizacija združenega dela - 
proizvajalka surovin. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, poslovne banke, 
organizacije združenega dela, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije 

Rok: do konca leta 1983 

2. Proizvodnja 
1. Pripraviti in izvajati program spodbujanja rasti predvsem 

tiste proizvodnje, ki lahko neposredno ali posredno največ 
prispeva h konvertibilnemu izvozu in nadomeščanju uvoženih 

surovin in opreme (zlasti v dejavnostih: pridobivanje in proiz- 
vodnja barvnih kovin, predelava nekovinskih rudnin, prede- 
lava kovin, strojegradnja, elektro in kovinska industrija, proiz- 
vodnja plošč ter proizvodnja končnih lesnih izdelkov, proiz- 
vodnja tekstila, obutve in galanterije ter posamezni programi 
v kemični industriji). 

V okviru programov za spodbujanje rasti proizvodnje bo 
posebej proučena možnost uvajanja dodatnih izmen, večje 
izkoriščenosti instaliranih kapacitet in obratovalnega časa. 

Nosilci: organizacije združenega dela, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, splošna združenja, skupnosti za zaposlovanje 

Rok: do konca 1983 
2. Za boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti na osnovi 

dohodkovnega povezovanja zagotoviti programe in surovine, 
repromaterial in delavce za racionalno uvajanje druge in tretje 
izmene; z manjšimi rekonstrukcijami odpraviti ozka grla; po- 
spešiti prednostne investicije v teku oziroma prenesti neupo- 
rabljene stroje in opremo ter surovine in repromaterial drugim 
organizacijam združenega dela in drobnemu gospodarstvu, 
zagotoviti za to potreben pretok informacij (borza prostih 
zmogljivosti). 

Nosilci: organizacije združenega dela, medobčinske go- 
spodarske zbornice in splošna združenja, skupnosti za zapo- 
slovanje 

Rok: trajna naloga 
3. Na področjih, ki so tehnološko in razvojno intenzivna ter 

pomembna za razvoj oblikovati skupne razvojne projekte pro- 
izvodnih, projektantskih, konsultantskih, raziskovalnih in izo- 
braževalnih organizacij združenega dela. Pri tem gre za po- 
dročja, ki so infrastrukturnega pomena za splošen tehnološki 
razvoj (npr. mikroelektronika) in tista, ki se na osnovi združe- 
vanja dela in sredstev trajneje povezujejo v kompleksne po- 
nudbe oziroma objekte za tuji in domači trg, kot so: energet- 
ski objekti, procesni objekti in linije, proizvodni sistemi, te- 
hnološko zahtevnejši sistemi za izboljšanje in zaščito okolja, 
integrirani telekomunikacijski sistemi, objekti s kompleksnimi 
sistemi za nadzor in vodenje v industriji, v energetiki in pro- 
metu, računalniki itd. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združe- 
nja, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, posebne raziskoval- 
ne skupnosti, Raziskovalna skupnost Slovenije, Ljubljanska 
banka - Združena banka, organizacije združenega dela 

Rok: trajna naloga 
4. Da bi zagotovili hitrejše prestrukturiranje gospodarstva, 

predvsem pa večji konvertibilni izvoz in oživitev gospodarske 
rasti, pospešiti priprave za samoupravno združevanje sred- 
stev in druge aktivnosti za izvedbo investicijskih programov, 
ki so opredeljeni v spremembah jn dopolnitvah dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združe- 
nja, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino, Ljubljanska banka - Združena banka, organizacije 
združenega dela 

Rok: trajna naloga 

3. Energetika 
1. Pripraviti strategijo dolgoročnega razvoja oskrbe z ener- 

gijo. Prednost dati domačim in racionalnejšim energetskim 
virom ob upoštevanju obnovljivosti virov in problemov pri 
transportu energije ter sprememb v strukturi porabe energije. 
Z izborom proizvodnih programov z bistveno nižjo specifično 
porabo energije po enoti proizvodnje in z racionalnejšim 
trošenjem v ostali porabi doseči počasnejšo rast porabe. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: I. polletje 1984 
2. Povečati strokovne in družbene aktivnosti za varčevanje, 

racionalno ravnanje z energijo od pridobivanja do uporabe 
vseh vrst energije. Pripraviti in sprejeti načrte za postopke in 
načine izvajanja prednostne oskrbe s posameznimi energet- 
skimi viri v primerih omejene oskrbe z energijo. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin SR Slovenije, raziskovalne organizacije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, splošna združenja 

Rok: priprava programov - do konca leta 1983 

poročevalec 
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3. Za izboljšanje oskrbe s premogom, predvsem pa zaradi 
večje izkoriščenosti naprav postopno preiti na štiriizmenski 
delovni čas v premogovništvu. 

Nosilci: Sestavljena organizacija združenega dela Revirski 
energetski kombinat Edvard Kardelj, Sestavljena organizacija 
združenega dela Franc Leskošek-Luka, Splošno združenje 
energetike 

Rok: priprava programov - do konca leta 1983 
4. Dokončati in sprejeti program izgradnje energetskih ob- 

jektov tako imenovane kontinuitete z določitvijo dinamike 
njihove izgradnje glede na razpoložljiva sredstva. 

Nosilci: Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, raziskovalne organizacije 

Rok: I. četrtletje 1984 

4. Proizvodnja hrane 
1. Na osnovi setvenih programov za posamezna območja 

uskladiti setveno sestavo poljedelske proizvodnje glede na 
naravne pogoje in dolgoročne cilje pridelovanja pšenice, 

- sladkorne pese, koruze, oljnic, vrtnin in krmilnih rastlin. Pri- 
praviti letne programe vključevanja slabo in neobdelanih 
kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo, 
izvajati program melioracij in kon.c-.sadj do konca leta 1985 in 
pripraviti programe za obdobje 1986-1990. 

Nosilci: Kmetijske organizacije, Zadružna zveza Slovenije, 
raziskovalne organizacije, Splošno združenje kmetijske in 
živilske industrije s skupnostmi, organizacije združenega dela 
živilske industrije, kmetijske zemljiške skupnosti, Zveza kme- 
tijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti 

Rok: september 1983 za uskladitev sestvenih programov in 
programov vključevanja zemljišč; za pripravo programa me- 
lioracij konec leta 1984 

2. Izdelati dolgoročno usmeritev razvoja kmetijstva glede na 
naravne danosti v občinah, regijah in republiki (agrokarta), 
kot osnova za izvedbo rajonizacije kmetijske proizvodnje v SR 
Sloveniji in v Jugoslaviji. Posebej pripraviti program razvoja 
kmetijstva v hribovitem in obmejnem svetu s predlogi potreb- 
nih ukrepov. 

Nosilci: Kmetijske organizacije, kmetijske zemljiške skup 
nosti, Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti 

Rok: do konca 1983 
3. Pripraviti plane in dolgoročne usmeritve izvoza kmetijsko 

živilskih organizacij in zmanjševanje uvoza. Pripraviti plan v 
globalu za 20% povečanega izvoza za leto 1984, ki bo temeljil 
na večji samooskrbi kmetijstva z nujnim reprodukcijskim ma- 
terialom ter večjim nadomeščanjem uvoza z domačimi proiz- 
vodi. 

Nosilci: Splošno združenje kmetijstva in živilske industrije, 
. Zadružna zveza Slovenije, Samoupravna interesna skupnost 

za ekonomske odnose s tujino in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 

Rok: oktober 1983 - plan za leto 1984; prvo polletje 1984- 
za dolgoročne usmeritve 

4. Pripraviti ukrepe za hitrejše izboljševanje lastniške in 
parcelne zemljiške strukture za pospeševanje procesa zdru- 
ževanja zemljišč za produktivnejšo in racionalnejšo družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo. 

Nosilci: Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Rok: druga polovica leta 1984 
5. Pripraviti program pospeševanja proizvodnje za potrebe 

živinoreje vključno s tehnologijo pridelovanja, zagotavljanjem 
reprodukcijskega materiala in pospeševalnim delom. V ta 
program vključiti 150.000 ha travnikov in pašnikov. 

Nosilci: Živinorejska poslovna skupnost ob sodelovanju 
zadružnih organizacij, Zadružna zveza Slovenije, raziskovalne 
in pospeševalne organizacije, izvršni sveti občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: do konca leta 1983 
6. Pripraviti dolgoročni program živinorejske proizvodnje v 

republiki. Konkretizirati letne obveznosti živinorejske proiz- 

poročevaiec 

vodnje s samoupravnimi sporazumi med kmetijskimi organi- 
zacijami ter mlekarnami, klavnicami in velikimi porabniki pri 
proizvodnji mleka, mesa, povečanem staležu plemenske ži- 
vine, urejanju medsebojnih odnosov v reproverigi in pri opre- 
delitvi skupnih investicijskih programov v živinorejski proiz- 
vodnji. 

Nosilci: Živinorejska poslovna skupnost, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije 

Rok: prva polovica leta 1984 

5. Drobno gospodarstvo 
1. Pripraviti programe in analizo pogojev razvoja drobnega 

gospodarstva, predvsem obrti, namenjenega izvozu, nadome- 
ščanju uvoza, zaposlovanju, povečevanju maloserijske proiz- 
vodnje, širjenju storitvenih in drugih deficitarnih dejavnosti. 

Nosilci: izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, splošna združenja in medobčinske gospodarske 
zbornice, obrtna združenja, obrtne zadruge, organizacije 
združenega dela, poslovne banke 

Rok: do sredine leta 1984 
2. Prenašati maloserijsko in individualno proizvodnjo v or- 

ganizacijah združenega dela drobnega gospodarstva in dru- 
gim kooperantom ter vzpostaviti trajne poslovne in koopera- 
cijske odnose med obrtniki in organizacijami združenega 
dela; proučiti možnost oblikovanja posebnih skladov s preu- 
smeritvijo nekaterih davčnih virov v občinah za pospeševanje 
ustanavljanja novih organizacij združenega dela drobnega 
gospodarstva in novih obrtnih delavnic; proučiti tudi možno- 
sti in pogoje za razvoj dela na domu. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, splošno združe- 
nje drobnega gospodarstva, zveza obrtnih združenj v sodelo- 
vanju z drugimi splošnimi združenji, organizacije združenega 
dela, izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti, Republiška uprava za družbene prihodke, obrtne za- 
druge 

Rok: trajna naloga, glede skladov I. polletje 1984 
3. S spremembo obrtnega zakona in drugih predpisov 

omogočiti izdajo začasnih obrtnih dovoljenj za obrtnike za- 
četnike, ki ne zaposlujejo delavcev tudi če poslovni prostori v 
celoti ne ustrezajo vsem tehničnim predpisom, vendar zaradi 
tega ni ogroženo zdravje in varnost. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti in inšpekcij- 
ske službe 

Rok: januar 1984 
4. V programe usmerjenega izobraževanja na posameznih 

področjih vključiti vsebine prilagojene zahtevam drobnega 
gospodarstva ter za usposabljanje kadrov za drobno gospo- 
darstvo predvideti več praktičnega dela v enotah drobnega 
gospodarstva. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ustrezne izo- 
braževalne organizacije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
ustrezna splošna združenja in Zveza obrtnih združenj Slove- 
nije 

Rok: do konca leta 1983 
5. Predlagati spremembo carinskih in drugih predpisov, ki 

regulirajo prenos sredstev in znanja zdomcev v gospodarstvo 
in negospodarstvo iz osebnega, zadružnega ali združenega 
dela, in sicer z ukinitvijo zgornjih vrednostnih omejitev vnosa 
opreme. 

Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok: do konca leta 1983 

6. Turizem 
1. Povečati devizni priliv, ki ga ustvari turistično gospodar- 

stvo v SR Sloveniji v naslednjih letih na 400 mio $. Dvigati 
kakovost celovite turistične ponudbe in spremljajočih dejav- 
nosti, v ta namen izboljševati strukturo prenočitvenih zmoglji- 
vosti v združenem delu in samostojnem osebnem delu ter 
krepiti izvenpenzionsko ponudbo predvsem z razvojem turi- 
stične infrastrukture in vnašanjem nove vsebine v to po- 
nudbo. Poleg obmorskega turizma razvijati gorsko in zdravili- 
ško ponudbo. 

Nosilci: Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, organizacija združe- 
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nega dela gostinstva in turizma, Zveza obrtnih združenj, za- 
družna zveza SR Slovonije 

Rok: trajna naloga 
2. Tesnejše povezovanje turističnega gospodarstva na ce- 

lotnem območju države za oblikovanje skupne turistične po- 
nudbe, racionalnejše poslovanje ter uspešnejše nastopanje 
na tujih trgih. V ta proces je treba vključiti tudi turistična 
predstavništva v tujini in racionalizirati njihovo delo. Zagoto- 
viti oblikovanje programov turistične propagande in zagotav- 
ljanje sredstev na osnovi samoupravnih sporazumov in druž- 
benega dogovora. 

Nosilci: Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije, 
OZD turizma in gostinstva, Turistična zveza Slovenije, Zveza 
obrtnih združenj. 

Rok: konec leta 1984, trajna naloga. 
3. Z razporejanjem delovnega časa med letom ter s smotr- 

nejšim razporejanjem delavcev zagotoviti zmanjševanje se- 
zonskih zaposlitev v korist zaposlitev preko celega leta. 

Nosilci: organizacije združenega dela, sindikati, Splošno 
združenje gostinstva in turizma Slovenije. 

Rok: trajna naloga. 

7. Promet in zveze 
1. Pripraviti strategijo dolgoročnega programa razvoja pro- 

meta in zvez SR Slovenije ob upoštevanju ekonomskih, te- 
hnično-tehnoloških in drugih komparativnih prednosti posa- 
meznih prometnih vej. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, splošna združenja prometa in zvez, sa- 
moupravne interesne skupnosti s področja prometa in zvez. 

Rok: junij 1984 
2. Za dosego energetskih prihrankov in zmanjšanje tran- 

sportnih stroškov v večji meri razvijati integralne in kombini- 
rane oblike transporta ter dosledneje na železnico usmerjati 
prevoz blaga, ki se pojavlja v večjih količinah in na daljših 
relacijah. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno združe- 
nje prometa in zvez, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Železniško gospodarstvo Ljubljana. 

Rok: stalna naloga 
3. V cestnem prometu zagotoviti usklajen razvoj potni- 

škega in tovornega prometa ter izboljšati kvaliteto storitev 
tudi z boljšo organizacijo in dohodkovnim povezovanjem v 
SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. 

Nosilci: organizacije združenega dela, splošna združenja, 
Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Rok: december 1984. 
4. Povečati neto devizni priliv z večjo udeležbo domačih 

prevoznikov v zunanjetrgovinski menjavi in mednarodnem 
tranzitu na osnovi dohodkovnega povezovanja organizacij 
združenega dela. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Splošnozdruže- 
nje prometa in zvez, organizacije združenega dela. 

Rok: trajna naloga. 
5. Z ukrepi kreditne politike in diferencirano politiko doma- 

čih poslovnih bank doseči večjo proizvodnjo in omogočiti 
nakup domačih transportnih sredstev in opreme (predvsem 
železniških prevoznih sredstev, ladij in opreme za integralni 
promet). 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije in poslovne 
banke. 

Rok: leto 1984 

8. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
1. Za poživitev proizvodnje v gradbeništvu, industriji grad- 

benega materiala, proizvodnji izdelkov za zaključna in instala- 
cijska dela ter proizvodnji stanovanjske opreme in zaradi 
hitrejšega reševanja stanovanjskih vprašanj je potrebno pove- 
čati obseg stanovanjske gradnje. 

Nosilci: samoupravne stanovanjske skupnosti, organizacije 
združenega dela gradbeništva, splošna združenja gradbeniš- 
tva in industrije gradbenega materiala ter stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva, izvršni sveti skupščin občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: trajna naloga. 

2. Nadaljevati prehod na ekonomske stanarine ob zagotav- 
ljanju subvencij stanovalcem z nižjimi dohodki na družin- 
skega člana. Za večje vključevanje sredstev občanov uveljaviti 
stimulativnejši sistem namenskega varčevanja za stanovanj- 
sko graditev ter temu prilagoditi višino sredstev za stanovanj- 
sko graditev iz čistega dohodka. Urediti odplačevanje stano- 
vanjskih posojil z usmeritvijo, da anuitete glede na višino 
posojila, višino obresti in odplačilne roke ne morejo biti 
manjše kot stanarine. 

Nosilci: samoupravne stanovanjske skupnosti, skupnosti 
za cene, banke, izvršni sveti občin in posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Rok: I. polletje 1984. 
3. Razviti in uveljaviti vse oblike stanovanjske gradnje tudi 

gradnjo stanovanj za trg po proizvodnem principu na podlagi 
investicijskih programov in pod pogoji, ki jih 'sprejmejo v 
stanovanjski skupnosti v skladu s programom racionalizacije 
stanovanjske gradnje. 

Nosilci: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, samou- 
pravne stanovanjske skupnosti, splošna združenja gradbeniš- 
tva in industrije gradbenega materiala ter stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva. 

Rok: 1984. 

B. Aktivnosti za učinkovitejše gospodarjenje, 
doseganje večjih delovnih rezultatov ter za 
krepitev reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva 

1. Racionalnejše in produktivnejše gospodarjenje, 
zagotavljanje likvidnosti in mobilizacije notranjih rezerv 

1. V organizacijah združenega dela analizirati strukturo 
stroškov poslovanja ter pripraviti in izvajati ukrepe za njihovo 
znižanje na enoto proizvoda. 

Nosilci: organizacije združenega dela, svetovalne in raz- 
iskovalne organizacije. 

Rok: trajna naloga. 
2. Izdelati in obnavljati bilance prilivov in odlivov dinarskih 

in deviznih sredstev, izboljšati finančno planiranje ter pravo- 
časno poravnati zapadle pbveznosti. 

V tem okviru posebej izvajati učinkovitejšo izterjavo terjatev 
in poravnanje tekočih obveznosti in uskladiti določbe samou- 
pravnih splošnih aktov, ki urejajo način poravnanja terjatev in 
obveznosti ter medsebojno odgovornost temeljnih organiza- 
cij združenega de"la v delovni organizaciji in sestavljeni orga- 
nizaciji združenega dela. 

Nosilci: organizacije združenega dela in temeljne banke. 
Rok: do konca leta 1983. 
3. Sprejeti potrebne ukrepe za realno izkazovanje vrednosti' 

osnovnih sredstev in temu prilagojen sistem diferenciranega 
obračunavanja amortizacije. Proučiti sedanji način in višino 
obračunavanja amortizacije v dejavnosti, kjer delavci pridobi- 
vajo dohodek s svobodno menjavo dela. Pripraviti program 
nadomestitve ene tretjine razmejenega zneska amortizacije v 
zaključnih računih za leto 1983. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Gospodarska 
zbornica Slovenije, organizacije združenega dela. 

Rok: do konca leta 1983. 

2. Smotrnejša organiziranost In delovna odgovornost 
1. V organizacijah združenega dela proučiti smotrnost se- 

danje organiziranosti od temeljnih organizacij združenega 
dela do sestavljenih organizacij združenega dela in skupnosti 
v luči določb Zakona o združenem delu in dolgoročnega 
programa gbspodarske stabilizacije. 

Aktivnosti usmeriti na: 
- utrditev ustavne vloge temeljne organizacije združenega 

dela kot dela delovne organizacije in definirati medsebojne 
obveznosti in pravice delavcev v temeljni organizaciji združe- 
nega dela pri doseganju skupnega rezultata dela; 

- povečanje ekonomske učinkovitosti delovne organizacije 
pri uresničevanju med temeljnimi organizacijami združenega 
dela dogovorjenih skupnih ciljev in nalog; 

- spremembo tistih sestavljenih organizacij združenega 
dela, kjer je malo reprodukcijsko delovne povezanosti in več 
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lokalne avtarkije, kar ovira potencialno učinkovitejšo repro in 
dohodkovno povezovanje na enotnem jugoslovanskem trgu; 

- zniževanje režije v temeljnih organizacijah združenega 
dela z doslednim opravljanjem vseh skupnih funkcij na ravni 
delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela; 

- ustvarjanje pogojev za produktivnejše delo in boljšo de- 
lovno disciplino. 

Nosilci: organizacije združenega dela ob sodelovanju druž- 
benopolitičnih organizacij, Gospodarska zbornica Slovenije. 

Rok: leti 1983 in 1984. 
2. V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 

vodnje in v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti preveriti smotrnost sedanje organiziranosti glede 
na stopnjo uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov in 
glede na učinkovitost pri opravljanju njihovih funkcij na po- 
dročju razvojaposameznih dejavnosti. Povsod je treba zmanj- 
šati obseg režijskih del in racionalno organizirati skupne 
strokovne službe v občini oziroma v regiji in republiki ter 
zmanjšati število zaposlenih v skupnih strokovnih službah. 

Nosilci: samoupravne interesne skupnosti, medobčinske 
gospodarske zbornice, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: do konca leta 1983. 
3. Pri vseh subjektih združenega dela zaostriti odgovornost, 

zlasti vodilnih in drugih strokovnih delavcev. Če ne izpolnju- 
jejo svojih delovnih obveznosti, jih še pred potekom mandata 
zamenjati z bolj sposobnimi in vztrajnimi. 

Nosilci: Socialistična zveza delovnega ljudstva in sindikat. 
Rok: trajna naloga. 

3. Ukrepi s področja finančnega poslovanja 
1. Ugotoviti obseg fiktivnih virov dohodka v SR Sloveniji, ki 

omogočajo delitev in potrošnjo iznad ustvarjenega dohodka, 
inflacijske pritiske, socializacijo slabih rezultatov gospodarje- 
nja in zaostrujejo nelikvidnost v reprodukciji. 

Pripraviti je treba ocene njihovih učinkov in predloge ukre- 
pov za postopno zmanjševanje tovrstnih virov in jih neposre- 
dno izvajati v republiki oziroma predlagati v federaciji. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Služba družbe- 
nega knjigovodstva, Zavod SRS za družbeno planiranje, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Rok: konec leta 1983. 
2. Prizadevati si za spremembo predpisov, ki urejajo vpraša- 

nje tečajnih razlik tako, da bodo le-te v organizacijah združe- 
nega dela pokrite takoj, ko se pojavijo. V poslovnih bankah 
nastajajoče tečajne razlike iz tekočega poslovanja članice 
bank s samoupravnimi sporazumi, pogodbami ali drugače, 
prenašajo na uporabnike deviz neposredno ali po načelih 
skupnega prevzemanja tečajnih razlik na osnovi dogovorjene 
vzajemnosti ali solidarnosti na vse članice bank ali v samou- 
pravnem sporazumu opredeljene določene članice bank. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, poslovne 
banke, Narodna banka Slovenije, organizacije združenega 
dela. 

Rok: konec leta 1983. ' 
3. Uveljaviti obvezno združevanje dela sredstev rezerv te- 

meljnih organizacij združenega dela družbenih dejavnosti. 
Združena sredstva rezerv uporabljati za kreditiranje sanacije 
izgub in za izplačilo akontacij osebnih dohodkov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, kjer nastajajo motnje pri izva- 
janju programov. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni svet 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti. 

Rok: prvo trimesečje 1984. 
4. Poostriti nadzor nad namensko uporabo sredstev, ki jih 

organizacije združenega dela združujejo v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih de- 
javnosti, oziroma, ki se tem skupnostim zagotavljajo za izvaja- 
nje njihovih programov dejavnosti. Onemogočiti vzpostavlja- 
nje kakršnihkoli nekritih posojilnih odnosov med samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi in izvajalci. 

Nosilci: Služba družbenega knjigovodstva, temeljne banke, 
samoupravne interesne skupnosti. 

Rok: trajna naloga. 

5. Znižati stopnjo za združevanje sredstev rezerv v občin- 
skih skladih skupnih rezerv, kjer organizacije združenega 
dela po ocenah ne bodo izkazovale nekritih izgub po zaklju- 
čnih računih za leto 1983, ali bo nekrite izgube mogoče 
sanirati neposredno med reprodukcijsko povezanimi organi- 
zacijami združenega dela. 

Nosilci: občinski skladi rezerv, izvršni sveti občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: do konca leta 1983. 
6.^ Gospodarske zbornice in splošna združenja, Služba 

družbenega knjigovodstva v Sloveniji, temeljne banke, zava- 
rovalnice, družbenopolitične skupnosti, ter družbenopoli- 
tične in družbene organizacije, združenja organizacij združe- 
nega dela in druge organizacije in skupnosti znižajo pri- 
spevke, članarine, tarife in druge dajatve, ki se poravnavajo iz 
dohodka organizacij združenega dela in nosilcev samostoj- 
nega dela. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združe- 
nja, Služba družbenega knjigovodstva, poslovne banke in 
druge asociacije. 

Rok: do konca leta 1983. 
7. Pripraviti načrte zmanjševanja zadolženosti gospodar- 

stva in ob tem reprogramiranja kreditnih obveznosti za raz- 
vojno prioritetne programe tistih organizacij združenega dela, 
ki kljub lastnim naporom in ukrepom, predvidenih s sanacij- 
skimi programi, niso sposobne pravočasno poravnati teh ob- 
veznosti. Programe, ki niso razvojno perspektivni, je treba 
opustiti. 

Proučiti možnost in predlagati organizacijam, ki razpola- 
gajo z neporabljenimi sredstvi amortizacije in nimajo velikih 
kreditnih obveznosti do tujine, predčasno poravnavo nedo- 
spelih kreditnih obveznosti oziroma spremembo kreditnih 
pogojev. 

Enake predloge temeljne banke posredujejo tudi občanom, 
predvsem za plačilo kreditnih obveznosti za stanovanjsko 
izgradnjo. 

Nosilci: Gosodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, 
poslovne banke, organizacije združenega dela. 

Rok: do konca leta 1983. 1 
4. Razporejanje ustvarjenega dohodka 

1. Z učinkovitejšim gospodarjenjem in doseganjem boljših 
delovnih rezultatov dosegati takšen dohodek v organizacijah 
združenega dela, ki bo omogočal oblikovanje sredstev aku- 
mulacije za nadaljnji razvoj, za pokrivanje sprejetih samou- 
pravnih in družbenih obveznosti ter sredstev za osebne do- 
hodke, ki bodo zadovoljevali delavčeve neposredne osebne, 
skupne in splošne družbene potrebe in bodo hkrati spodbuda 
za večjo storilnost pri delu in za čim bolj učinkovito uporabo 
sredstev pri delu in gospodarjenju. 

Nosilci: Zveza sindikatov Slovenije, skupščina družbenopo- 
litičnih skupnosti, organizacije združenega dela. 

Rok: trajna naloga. 
2. Na podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah za 

oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo izdelati strokovne podlage (o razporejanju čistega 
dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke, o ugotavlja- 
nju sredstev za osebne dohodke na osnovi minulega dela, 
družbeni katalog dela in nalog, o ugotravljanju določenih del 
in nalog poslovnih funkcij) in usmelfitve za samoupravno 
sporazumevanje v dejavnostih kot izhodišče za pripravo in 
sprejem samoupravnih sporazumov dejavnosti. 

Nosilci: Zveza sindikatov Slovenije ob sodelovanju drugih 
podpisnikov dogovora. 

Rok: konec leta 1983. 
3. V sodelovanju z ustreznimi dejavniki iz drugih republik in 

pokrajin sprejeti dogovor o kriterijih za ugotavljanje in izloča- 
nje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih narav- 
nih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu oziroma 
drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka (kriterije 
za ugotavljanje različnih oblik rent). 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov 
Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, raziskovalne 
organizacije in druge organizacije združenega dela, razisko- 
valne skupnosti. 

Rok: leto 1984. 
4. Pripraviti dopolnitev informacijskega sistema za celovito 

in enotno spremljanje razporejanja dohodka in njegove delt- 
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tve za posamezne namene porabe v organizacijah združe- 
nega dela, dejavnostih in družbenopolitičnih skupnostih. 

Nosilci: Služba družbenega knjigovodstva in Odbor udele- 
žencev dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

Rok: konec leta 1984. 
5. S samoupravnimi sporazumi o skupnih osnovah in meri- 

lih za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter o obliko- 
vanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in sredstev za 
skupno porabo opredeliti politiko oblikovanja sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Nosilci: Zveza sindikatov Slovenije. 
Rok: konec leta 1983. 
6. Dograditi samoupravne splošne akte s področja delitve 

sredstev za osebne dohodke in uresničiti načela, da je osebni 
dohodek posameznega delavca predsvem odvisen od rezulta- 
tov njegovega dela in njegovega osebnega prispevka, ki ga je 
dal s svojim tekočim delom, z upravljanjem in z gospodarje- 
njem z družbenimi sredstvi k ustvarjanju dohodka temeljne 
organizacije, v kateri dela, ter od produktivnosti skupnega 
družbenega dela. 

Nosilci: Zveza sindikatov Slovenije, organizacije združe- 
nega dela. 

Rok: 1984 

5. Raziskovalno delo in kadri 
1. Uveljaviti odgovornost raziskovalnega dela v vseh njego- 

vih organizacijskih oblikah za oblikovanje in uresničevanje 
razvojne politike, obenem pa tudi ustvariti materialno pod- 
lago za razvoj raziskovalnega dela. Tako je treba izoblikovati 
kazalce za ugotavljanje gospodarnosti pri razpolaganju s 
sredstvi, namenjenimi za raziskovalno dejavnost, obenem pa 
s preobrazbo obstoječe organizacije, priprave informacij za 
odločanje, predvsem 'pa s povečanjem produktivnosti pri ad- 
ministrativno-tehničnih opravilih in s prestrukturiranjem v 
delitvi dela zagotoviti sredstva za financiranje ustvarjalnih, 
strokovnih in raziskovalnih zmogljivosti. 

Nosilci: organizacije združenega dela, Raziskovalna skup- 
nost Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindi- 
katov Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in izvršni 
sveti občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: trajna naloga. 
2. Pospešeno nadaljevati z oblikovanjem raziskovalno-raz- 

vojnih oddelkov v delovnih organizacijah in sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela ali se trajneje samoupravno pove- 
zati z raziskovalnimi oddelki v drugih organizacijah združe- 
nega dela in visokošolskih delovnih organizacijah. Raziskova- 
lne organizacije trajnejše programsko in dohodkovno pove- 
zati z ustreznimi organizacijami združenega dela materialne 
proizvodnje in družbenimi dejavnostmi. 

Za uresničevanje večjih in zahtevnejših razvojnih projektov 
ter večjih sanacijskih projektov oblikovati tudi mešane sku- 
pine raziskovalno-razvojnih kadrov in izpeljati intenzivnejše 
kroženje teh kadrov med raziskovalnimi organizacijami, viso- 
košolskimi delovnimi organizacijami in organizacijami zdru- 
ženega dela materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
ter hitrejše usposabljanje kadrov za raziskovanje in razvoj za 
zahtevnejše strokovne funkcije. 

Nosilci: Raziskovalna skupnost Slovenije in posebne raz- 
iskovalne skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije, 
splošna združenja, organizacije združenega dela in razisko- 
valne organizacije ter Univerzi v Ljubljani in Mariboru. 

Rok: takoj. 
3. Pripraviti pregled uporabnih rezultatov raziskovalne de- 

javnosti v obliki predlogov nove tehnologije in novih proiz- 
vodov, ki so primerni za prenos v proizvodnjo in ki izpolnju- 
jejo pogoje za prestrukturiranje gospodarstva (večji delež 
lastnega znanja, višja stopnja predelave, manjša energetska 
poraba, izvozna konkurenčnost itd.). 

Nosilci: Zveza raziskovalnih organizacij, Raziskovalna 
skupnost Slovenije in posebne raziskovalne skupnosti 

Rok: predlogi - novembra 1983 
4. Dopolniti reelekcijske kriterije za poslovodne organe z 

njihovo uspešnostjo jbri razvijanju množične inovativne dejav- 
nosti in zagotavljanju strokovnih podlag za samoupravno 
odločanje delavcev ter pri ugotavljanju učinkovitosti strokov- 
nih služb predvsem na podlagi ugotavljanja povečanega do- 

hodka na delavca in na uporabljena sredstva ter povečanje 
neto deviznega učinka. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, strokovna druš- 
tva 

Rok: prvo trimesečje 1984 
5. Vzpostavljati potrebne pogoje za skupno nabavljanje in 

izkoriščanje raziskovalne opreme na podlagi ustreznih sa- 
moupravnih sporazumov o združevanju sredstev med raz- 
iskovalno-razvojnimi organizacijami in OZD materialne proiz- 
vodnje. Pospeševati razvoj domače proizvodnje raziskovalne 
in laboratorijske opreme v skupnih razvojnih projektih ter na 
podlagi združevanja dela in sredstev, raziskovalnih organiza- 
cij in OZD materialne proizvodnje. 

Omogočati selektiven uvoz raziskovalne opreme, predvsem 
za potrebe raziskovalnih projektov, ki izboljšujejo izvozno 
usmerjenost in drugo prestrukturiranje združenega dela. 

Nosilci: Raziskovalna skupnost Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Sa- 
moupravna ; rite resna skupnost za eKonomske odnose s tujino 

Rok: priprava predloga - 4. trimesečje 1983 
6. Ustvariti pogoje za pospešeno vračanje raziskovalnih in 

razvojnih kadrov iz tujine oziroma jih trajneje angažirati v 
raziskovalnih organizacijah in v proizvodnih organizacijah 
doma. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza raziskoval- 
nih organizacij Slovenije, organizacije združenega dela 

Rok: trajna naloga 
7. Ob manjših možnostih za naložbe se bodo organizacije 

združenega dela usmerile v tehnološko napredne proizvodne 
programe, ki lahko zaposlijo razmeroma več dobro usposob- 
ljenih kadrov. Hitreje produktivno zaposlovati v izvoznih pro- 
izvodnjah, kmetijski proizvodnji, drobnem gospodarstvu, turi- 
zmu in drugih storitvenih dejavnostih. 

S povezovanjem proizvodnih, raziskovalnih in izobraževal- 
nih organizacij združenega dela usposobiti kadre za ustvar- 
jalno, učinkovito in prožno oblikovanje in uresničevanje dol- 
goročnega razvoja združenega dela. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, skupnosti za za- 
poslovanje, proizvodne in izobraževalne organizacije združe- 
nega dela, družbenopolitične organizacije 

Rok: trajna naloga 
8. Izpolniti sistem in organizacijo dela raziskovalnih skup- 

nosti, vrednotenje raziskovalnih programov in rezultatov raz- 
iskovanj, še zlasti usklajevanja programov in sofinanciranja 
raziskav. 

Nosilci: Republiška raziskovalna skupnost in posebne raz- 
iskovalne skupnosti 

Rok: december 1983 

6. Povezovanje organizacij združenega dela na enotnem 
jugoslovanskem trgu 

1. Intenzivirati dohodkovno povezovanje z organizacijami 
združenega dela v drugih republikah in pokrajinah na osnovi 
skupno opredeljenih interesov in delitve dela, ki bo omogo- 
čila medsebojno dolgoročno oskrbo z reprodukcijskim mate- 
rialom, energijo in prehrambenimi proizvodi, ter zagotovila 
pretok znanja in izkušenj ter prispevala k racionalnejši proiz- 
vodnji, specijalizaciji in delitvi dela ter povečanju skupnega 
konvertibilnega izvoza ter znanstveno-tehničnega napredka. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, organizacije 
združenega dela 

Rok: trajna naloga 
2. Pri sodelovanju z organizacijami združenega dela v manj 

razvitih republikah in SAP Kosovo si je treba prizadevati za 
čim večji odstotek samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev v okviru sredstev Fonda. Z iniciranjem, koordiniranjem in 
usmerjanjem samoupravnega združevanja dela in sredstev 
doseči večjo koncentracijo sredstev na manjše število kvali- 
tetnih projektov in s tem omogočiti njihovo hitrejše aktivira- 
nje, zlasti, da bi povečali neto devizne učinke, medsebojno 
zagotavljali reprodukcijski material in surovine, povečali pro- 
izvodnjo in zaposlenost. Prizadevati si za dograjevanje in bolj 
prožno uporabo kriterijev za usmerjanje sredstev v gospodar- 
sko manj razvite republike in SAP Kosovo. Pri pripravi projek- 
tov za skupna vlaganja in njihovi realizaciji bolj vključevati 
lastno znanje, tehnologijo ter delo strokovnjakov iz organiza- 
cij združenega dela, ki sovlagajo. 
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Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, organizacije združenega dela 

Rok: trajna naloga 

7. Izvajanje politike cen in zagotavljanje oskrbe 
1. Pripraviti pregled dosedanjih značilnosti pri gibanju in 
oblikovanju cen s predlogi za politiko v naslednjih letih z 
namenom, da v povezavi z uresničevanjem drugih nalog iz 
Načrta zagotovimo umirjenejšo rast cen (izdelati kazalce in 
instrumentarij za spremljanje cen in njihovih relativnih raz- 
merij kot strokovno podlago za vodenje politike cen). 

V večji meri zagotoviti vpliv tržnih zakonitosti na položaj 
organizacij združenega "dela v primarni delitvi. 

Izoblikovati predloge za dopolnitev sistema oblikovanja in 
družbene kontrole cen. 

Nosilci: skupnosti za cene, organizacije združenega dela, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti 

Rok: trajna naloga 
2. Pri opravljanju družbene kontrole cen nameniti posebno 

skrb cenam proizvodov in storitev, ki bistveno vplivajo na rast 
cen življenjskih potrebščin oziroma na zmanjšanje življenj- 
skega standarda. Počasnejšo rast cen teh proizvodov in stori- 
tev zagotavljati tudi z zmanjševanjem stopen[ prometnega 
davka in drugih obremenitev. 

Nosilci: Republiška skupnost za cene, občinske skupnosti 
za cene, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: trajna naloga 
3. Razvijati in krepiti dolgoročno povezovanje organizacij 

združenega dela - nosilk preskrbe s proizvajalnimi organiza- 
cijami na celotnem jugoslovanskem trgu (z investicijskimi 
vlaganji, združevanjem deviznih sredstev, naročanjem proiz- 
vodnje). 

Nosilci: organizacije združenega dela - nosilke preskrbe, 
splošna združenja, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Rok: trajna naloga 
4. Krepiti tržne blagovne rezerve v organizacijah združe- 

nega dela, občinah in republiki v skladu z republiškimi mate- 
rialnimi bilancami osnovnih živil in nekaterih drugih izdelkov 
vsakdanje rabe. 

Pripraviti koncept podružbljanja tržnih blagovnih rezerv in 
opredeliti trajne vire financiranja. 

Nosilci: organizacije združenega dela, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbeno- 
političnih skupnosti 

8. Dopolnitve v obdavčevanju občanov 
1. V davčnem sistemu in davčni politiki predvsem z ustrez- 

nejšo odmero davčne osnove dosledneje uveljavljati ustavno 
načelo, da za splošne družbene potrebe prispevajo občani v 
sorazmerju s svojimi materialnimi možnostmi, tako da sora- 
zmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek. ' 

Davčno politiko dopolniti in usmeriti tako, da bo spodbujala 
razvoj obrti in kmetijstva, zaposlovanje in povečanje izvoza 
drobnega gospodarstva. Bolj obremeniti dohodke, ki ne te- 
meljijo na delu. 

Nosilci: uprave za družbene prihodke 
Rok: trajna naloga; za ukrepe v letu 1984 - do novembra 

1983 
2. Pri obdavčevanju dohodkov delovnih ljudi od opravljanja 

gospodarskih dejavnosti proučiti in dograditi sistem obdav- 
čevanja, tako da bo spodbujal širjenje dejavnosti, novo pro- 
duktivno zaposlovanje, povečanje dohodka, izvoz ter vlaganje 
sredstev občanov v razširjanje teh dejavnosti. V skladu s tem 
pripraviti nove davčne lestvice za obdavčevanje dohodkov iz 
gospodarskih in poklicnih dejavnosti in sistem davčnih opro- 
stitev in olajšav ter izpopolniti predpise o skupnih obratoval- 
nicah, da bi preprečili fiktivne nosilce dejavnosti, fiktivno 
delitev dohodka in izogibanje davčnim obveznostim. 

Nosilci: uprave za družbene prihodke, Zveza obrtnih zdru- 
ženj, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občin 
in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: prva polovica leta 1984 
3. Na področju obdavčevanja kmetijstva dodelati sistem 

obdavčevanja dohodka, ki bi moral biti ob normalnih prizade- 

vanjih ustvarjen na zemljišču določene kakovosti. Vgraditi v 
sistem take oblike obdavčitve, ki bodo vzpodbujale intenzivno 
obdelavo vseh kmetijskih zemljišč. 

Nosilci: uprave za družbene prihodke, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih družbeno- 
političnih skupnosti 

Rok: v prvi polovici leta 1984 
4. Dosledneje ugotavljati in obdavčevati zavezance, ki dose- 

gajo dohodke od premoženja in premoženjskih pravic ter 
vzpostaviti evidenco o stavbah oziroma prostorih, ki jih odda- 
jalo v njem. Pri prometu nepremičnin dosledneje ugotavljati 
prometno vrednost in predlagati uvedbo prometnega davka 
od proizvodov, ki se zaradi pomanjkanja na trgu špekulativno 
prodajajo. 

Nosilci: uprave za družbene prihodke 
Rok: trajna naloga 

C. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 

1. Vzgoja in izobraževanje 
1. Novi program živlejnja in dela osnovne šole uvajati posto- 

poma in pri tem dati prednost kvalitetnemu uresničevanju 
zagotovljenega programa osnovne šole v vsej Sloveniji, 
vključno z dogovorjenim obsegom solidarnosti. Razvijati te- 
snejše povezovanje osnovne šole z okoljem kot bistveni ele- 
ment celodnevne šole in za razširjen program pridobivati tudi 
dodatna sreds'.va z neposredno svobodno menjavo dela. 

Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije, občinske izobra- 
ževalne skupnosti, izvršni sveti občin in posebnih družbeno- 
političnih skupnosti 

Rok: trajna naloga 
2. Sprejeti programske zasnove v usmerjenem izobraževa- 

nju, ki bodo število vsebine programov in smeri bolj uskladile 
z razvojnimi potrebami združenega dela ter potrebami pre- 
strukturiranja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Zlasti je potrebno doseči, da bodo v srednjem in visokošol- 
skem izobraževanju prevladovali širše zasnovani programi s 
splošnimi in temeljnimi strokovno teoretičnimi in praktičnimi 
znanji za večje skupine sorodnih poklicev. 

V gospodarstvu je potrebno čim prej in bolje izraziti izobra- 
ževalne potrebe in zgraditi kakovostne programe dopolnil- 
nega in podiplomskega izobraževanja delavcev ob delu in iz 
dela. 

V visokošolskem izobraževanju uveljaviti racionalnejše re- 
šitve pri oblikovanju novih programov in razmestitvi njiho- 
vega izvajanja, odpravljati neracionalna podvajanja in ozke 
specializirane podiplomske programe ter izobraževanje za 
tista področja, kjer so kadrovske potrebe izrazito majhne in 
jih je mogoče zagotavljati v sodelovanju z visokimi šolami 
izven Slovenije. 

Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne izobra- 
ževalne skupnosti 

Rok: konec leta 1983 
3. Dopolniti družbeni dogovor o mreži šol usmerjenega 

izobraževanja in z njimi zagotoviti dosledno izvajanje spreje- 
tih normativov, bolj smotrno delovno in samoupravno organi- 
ziranost šol in bolj racionalno izkoriščenost šolskih in dom- 
skih zmogljivosti (prostori, kadri), ter na tej podlagi oblikovati 
razpis za vpis .v šolsko leto 1984/1985. 

Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne izobra- 
ževalne skupnosti 

Rok: konec leta 1983 
4. V vseh vzgojnoizobraževalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v usmerjenem izobraževanju preveriti, v katerih 
primerih je mogoče z integracijo vsebin in predmetov ter 
vzgojno izobraževalnega dela zmanjšati tedensko število ur 
pouka in v večji meri razvijati samostojno delo učencev ozi- 
roma študentov. 

Nosilci: Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje ter strokovni sveti posebnih raziskovalnih skupnosti in 
Izobraževalna skupnost Slovenije 

Rok: do začetka šolskega leta 1984/85 
5. Uveljaviti dodatne ukrepe, ki bodo spodbujali razvijanje 

neposredne svobodne menjave dela, povezovanje šol z upo- 
rabniki v njenem okolju, racionalnejše organiziranje in poslo- 
vanje ter odgovornost učiteljev oziroma učencev za rezultate 
vzgojnega dela. Oblikovati šolske sklade učbenikov za nji- 
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hovo večkratno uporabo namesto splošnega subvencionira- 
nja. Zmanjševati obseg administrativnih in tehničnih opravil v 
šolah, zmanjšati število režijskih delavcev in vključiti vod- 
stvene in strokovne delavce v neposredno vzgojno izobraže- 
valno delo. 

Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije, občinske izobra- 
ževalne skupnosti, posebne raziskovalne skupnosti 

Rok: oktober 1983 
6. V visokošolskih temeljnih organizacijah in raziskovalnih 

organizacijah, kjer se z raziskovalno dejavnostjo izobražuje 
oziroma oblikuje ustvarjalni strokovni kader na visoki in podi- 
plomski stopnji, uskladiti raziskovalne programe s kadrov- 
skimi in informacijskimi potrebami v raziskovalnih organiza- 
cijah, ki z aplikativnimi in razvojnimi raziskavami rešujejo 
problematiko večje skupine delovno povezanih organizacij 
združenega dela ali posamezne delovne organizacije v skladu 
s strategijo gospodarskega in družbenega razvoja. 

Univerzi morata pri tem opravljati koordinacijsko vlogo 
zaradi preprečevanja vzporednega organiziranja raziskova- 
lnih kapacitet za vzgojo kadrov in pridobivanje fundarhental- 
nih znanj. 

Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije, Univerzi v Ljub- 
ljani in Mariboru. 

Rek: leto 1983 

2. Zdravstveno varstvo 
1. V vseh občinah sprejeti potrebne spremembe samou- 

pravnih sporazumov o temeljih planov zdravstvenih skupnosti 
v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 ter o uresničevanju 
zdravstvenega varstva in z njim uveljaviti spremembe in smo- 
trnejši način izvajanja zdravstvenega varstva. 

Nosilci: zdravstvene skupnosti, izvršni sveti občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: oktober 1983 
2. V skladu s sprejetimi samoupravnimi sporazumi o delitvi 

dela uskladiti posteljne zmogljivosti bolnišničnih oddelkov 
glede na gravitacijsko območje, normativ števila postelj ozi- 
roma pogoje za obstoj v določenih bolnišnicah (Trbovlje, * 
Postojna, Idrija, Ptuj, Nova Gorica, Novo mesto, Koper, Mur- 
ska Sobota, Topolšica, Jesenice, Sežana). 

Nosilci: Zdravstvena skupnost Slovenije, zdravstvene orga- 
nizacije, občinsKe zdravstvene skupnosti, medobčinske 
zdravstvene skupnosti 

Rok: - za sprejem programov aktivnosti v zdravstvenih 
skupnostih konec novembra 1983 

Žza uresničitev naloge leto 1984 
3. Skladno s programom skupščine Zdravstvene skupnosti 

Slovenije doseči spremembe v izvajanju zdravstvenih storitev 
(zmanjšanje stopnje hospitalizacije, skrajševanje ležalne 
dobe v bolnišnicah, prenos nekaterih storitev in opravil na 
osnovno dejavnost, pospešeno uvajanje zdravljenja bolnikov 
na,domu). 

Nosilci: zdravstvene organizacije in skupnosti 
Rok: konec leta 1983 trajna naloga 
4. Kritično preveriti samoupravne sporazume na področju 

zdravstva, predvsem tiste, ki zadevajo svobodno menjavo 
dela, delitev dela med »zdravstvenimi delovnimi organizaci- 
jami, celotno organiziranost in administrativne postopke pri 
izvajanju in uveljavljanju pravic iz zdravstvenega varstva. Po- 
sebej oceniti učinke veljavnega načina in meril za uveljavlja- 
nje denarnih nadomestil v zvezi z uresničevanjem pravic do 
zdravstvenega varstva. 

Nosilci: Zdravstvena skupnost Slovenije in občinske zdrav- 
stvene skupnosti, Republiški komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, skupnost Zdravstvenih delovnih organizacij 

Rok: do konca leta 1983 
5. Spremeniti sistem financiranja zdravstvenih organizacij 

z namenom, da ne bo edina podlaga za pridobivanje dohodka 
le količina opravljenih storitev, temveč predvsem kakovost, 
varčnost in racionalnost pri izvajanju planskih nalog. 

Nosilci: Zdravstvena skupnost Slovenije z medobčinskimi 
in občinskimi zdravstvenimi skupnostmi, Zavod SR Slovenije 
za zdravstveno varstvo 

Rok: do konca leta 1983 

3. Socialno varstvo 
1. Ob prizadevanjih za ustvarjanje tolikšnega dohodka ir. 

oblikovanje osebnih dohodkov, da si bodo z njimi delavci 

lahko zagotovili svojo socialno varnost, samoupravni organi 
in družbenopolitične organizacije v organizacijah združenega 
dela skupaj s kadrovsko socialnimi službami spremljajo so- 
cialni položaj delavcev in zagotavljajo neposredno pomoč 
predvsem tistim delavcem, katerih socialna varnost družin je 
objektivno ogrožena. 

Nosilci: skupnosti socialnega varstva, organizacije združe- 
nega dela 

Rok: trajna naloga 
2. Poenotiti merila za dodeljevanje socialnovarstvenih po- 

moči v samoupravnih interesnih skupnostih in se dogovoriti 
za enotno raven socialne varnosti, ki bo podlaga za ugotavlja- 
nje upravičenosti do teh pomoči. Pri ugotavljanju upravičeno- 
sti do socialnovarstvenih pomoči morajo dosledno upoštevati 
dejanske življenjske razmere in prihodke izven rednega dela. 

Nosilci: Skupnost socialnega varstva Slovenije, občinske 
skupnosti socialnega varstva 

Rok: do konca leta 1983 
3. Pospešiti aktivnosti za hitrejše preoblikovanje denarnih 

pomoči družinam z otroki v neposredne oblike pomoči kot so 
varstvo v vzgojno varstvenih organizacijah, urejena družbena 
prehrana, brezplačni učbeniki itd. 

Nosilci: Skupnost otroškega varstva Slovenije, Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, Skupnost socialnega varstva 

Rok: do konca 1984 
4. Zagotoviti osnovno socialno varnost udeležencev NOV v 

okviru razpoložljivih sredstev. Spremeniti predpise o vojaških 
invalidih in priznavalninah borcev NOV tako, da se bodo pri 
dodeljevanju družbene pomoči upoštevali vsi redni dohodki 
upravičenca, razen invalidnin, ki imajo značaj dodatka za tujo 
nego in pomoč. Hkrati poostriti pogoje za pridobitev pravice 
do regresa pri nakupu osebnega vozila; pri tem uskladiti 
ureditev te pravice z drugimi republikami in avtonomnimi 
pokrajinami. 

Nosilci: Zveza združenj borcev, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 

Rok: april 1984 
5. Z razvijanjem prostovoljnih dejavnosti, različnih oblik 

samoorganiziranja občanov in z uveljavljanjem solidarnih ak- 
tivnosti moramo v krajevnih skupnostih in v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela uveljaviti nove neinstitucionalizirane 
oblike vključevanja delovnih ljudi in občanov za uresničeva- 
nje nalog pri varstvu družine, mladine, starejših občanov in 
drugih skupin prebivalstva. 

Nosilci: Skupnosti socialnega varstva, krajevne skupnosti, 
temeljne organizacije združenega dela, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva, Zveza socialistične miadine Slovenije 

Rok: stalna naloga 

4. Kultura in javno obveščanje 
1. Pripraviti predloge za spremembo nekaterih vsakoletnih 

manifestacij v občasne. Povečati delež sredstev občanov pri 
financiranju posameznih programov kot vstopnin na priredi- 
tvah ipd. 

Nosilci: Kulturna skupnost Slovenije in občinske kulturne 
skupnosti, organizacije združenega dela s področja kulture, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Rok: konec 1983, trajna naloga 
2. Odložiti obnove nekaterih spomenikov, v primerih ko s 

takšnim ukrepanjem ne bi nastala materialna, kulturna in 
politična škoda. 

Nosilci: Kulturna skupnost Slovenije in občinske kulturne 
skupnosti 

Rok: do konca 1985 
3. V založniških organizacijah uskladiti zaposlenost in režij- 

ske stroške z obsegom knjižne produkcije, v Kulturni skupno- 
sti Slovenije pa pri zagotavljanju sredstev za to dejavnost 
uveljaviti lastne enotne kriterije, neodvisne od kalkulacij po- 
samezne založniške organizacije. 

Nosilci: Kulturna skupnost Slovenije, založniške organiza- 
cije 

Rok: trajna naloga 
4. V časopisnih in radiodifuznih organizacijah bodo učinko- 

viteje medsebojno sodelovali pri izkoriščanju grafičnih zmog- 
ljivosti, distribuciji, standardizaciji in uveljavljanju določenih 
enotnih normativov in dopisniški mreži,- zmanjševali mate- 
rialne stroške, izboljšali organizacijo dela, povečali izvoz, 
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razvojne načrte in investicije uskladili z materialnimi mož- 
nostmi na osnovi usklajenega skupnega načrtovanja ter zdru- 
ževanja sredstev časopisnih in tudi drugih organizacij združe- 
nega dela 

Nosilci: časopisne' in radiodifuzne organizacije združenega 
dela 

Rok: do konca leta 1983, trajna naloga 
5. V organizacijah združenega dela, občinah, regijah in 

drugod doseči tesnejše povezovanje njihovih glasil s časopi- 
snimi in radiodifuznimi organizacijami, zagotoviti racionalno 
porabo roto papirja in poiskati cenejše in racionalnejše oblike 
izdajanja glasil in informiranja delavcev in občanov. 

Nosilci: organizacije združenega dela, ustanovitelji v obči- 
nah in regijah 

Rok: trsjna naloga 

5. Telesna kultura 
1. Povečati prispevke neposrednih udeležencev v telesni 

kulturi, predvsem na področju športne rekreacije, deloma pa 
tudi v vrhunskem športu (amatersko delo in druge oblike 
participacije). Prispevke udeležencev upoštevati kot eno 
izmed meril za financiranje dejavnosti s sredstvi samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Nosilci: telesnokultume organizacije in njihove zveze ter 
občinske telesnokultume skupnosti 

Rok: trajna naloga 
2. Zmanjšati število dragih športnih tekmovanj in prireditev 

- predvsem vsakoletnih in sprejeti odločitve o prirejanju takih 
tekmovanj v daljših časovnih presledkih. 

Nosilci: občinske telesnokultume skupnosti in Telesno kul- 
turna skupnost Slovenije 

Rok: trajna naloga 

D. SPLOŠNA PORABA 
1. Splošno porabo nadalje zmanjševati z naslednjimi aktiv- 

nostmi: 
- iz splošne porabe dosledno izključiti izdatke, ki po svoji 

vsebini ne sodijo vanjo (na primer, sofinanciranje izgradnje 
šolske mreže, sofinanciranje izgradnje zdravstvenih domov, 
komunalnega urejanja zemljišč za izgradnjo dijaških domov, 
sofinanciranje izgradnje cest, kritja razlik v cenah prevozov, 
zagotavljanje sredstev za rekreacijske centre in zagotoviti 
druge vire njihovega pokrivanja itd.); 
- v okviru splošne porabe zmanjšati izdatke za urbanizem, 

geodezijo in komunalni del prostorskega planiranja in za 
druge namene, ki bi jih morale financirati komunalne intere- 
sne skupnosti; 

- zmanjšati negospodarske investicije in prenehati izgrad- 
njo ali adaptacijo obstoječih upravnih prostorov; 

- zmanjševati na minimum sredstva za intervencije v go- 
spodarstvu, iz proračuna ne financirati pospeševanja kmetij- 
stva, veterinarske dejavnosti, intervencij v proizvodnji in po- 
rabi hrane in blagovnih rezerv; 

- za dejavnosti krajevnih skupnosti v proračunih zagotav- 
ljati sredstva samo za delovanje delegatskega sistema. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
. Rok: trajna naloga 

2. Na področju pravosodja povečati napore za boljšo orga- 
nizacijo dela in hitrejše reševanje zadev na vseh sodiščih 
uveljaviti večjo specializacijo sodnikov, bolj racionalno po- 
stavljati sodne izvedence in v večji meri angažirati neprofesio- 
nalne sodnike. 

Nosilci: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
sodišča , 

Rok: trajna naloga 
3. Na področju državne uprave: 
Analizirati zakonske in druge predpise in pripraviti predloge 

za zmanjšanje administrativnih opravil v združenem delu in 
upravi. 

Število zaposlenih v državni upravi do konca leta 1984 
zmanjšati v povprečju za 15% v primerjavi z letom 1981 

V zvezi s tem: 
- Republiški upravni organi pregledajo vse predpise in 

pripravijo ustrezne predloge, kako zmanjSati najrazličnejše 
administrativne obveznosti organizacij združenega dela, 
skupščin temeljnih družbeno političnih skupnosti in njihovih 

organov ter začeti postopke za njihovo spremembo. 
Nosilci: vsi republiški upravni organi 
Rok: konec leta 1983 
- Preiti iz dosedanjega načina zagotavljanja sredstev orga- 

nom uprave na podlagi števila delavcev na pridobivanje do- 
hodka na podlagi ovrednotenja del in izvajanja programa ter 
sprejeti normative oziroma kriterije za določitev potrebnega 
števila izvajalcev za izvedbo programa dela. 

Zaostriti odgovornost vodilnih in strokovnih delavcev in 
izdelati ter dosledno uveljaviti kriterije in merila za nagrajeva- 
nje po delu. 

Nosilci: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo in 
Republiški sekretariat za finance. 

Rok: v začetku leta 1984 
- Pripraviti predloge za združitev upravnih organov, organi- 

zacij in strokovnih služb sorodnih področij, kjer je to glede na 
naravo dela racionalno in smotrno. 

Nosilci: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Rok: do konca leta 1983 
- Pripraviti predloge za izločitev vseh tistih del in nalog iz 

upravnih organov, ki nimajo glede na vsebino dela upravnega 
karakterja (upravljanje ter gospodarjenje s protokolarnimi 
objekti, poslovnimi stavbami, hidrometeorološka služba, sei- 
zmološka služba ipd.) 

Nosilci: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Rok: do konca leta 1984 

E. VLOGA OBČIN 
1. Na podlagi ustavnih opredelitev o pravicah, odgovorno- 

stih in obveznostih občine se bomo dosledno zavzemali za 
uveljavitev občine kot samoupravne in temeljne družbenopo- 
litične skupnosti. Pri snovanju nove republiške zakonodaje 
bodo dosledno spoštovane ustanovne pravice občin, že ve- 
ljavna zakonodaja bo s tega stališča pregledana, če bo po- 
trebno pa bodo predlagane ustrezne spremembe in dopolni- 
tve republiških zakonov. 

Nosilci: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Socialistična 
zveza delovnega ljudstva, skupnost slovenskih občin 

Rok: analiza republiške zakonodaje do konca leta 1984 
trajna naloga 

2. V občinah bodo uveljavljene splošne bilance, ki bodo 
prikazovale v okviru realnega dohodka potrebe in razpolož- 
ljiva sredstva za vse oblike skupne in splošne porabe v občini, 
republiki in federaciji in ki bodo tako ustvarjale pogoje za 
odločanje delavcev o splošni in skupni porabi in o osebnih 
dohodkih ter akumulaciji oziroma o sredstvih za razširitev 
materialne podlage dela. 

Nosilci: Gospodarska zbornica SRS in občinske gospodar- 
ske zbornice, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: december 1983, za leto 1984 trajna naloga 
3. Krepili bomo vlogo občin pri načrtovanju gospodarskega 

razvoja pri načrtovanju in uresničevanju politike zaposlova- 
nja, pri prizadevanjih za finančno sanacijo nelikvidnosti v 
združenem delu, pri socialni politiki in zlasti pri razvoju svo- 
bodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti, kot so 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, otroško varstvo in znanost. 
V družbenih dejavnostih bomo v občini ugotavljali prednosti 
ter v skladu z njimi vplivali na razporejanje razpoložljivih 
sredstev, usklajeno z razporejanjem sredstev za osebne do- 
hodke in sredstev za akumulacijo. Na ta način bomo skrbeli za 
razširitev materialne osnove dela v temeljnih organizacijah 
združenega dela. 

Nosilci: Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in občinske gospodarske zbornice, organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 

Rok: trajna naloga 
4. V občinah bomo dosledno upoštevali pravice delavcev v 

organizacijah združenega dela, delovnih ljudi in občanov v 
samoupravnih interesnih skupnostih. S tega vidika bodo oce- 
njeni veljavni občinski statuti in po potrebi predlagane nji- 
hove spremembe in dopolnitve. 

Nosilci: občine, skupnost slovenskih občin, Socialistična 
zveza delovnega ljudstva 

Rok: pregled občinskih statutov in drugih splošnih aktov do 
konca leta 1984 trajna naloga 
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POJASNILO O NEKATERIH 

PREDLOGIH SPREMEMB 

IN DOPOLNITEV NAČRTA 

URESNIČEVANJA 

DOLGOROČNEGA 

PROGRAMA 

GOSPODARSKE 

STABILIZACIJE 

V SR SLOVENIJI 

Komisija za pripravo in izvajanje načrta uresničevanja dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji 

"je proučila predloge za spremembo in dopolnitev načrta, ki so 
jih predložili Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Republiška konferenca Zveze socialistične mladine 
Slovenije, Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa, 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, sku- 
pina delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji Skupščine SR Slovenije, medzborovska 
skupina delegatov za proučevanje vprašanj s področja znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, posamezne samoupravne in- 
teresne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejav- 
nosti na ravni republike, posamezne občinske skupščine in 
vodstva družbenopolitičnih organizacij ter posamezni dele- 
gati. 

V nadaljevanju daje komisija pojasnilo o nekaterih predlo- 
gih za spremembo in dopolnitev načrta. 

1. Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega 
dela in odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije sta menila, da ni potrebno v 
vsaki temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti še pose- 
bej pripravljati svojih stabilizacijskih načrtov, ker bi to lahko 
povzročilo zgolj podvajanje določenih nalog. 

Delavci v vsaki organizaciji združenega dela morajo pove- 
dati katere so njihove naloge pri izvrševanju dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije, svoje predvidene aktiv- 
nosti pa lahko zajamejo v letne planske akte, ali pa jih oprede- 
lijo v posebnih načrtih. 

2. V razpravi na Odboru za družbenopolitični sistem in 
Odboru za družbenoekonomske odnose Družbenopolitič- 
nega zbora je bilo zavzeto stališče, da je vključitev družbeno- 
političnih organizacij med nosilce nalog neustrezna oziroma 
nepotrebna. Družbenopolitične organizacije morajo pripraviti 
svoje programe, njihove naloge so dolgoročne in celovite, 
same pa morajo določiti tudi prednostne naloge. 

Ker je predlog načrta pregled ošnovnih usmeritev in aktiv- 
nosti vseh družbenih subjektov v SR Sloveniji za izpolnitev 
obveznosti dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije, je glede na ustavno vlogo, ki jo imajo družbenopolitične 
organizacije, nujno, da se le-te neposredno vključijo v skupni 
načrt uresničevanja programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji. 

3. V razpravi na Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je bil izražen dvom o razvojnih številakh v poglavju 
/., ki se nanašajo na dohodek, delež izvoza blaga in storitev v 
družbenem proizvodu. 

V predlogu načrta so bili navedeni prvi izračuni, napravljeni 
za pripravo dolgoročnega plana razvoja SR Slovenije. Glede 
na to, da so ti izračuni le orientacijski, je besedilo delno 
spremenjeno. 

4. Skupina delegatov za Zbor občin iz Skupščine občine 
Maribor-Rotovž je predlagala, da se v 1. podtočki točke A-2 
»Proizvodnja« opredelijo proizvodni programi ne pa dejavno- 

sti, saj lahko ti največ prispevajo h konvertibilnemu izvozu. 
Naštevanje proizvodnih programov v načrtu bi bilo nepri- 

merno, saj jih je zelo veliko, prav tako pa se sčasoma spremi- 
njajo, pojavljajo pa se tudi novi. 

5. Skupščina občine Koper, Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je predlagala, da se v točki A-3 
"Energetika« opredeli kot naloga zagotovitev ustreznih spod- 
bud za dejansko dosežene prihranke pri uporabi energije ter 
za uporabo alternativnih virov energije. 

Predlog je že zajet v dogovoru, ki ureja racionalno rabo 
energije. Vseh aktivnosti na posameznih področjih ni bilo 
mogoče zajeti v skupni načrt, kar pa seveda ne pomeni, da so 
drugotnega pomena. 

6. V razpravi na Zboru združenega dela je bilo izraženo 
mnenje, da je glede na strategijo dolgoročnega razvoja in pri 
prestrukturiranju gospodarstva v posameznih dejavnostih 
strošek energije na posamezno enoto proizvoda oziroma sto- 
ritve prevelik (pripomba k točki A-3. »Energetika«). 

Naloga je zajeta v uvodnem delu načrta, in sicer v četrtem 
odstavku točke 2 poglavja / kot tudi med konkretnimi nalo- 
gami v 1. podtočki točke A-3 »Energetika«. 

7. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Od- 
bor za finance Zbora občin sta menila, da je treba dati ustre- 
zen poudarek informacijskemu sistemu in kadrovski politiki v 
načrtu, bolj poudariti naravne danosti za razvoj kmetijstva, 
turizem pa glede na razvojne možnosti vključiti v jugoslovan- 
ski prostor in ga ne omejevati le na Slovenijo. 

Predlogi so vsebinsko že zajeti v načrtu, in sicer informacij- 
ski sistem v 4. podtočki točke B-4, kadrovska politika v 4. 
podtočki točke B-5, poudarjene naravne danosti za razvoj 
kmetijstva v podtočkah točke A-4 turizem pa v 1. in 2. pod- 
točki točke A-6, poleg tega pa jih bodo vsebovali tudi republi- 
ški planski dokumenti. 

8. Gospodarska zbornica Slovenije je k 1. podtočki točke A- 
4 »Proizvodnja hrane« predlagala, da je glede na kapitalno 
zahtevnost melioracij treba posvetiti več pozornosti aktivno- 
stim za vključevanje slabo obdelanih in neobdelanih kmetij- 
skih površin v intenzivnejšo obdelavo ter popisati te površine. 

Zahteva po intenzivnejši obdelavi v omenjeni nalogi iz na- 
črta govori, da je treba pripraviti letne programe vključevanja 
slabo in neobdelanih kmetijskih zemljišč v družbeno organizi- 
rano proizvodnjo, uresničevati program melioracij in komasa- 
cij do konca leta 1985 in tudi pripraviti programe za obdobje 
1986-1990. Bistvo družbeno organizirane proizvodnje je 
njena intenzivnost, popis površin pa je nujna delovna metoda 
za izvedbo te naloge, je pa tudi predvidena v kmetijski zako- 
nodaji. 

9. Gospodarska zbornica Slovenije prav tako predlaga, da 
bi pri aktivnosti, predvideni v 4. podtočki točke A/4 morali pri 
izvedbi sodelovati tudi »zakonodaja« in davčna uprava. 

Kadar je določen kot nosilec Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, v načrtu niso opredeljeni posamezni republiški 
upravni organi. Ti so navedeni posebej le, če je njihova 
funkcija pri posamezni nalogi posebej poudarjena. 

10. V načrtu niso posebej upoštevani naslednji predlogi 
sprememb in dopolnitev načrta iz razprave na zasedanju 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ker so vse- 
binsko že zajeti v posameznih konkretnih nalogah načrta: 

- zagotoviti je treba, da bomo razdeljevali samo ustvarjeni 
ne pa prikazani dohodek. 

Naloga je zajeta v 1. podtočki točke B/3 »Ukrepi s področja 
finančnega poslovanja« 
- pri finančnem poslovanju je treba zagotoviti spremembe 

predpisov, ne pa le ocenjevati učinke. 
Naloga je zajeta v 2. podtočki točko B/3 
- za povečanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti 

gospodarstva je treba razbremeniti gospodarstvo davkov, pri- 
spevkov in članarin, poleg tega pa je treba v organizacijah 
združenega dela odpraviti vse vire fiktivnih dohodkov, zniže- 
vati vse vrste stroškov, izboljšati organizacijo dela in izboljšati 
upravljalsko strukturo. 

Navedene naloge so že podrobneje razčlenjene v 1. pod- 
točki točke B/1, v 1. in 6. podtočki točke B/3 ter v 1. podtočki 
točke ll/D »Splošna poraba« 

- z novimi predpisi ne bi smeli še naprej povečevati nepro- 
duktivnosti režijskega dela 

Naloga je vsebovana v 3. točki poglavja ll/D. 
11. V razpravi na Zboru združenega dela je bilo poudar- 
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jeno, da v načrtu ni metodologije za ugotavljanje prispevkov 
delavcev iz minulega dela, zato bi bilo treba določiti tudi 
strokovno institucijo, ki bo pripravila teze za pripravo meril. 

Navedena naloga se po določbah zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu nanaša predvsem na organizacije 
združenega dela, ki pri njenem izvajanju samostojno sodelu- 
jejo, lahko tudi s strokovnimi organizacijami in instituti. V 
zvezi sindikatov so bile že pripravljene nekatere strokovne 
podlage za ugotavljanje prispevkov iz minulega dela. Zaradi 
tega v načrtu ni posebej opredeljena strokovna institucija, ki 
naj bi oblikovala podlage za izdelavo teh meril. 

12. Po mnenju Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije bi morali pri sprejemanju vsakega novega predpisa 
ugotoviti, ali ima materialne posledice za združeno delo in za 
občinske proračune. 

Navedeno zahtevo že vsebuje poslovnik Skupščine SR Slo- 
venije, zato je ni treba ponavljati v načrtu. 

13. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je izrazil 
pomislek, da ni razumljivo, da so po besedilu 3. podtočke 
točke B/2 odgovorni samo subjekti v združenem delu in 
noben subjekt združenega dela ter da je treba upoštevati 
odgovornost slehernega delavca v vseh delovnih okoljih. 

V navedeni točki je opredeljena odgovornost vseh delavcev 
ter s tem tudi vseh gospodarskih subjektov, v katere se de- 
lavci združujejo, posebej, in to je po našem mnenju pravilno, 
pa je poudarjena odgovornost vodilnih in strokovnih delav- 
cev, ker ti dajejo strokovne predloge, in podlage za odločanje 
delavcev. 

14. K 3. podtočki točke B/3 je bilo v razpravi na Zboru 
združenega dela izraženo stališče, da naj se naloge omeji le 
na objektivne motnje pri poslovanju. 

Motnje pri poslovanju oziroma ugotovitve o neuspešnem 
poslovanju se razčlenijo glede na ugotovitve o objektivnosti 
oziroma subjektivnosti vzrokov, ki so povzročili ugotovljeno 
stanje, to pa je naloga vseh subjektov v predsanacijskih in 
sanacijskih postopkih. 

15. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Od- 
bor za finance Zbora občin sta predlagala, da je treba v načrtu 
bolj poudariti združevanje sredstev delovnih ljudi in občanov 
za vlaganje v organizacije združenega dela. 

V sedanjih razmerah bi uresničitev tega predloga zahtevala 
širšo aktivnost v republiki ter dodatno zbiranje sredstev in 
njihovo razporejanje za nadomeščanje razlik med visokimi 
obrestnimi merami od hranilnih vlog in obrestnimi merami, ki 
jih je mogoče realno pričakovati iz naložb, za katere bi bila 
uporabljena združena sredstva občanov. Naloga zato pred- 
vsem sodi v razvojne načrte organizacij združenega dela. 

16. Skupščina občine Maribor Rotovž je postavila vpraša- 
nja o možnosti uresničitve 3. podtočke točke Bl3 »Ukrepi s 
področja finančnega poslovanja■< in predlagala, naj bi se v tej 
točki poudarila naloga organiziranosti in delovanja nadzora 
nad delovanjem združenih sredstev rezerv. 

Vprašanje organiziranosti skladov skupnih rezerv in delova- 
nje nadzora nad uporabo združenih sredstev je že urejeno z 
zakonom o skladih skupnih rezerv in s samoupravnimi sploš- 
nim/ akti skladov. 

17. Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor ob- 
čin iz Skupščine občine Žalec ugotavlja, da niso navedene 

konkretne zadolžitve za uresničitev sprememb standardov in 
normativov v družbenih dejavnostih. 

Na področju vzgoje in izobraževanja so z zakoni predpisani 
normativi in standardi že toliko zaostreni, da jih je ob ustrez- 
nem sporazumevanju o solidarnosti tudi v zaostrenih razme- 
rah še zmeraj mogoče uresničevati, njihovo opuščanje pa bi 
pomenilo pomembnejše poseganje v temeljne pravice, opre- 
deljene z ustavo in zakoni. 

18. V razpravi na Zboru združenega dela je bila dana pri- 
pomba, da bi bilo treba dajati prednost denarnim oblikam 
pomoči družinam z otroki pred neposrednimi oblikami po- 
moči. 

S preoblikovanjem denarnih pomoči v funkcionalne uve- 
ljavljamo tiste oblike organizirane vzgoje, izobraževanja in 
varstva, ki imajo boljše učinke na vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladine. Preoblikovanje denarnih pomoči v funkcio- 
nalne pa spodbuja po drugi strani razvijanje neposrednih, 
smotrnejših in učinkovitejših oblik vzgoje in varstva. 

19. V razpravi na Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR 
Slovenije so bile dane nekatere pobude za proučitev sprejetih 
predpisov o zdravstvenem varstvu. S temi naj bi poenostavili 
postopke in omogočili večjo angažiranost pri samoupravnem 
urejanju posameznih vprašanj. 

Pobuda je vsebinsko že zajeta v 4. podtočki točke Cl2 
»Zdravstveno varstvo«. 

20. V razpravi na Družbenopolitičnem zboru in s strani 
Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije 
je bilo izraženo stališče, da participacije v zdravstvu ne smejo 
zasledovati zgolj ekonomskih učinkov. 

Takšno stališče je bilo že doslej upoštevano pri opredelje- 
vanju vloge in višine participacij za zdravstvene storitve v 
zdravstvenih skupnostih in ga zaradi nespornosti nismo pose- 
bej ponavljali. Naloga, da je treba učinke participacije oceniti, 
pa je zajeta v 4. podtočki točke Cl2. 

21. V razpravi na Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je bilo predlagano, da Zdravstvena skupnost Slove- 
nije uvede enoten računalniški informacijski sistem, ki bi 
postopoma prerasel v skupno banko podatkov porabnikov 
zdravstvenega varstva. 

O ustanovitvi in izoblikovanju enotnega zdravstveno-infor- 
macijskega sistema so se že dogovorile vse občinske zdrav- 
stvene skupnosti v SR Sloveniji in o tem leta 1980 sklenile 
poseben samoupravni sporazum. Uresničevanje opredelitev 
iz sporazuma ne poteka s predvideno dinamiko, ker zaradi 
znanih finančnih težav občinske zdravstvene skupnosti ne 
združujejo namenskih sredstev, kljub temu pa se delo pri 
uresničevanju te naloge nadaljuje in jo zaradi tega nismo 
ponovili v načrtu. 

22. Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega 
dela in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin sta izrazila pomisleke, čemu načrt povezuje zmanjševa- 
nje števila zaposlenih v upravi, ki ga je treba doseči v letu 
1984, s stanjem v letu 1981. 

Število zaposlenih v državni upravi se je pričelo na osnovi 
sprejetih družbenih usmeritev zmanjševati v letu 1981. Dina- 
mika zmanjševanja ni bila v vseh okoljih enaka, ker delo v 
upravi (skupne službe za več upravnih organov) še ni bilo 
povsod racionalizirano. 
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Komisija za pripravo in izvajanje načrta uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji 

predsednik: 
1. Janez ZEMLJARIČ, predsednik Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije 
člani: 

2. Andrej BRVAR, predsednik Republiške konference 
Zveze socialistične mladine Slovenije 

3. Marko BULC, predsednik Gospodarske zbornice Slo- 
venije , ■.. 

4. mg. Stanko DEBEUAK, glavni direktor Industrije po- 
hištva in notranje opreme, Meblo, Nova Gorica 

5 Majda GASPARI, članica Predsedstva SR Slovenije 
6' dr. Miroslav GLAS, asistent na Ekonomski fakulteti 

Borisa Kidriča v Ljubljani 
7. Francka HERGA, podpredsednica Republiškega sveta 

Zveze sindikatov Slovenije 
8. Zvonimir HUDEJ, predsednik Izvršnega sveta Skup- 

ščine občine Celje. 
9. Jernej JAN, predsednik Republiškega komiteja za 

mednarodno sodelovanje 
10. Vlado KLEMENČIČ, podpredsednik Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije 
11. Jože KNEZ, podpredsednik Republiške konference 

SZDL Slovenije 
12. Bruno KORELIČ, predsednik Skupščine občin Koper 

13. Štefan KOROŠEC, član predsedstva Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slovenije 

14. dr. Anton KOŠIR, pomočnik direktorja delovne orga- 
nizacije Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj 

15. dr. Davorin KRAČUN, izredni profesor na Visoki eko- 
nomski komercialni šoli Maribor 

16. Boris LASIČ, predsednik kolektivnega poslovodnega 
organa SOZD Iskra, Ljubljana 

17. Martin MLINAR, predsednik Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 

18. Milica OZBIČ, guverner Narodne banke Slovenije 
19. Živko PREGL, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 

beno planiranje 
20. Milivoj SAMAR, predsednik Republiškega komiteja za 

družbeno planiranje 
21. Jože SLOKAR, predsednik Samoupravne interesne 

skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
22. dr. Lojze SOČAN, direktor Inštituta za ekonomska 

raziskovanja Ljubljana 
23. Jože STRLE, predsednik Republiške skupnosti za 

cene 
24. Rudi ŠEPIČ, republiški sekretar za finance 
25. Dušan ŠINIGOJ, podpredsednik Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije 
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