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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 
12. 1984 obravnaval: 

- PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVA- 
NJA USMERITEV DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 V LETU 1985, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Marko KOSIN, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predse- 
dnik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 

darske zadeve, « 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in te- 
hnologijo, 

- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predse- 
dnica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 

- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predse- 
dnik Republiškega komiteja za energetiko, 

- Rudi ŠEPIC, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar 23 finance 

- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, 

- Anton PENOGOV, direktor Republiške uprave za 
družbene prihodke, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiš- 
kega komiteja za družbeno planiranje. 
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I. KLJUČNI CILJ DRUŽBENEGA 
IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE V LETU 1985 

V letu 1985 bomo v SR Sloveniji s še doslednej- 
šim uveljavljanjem sistema socialističnega samo- 
upravljanja ter ekonomskih zakonitosti, kako- 
vostnih dejavnikov gospodarjenja, ciljev na področ- 
ju ekonomskih odnosov s tujino in tudi vseh drugih 
nalog iz dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije, pospešeno, na podlagi že doseženih re- 
zultatov pri uresničevanju ciljev gospodarske stabi- 
lizacije, dalje odpravljali vzroke neugodnih gospo- 
darskih gibanj ter utrjevali pogoje za krepitev eko- 
nomskega in odločujočega družbenega položaja 
samoupravno organiziranih in povezanih delavcev, 
delovnih ljudi in občanov in za nadaljnji, hitrejši in 
stabilnejši družbeno gospodarski razvoj Slovenije 
in Jugoslavije. 

Za uresničevanje ključnih ciljev družbenega in 
gospodarskega razvoja bomo v letu 1985: 

- nadalje večali kakovostni konvertibilni izvoz in 
devizni priliv, kar bo pogoj za povečanje proizvod- 
nje in temeljno merilo za prestrukturiranje gospo- 
darstva; 

- nadalje večali proizvodnjo, njeno prilagajanje 
zaostrenim tržnim razmeram, boljše izkoriščali na- 
ravne danosti in razpoložljive zmogljivosti, izboljša- 
li organizacijo dela, uvajali večizmensko delo pov- 
sod tam, kjer je ekonomsko in tehnično mogoče in 
smotrno, spodbujali delavce k zmanjšanju porabe 
surovin, energije in repromateriala ter izboljšanju 
organizacije in tehnologije dela; 

- pospešeno uvajali sodobno tehnologijo v pro- 
izvodne in upravljalske procese, in to z večjim upo- 
rabljanjem znanja in spodbujanjem ustvarjalnosti 
ter večanjem družbene inovacijske sposobnosti; 

- ustvarili pogoje za umirjenejšo inflacijo in hi- 
trejše odpravljanje njenih žarišč, predvsem z večjo 
izvozno proizvodnjo in oblikovanjem vseh vrst re- 
zerv, z odpravljanjem žarišč izgub, z zmanjševa- 
njem vseh vrst potroškov, s produktivnim zaposlo- 
vanjem in delom, s spodbudnejšo delitvijo osebnih 
dohodkov in omejevanjem vseh virov fiktivnega do- 
hodka ter z vsem tem tudi ustvarjali možnosti za 
postopno rast življenjske ravni; 

- prilagajali vse oblike porabe dejansko razpo- 
ložljivemu dohodku, večali vlaganje v razvojne de- 
javnike, pri čemer bomo kljub zmanjšanim material- 
nim možnostim več vlagali zlasti v tiste raziskovalne 
in izobraževalne programe, ki bodo neposredno 
pripomogli k prestrukturiranju gospodarstva, druž- 
benih dejavnosti in uprave; 

- krepili kakovostnejše samoupravno, poslovno, 
interesno povezovanje z združenim delom v vsej 
Jugoslaviji; 

- spodbujali in razvijali vse, kar pospešuje ra- 
zvoj družbene skupnosti, njeno kulturno in intelek- 
tualno odprtost ter ustvarjalnost na vseh področjih 
življenja in dela; 

- pripravili in sprejeli realne srednjeročne in 
dolgoročne plane na vseh ravneh samoupravne in 
družbene organiziranosti; 

- z ukrepi ekonomske politike zlasti spodbujali 
večje in donosnejše vključevanje v mednarodno 
menjavo, večjo rast proizvodnje, učinkovitejše go- 
spodarjenje, odpravljanje vzrokov inflacije ter smo- 
trno razporejanje in spodbudno delitev dohodka. 

Pri oblikovanju skupne ekonomske politike Jugo- 
slavije si bomo prizadevali za stabilne pogoje go- 
spodarjenja, ki bodo na podlagi realnega tečaja 
dinarja, realnih obresti, realne cene energije, prevo- 
za in drugih proizvodnih dejavnikov pospešili pove- 
zovanje združenega dela na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. Pri oblikovanju skupne razvojne in eko- 
nomske politike bomo vztrajali pri upoštevanju na- 
cionalnih posebnosti ob doslednem izpolnjevanju 
odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za 

svoj in skupen razvoj. Ukrepi ekonomske in razvoj- OPOMBE: 
ne politike SR Slovenije bodo spodbujali združeno 
delo k združevanju dela in sredstev na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Še nadalje si bomo prizade- 
vali, da bomo v združenem delu več kot polovico 
sredstev za pospeševanje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomne pokraji- 
ne Kosovo namenili za združevanje dela in sredstev 
ter zagotovili večji pretok znanja in poslovnih iz- 
kušenj, zlasti še pri skupnih prizadevanjih za kon- 
vertibilni izvoz. 

Pri dograjevanju političnega in družbenoeko- 
nomskega sistema socialističnega samoupravljanja 
se bomo zavzemali za doslednejšo uveljavitev te- 
meljnega izhodišča, da je delavčeva pravica dela z 
družbenimi sredstvi podlaga za oblikovanje vseh 
odnosov v družbeni reprodukciji. Na podlagi kritič- 
nih analiz delovanja posameznih delov političnega 
in družbenoekonomskega sistema socialističnega 
samoupravljanja in v razpravah preverjenih ugoto- 
vitev ter stališč si bomo prizadevali za tak razvoj in 
dograjevanje delov sistema, ki bo odpravljal ovire 
za krepitev samoupravnega položaja delavcev, de- 
lovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, v občini ter na tej podlagi tudi 
ovire pri uresničevanju njihovih interesov v republi- 
ki ter skupnih interesov v federaciji. Pri slednjem 
bomo izhajali iz enakopravnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije, iz odgovornosti republik in po- 
krajin za lasten in skupen razvoj ter iz načel vzaje- 
mnosti in solidarnosti. 

Ob upoštevanju teh izhodišč bomo uresničevali 
sistem družbenega nadzora cen in sodelovali pri 
oblikovanju sprememb v sistemu deviznega poslo- 
vanja; temeljev posojilnega in denarnega sistema 
ter temeljev sistema družbenega planiranja, da bi 
tako popolneje uresničevali temeljne ustavne reši- 
tve in dosegli skladnost z usmeritvami iz dolgoro- 
čnega programa gospodarske stabilizacije. 

V pripravah dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana republike bomo dosledno ure- 
sničevali sistem samoupravnega družbenega plani- 
ranja in zagotavljali, da bodo delavci celoviteje ob- 
vladovali odnose v družbeni reprodukciji. To bo 
tudi naše temeljno izhodišče za dopolnjevanje si- 
stema družbenega planiranja. 

Pri oblikovanju vseh družbenih odnosov bomo 
dograjevali delegatski sistem in krepili delegatske 
odnose, pri čemer bomo upoštevali interese in po- 
trebe delavcev, delovnih ljudi in občanov v temelj- 
nih delegatskih okoljih. To bomo dosegli z odstra- 
njevanjem ovir, ki preprečujejo ali otežujejo uskla- 
jevanje in uresničevanje njihovih interesov na vseh 
ravneh odločanja. Po presoji odnosov svobodne 
menjave dela bomo pripravili spremembe normativ- 
ne ureditve teh družbenoekonomskih odnosov, ki 
bodo omogočile njihov pospešen razvoj ter dosled- 
neje uveljavile ustavno vlogo, način in oblike delo- 
vanja samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti in materialne proizvodnje. 

Pri snovanju novih in pri spreminjanju ter dopol- 
njevanju obstoječih zveznih in republiških zakonov 
bomo krepili ustavni položaj občine kot samo- 
upravne in temeljne družbenopolitične skupnosti. V 
praksi bomo krepili pogoje za polnejše uresničeva- 
nje njene ustavne vloge pri usmerjanju in usklajeva- 
nju gospodarskega in družbenega razvoja, zlasti še 
pri sanaciji gospdodarskih razmner v združenem 
delu, uresničevanju politike zaposlovanja ter razvo- 
ju odnosov svobodne menjave dela. 

Po proučitvi vseh republiških predpisov z vidika 
možnosti za racionalizacijo in poenostavitev admi- 
nistrativnih in strokovnih opravil bomo pripravili 
oziromna sprejeli ustrezne spremembe in dopolni- 
tve teh predpisov ter hkrati spodbujali vse tovrstne 
ukrepe in aktivnosti v SFRJ. 

Z družbenimi dogovori na ravni SFRJ ter z dogo- 
vori socialističnih republik in socialističnih avtono- 
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OPOMBE: mnih pokrajin bomo usmerjali in urejali skupna 
izhodišča oziroma temeljne rešitve, ki so nujne za 
zagotavljanje enotnosti jugoslovanskega trga, ena- 
kopravnosti organizacij združenega dela v SFRJ 
oziromna za uveljavitev temeljnih pravic in intere- 
sov, kadar je smotrno in utemeljeno, da se izho- 
dišča in rešitve poenotijo. 

II. MATERIALNE MOŽNOSTI SR 
SLOVENIJE V LETU 1985 

1. Izpolnjevanje obveznosti do tujine, izpolnjeva- 
nje obveznosti do federacije ter drugih republik in 
avtonomnih pokrajin, zagotavljanje sredstev za po- 
krivanje izgub in za utrditev finančnega položaja 
združenega dela omejujejo razpoložljiva sredstva 
za porabo. 

Na podlagi dosežkov v letu 1984 ter predvidenih 
gospodarskih tokov v naslednjem letu so material- 
ne možnosti za razvoj v letu 1985 naslednje: 

- rast družbenega proizvoda za 2,5%, ob rasti 
industrijske proizvodnje za 2,7%, kmetijstva ter pro- 
meta in zvez za 3%, trgovine za 2% in obrti za 4,5%, 
ter ob ohranjanju gradbeništva na ravni iz leta 1984; 

- povečanje zaposlenosti za 1%, produktivnosti 
za 1,5% ter ohranitev deleža materialnih stroškov v 
celotnem prihodku na ravni leta 1984; 

- ohranjanje naložb v osnovna sredstva gospo- 
darstva na ravni iz leta 1984; 

- konvertibilni devizni priliv v višini 1.650 mio 
dolarjev ob celotnem konvertibilnem izvozu 2.666 
mio dolarjev, ob povprečnem povečanju izvoza bla- 
ga in storitev na konvertibilno tržišče za 14%, kar 
bo ob ohranjanju poslov 1:1 na ravni leta 1984 
pomenilo bistveno večjo rast rednega izvoza. Taka 
izvozna politika bo ob enakih pogojih razpolagala z 
ustvarjenimi devizami kot leta 1984 omogočala 
okoli 730 mio dolarjev razpoložljivih deviznih sred- 
stev za plačilo zapadlih obveznosti, uvoz najnujnej- 
še opreme, surovin in reprodukcijskega materiala. 

Ob takšnih materialnih možnostih in dejstvu, da 
znašajo obveznosti SR Slovenije do odplačila tujih 
posojil (ob predvidenem reprogramiranju okoli 220 
mio dolarjev) 235 mio dolarjev, je treba nameniti 
okoli 80 milijard din za uresničevanje programov in 
utrditev finančnega položaja združenega dela, so 
pri oblikovanju politike razporejanja dohodka in 
čistega dohodka možna naslednja globalna ra- 
zmerja: 

- globalna rast sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev v višini 90% celoletne no- 
minalne rasti dohodka; 

- globalna rast sredstev samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih dejavnosti brez skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v višini 
90% celoletne nominalne rasti dohodka. 

Poleg teh sredstev je treba zagotoviti dodatna 
sredstva za prednostne izobraževalne in raziskoval- 
ne programe ter sredstva za valorizacijo denarnih 
pomoči za otroke in nadomestilo osebnih dohod- 
kov med porodniških dopustom; 

- rast sredstev skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja bo nekoliko hitrejša od rasti 
dohodka; 

- rast sredstev za zadovoljevanje splošnih druž- 
benih potreb v SR Sloveniji (republiški in občinski 
proračuni) v višini 90% celoletne nominalne rasti 
dohodka; 

- ohranitev realnega obsega akumulacije go- 
spodarstva na ravni leta 1984. 

2. Za doseganje večjih rezultatov in premagova- 
nje zaostrenih gospodarskih razmer s kakovostnim 
prestrukturiranjem na vseh področjih družbene re- 
produkcije je treba doseči večjo akumulativno in 
reprodukcijsko sposobnost gospdodarstva. Zato 
pri oblikovanju ciljev ekonomske politike za leto 
1985 izhajamo iz ugotovitve, da je treba z vsestran- 
skim prizadevanjem v organizacijah združenega 

dela in družbi doseči močnejšo izvozno usmerje- 
nost in večjo proizvodnjo, boljšo ekonomičnost v 
poslovanju in gospodarnejšo rabo družbenih sred- 
stev - zlasti še obratnih sredstev - da bi tako 
zagotovili potrebna sredstva za reprodukcijo go- 
spodarstva ter postopno - v skladu z rezultati - 
zaustavljali nadaljnje realno zmanjševanje sredstev 
za osebno, skupno in splošno porabo. 

Za postopno zaustavljanje nadaljnjega upadanja 
realnih osebnih dohodkov in sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih družbenih potreb se mo- 
ra družbeni proizvod povečati za okoli 5%, kar terja 
povečevanje proizvodnje za 3,5% in znižanje deleža 
materialnih stroškov v celotnem prihodku za naj- 
manj 1% točko na ravni gospodarstva SR Slovenije 
ob 1% rasti zaposlovanja. Šele ob preseganju takih 
rezultatov bodo dane materialne možnosti za po- 
stopno odpravljanje zatečenih razlik v osebnih do- 
hodkih nekaterih negospodarskih dejavnosti, dose- 
ganje postopnega usklajevanja osebnih dohodkov 
z rastjo produktivnosti in nadaljnje povečevanje 
sredstev za izobražvanje, raziskovalno dejavnost, 
zdravstvo in kulturo. Periodično bomo spremljali 
doseganje rezultatov gospodarjenja in uresničevali 
s to resolucijo opredeljeno spodbudno razporeja- 
nje dohodka. 

Rast proizvodnje in zaposlovanja v posameznih 
dejavnostih in organizacijah združenega dela bo 
odvisna od dosežene rasti produktivnosti, ekono- 
mičnosti in drugih kakovostnih dejavnikov gospo- 
darjenja ter izvoza na konvertibilno področje. Rast 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo de- 
lavcev v posamezni organizaciji bo odvisna od re- 
zultatov gospodarjenja in rasti sredstev namenjenih 
za akumulacijo, tako da povečanje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev ne bo 
zmanjševalo deleža akumulacije v dohodku. Zato 
bodo delavci v organizacijah združenega dela načr- 
tovali, ugotavljali ter spodbujali doseganje delovnih 
in poslovnih rezultatov z uporabo enotnih temeljnih 
kazalnikov. S takim oblikovanjem in delitvijo sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev 
na osnovi doseženih in v dohodku izkazanih rezul- 
tatov bodo delavci uresničevali načelo, da si z dose- 
ganjem boljših delovnih in poslovnih rezultatov za- 
gotavljajo tudi hitrejšo rast osebnih dohodkov. Ob 
slabših delovnih in poslovnih rezultatih v posamez- 
nih organizacijah združenega dela bodo osebni do- 
hodki naraščali počasneje. 

Samoupravne interesne skupnosti in družbeno- 
politične skupnosti bodo pripravile programe in 
predvidele sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb na podlagi možne nomi- 
nalne rasti posameznih oblik porabe, opredeljene s 
to resolucijo. Sredstva za delovanje v prvih treh 
mesecih leta 1985 bodo samoupravne interesne 
skupnosti zagotavljale na podlagi prispevnih in 
davčnih stopenj, veljavnih v letu 1984. Po obravnavi 
rezultatov poslovanja v letu 1984 bodo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih ob upoštevanju no- 
vega obračunskega sistema sprejeli usklajene pri- 
spevne stopnje in programe za leto 1985. 

Pospešili bomo dokončanje že začetih naložb. V 
organizacijah združenega dela bodo pretehtali na- 
meravane naložbe zlasti z vidika srednjeročne in 
dolgoročne razvojne politike. Prednost bodo imela 
vlaganja v posodobitve, ki bodo učinkovale že na 
začetku novega srednjeročnega obdobja. Neproi- 
zvodnih naložb praviloma ne bomo začenjali, razen 
v stanovanjsko-komunalni dejavnosti. 
III. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA 
PLANA V LETU 1985 TER 
DOLGOROČNEGA PROGRAMA 
GOSPODARSKE STABILIZACIJE 
1. Proizvodna politika 

1.1. Povečevanje proizvodnje v industriji je bi- 
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stven pogoj za hitrejšo rast družbenega proizvoda. 
Temeljilo bo zlasti na kakovostnejšem gospodarje- 
nju in poslovanju organizacij združenega dela, na 
boljši izrabi tehnološkega, organizacijskega in dru- 
gega poslovnega znanja, na dajanju prednosti per- 
spektivnim proizvodnim programom, na učinkovi- 
tejšem sodelovanju in združevanju organizacij 
združenega dela, ki so povezane v reprodukcijskih 
procesih, ter na proizvodnem in poslovnem uspo- 
sabljanju za uspešnejši konvertibilni izvoz. Delavci 
v industriji bodo povečali proizvodnjo, dvignili sto- 
rilnost, ekonomičnost in donosnost s sodobnejšo 
organizacijo dela, s povečanjem serij, kjer je to 
smotrno, in z izločanjem tistih programov, ki sodijo 
v drobno gospodarstvo. Na osnovi analiz tržišč bo- 
do organizacije združenega dela prilagajale proiz- 
vodne programe in nadaljevale s postopno tehno- 
loško prenovo. Pri tem bodo še posebej opredelile 
izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev kot bi- 
stveno sestavino politike nadaljnjega razvoja. 

V organizacijah združenega dela, s podpovpre- 
čnimi proizvodnimi, ekonomskimi in izvoznimi re- 
zultati, bodo poslovodni organi in strokovne službe 
opredelili naloge, ukrepe in aktivnosti za takojšnje 
doseganje boljših rezultatov. 

Prizadevanja za posodobitev proizvodnje bodo 
usmerjena k tržno uspešnejšim programom, uvaja- 
nju novih tehnologij ter odpravljanju kritičnih ozkih 
grl ob realnejšem vrednotenju vseh proizvodnih 
dejavnikov. Zato bomo vlagali razpoložljiva sred- 
stva v programe za avtomatizacijo proizvodnje in v 
razvoj novih proizvodov višje tehnologije, pred- 
vsem tiste, ki ne bo povečevala potreb po energiji in 
surovinah. V organizacijah združenega dela bodo 
okrepili obstoječe ter ustanavljali nove razvojno- 
raziskovalne enote, ki bodo usposobljene za tesnej- 
še sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi organi- 
zacijami ter omogočile večjo medsebojno izmenja- 
vo strokovnjakov. 

Z nadaljnjim dohodkovnim povezovanjem orga- 
nizacij združenega dela, njihovim skupnim nasto- 
pom na tujih tržiščih, s skupno skrbjo za razvoj 
cenejše in kakovostnejše proizvodnje surovin in 
repromateriala bomo zagotovili, da izvoz surovin ne 
bo povzročal motenj v proizvodnji in izvozu izdel- 
kov višje stopnje predelave. 

1.2. Pospešili bomo prenos tiste proizvodnje v 
drobno gospodarstvo, ki je značilna zanj v svetu. 
Ustanavljali bomo nove enote drobnega gospodar- 
stva, vključno s tistimi, ki terjajo več znanja ob 
zahtevnejši tehnologiji. Zmanjšali bomo osnovo za 
davke iz dohodka pri vlaganjih v drobno gospodar- 
stvo, kadar se z njimi povečuje proizvodnja in odpi- 
rajo nova delovna mesta. Zavzemali se bomo za 
ugodnejše obrestne mere pri kreditiranju razvoja in 
zagotavljanju obratnih sredstev; za zmanjševanje 
omejitev pri uvozu opreme v vseh organizacijskih 
oblikah drobnega gospodarstva, posebej še izvoz- 
no usmerjenega. Poenostavili bomo postopke za 
ustanavljanje obratovalnic in predpise o njihovem 
poslovanju. Enote drobnega gospodarstva, ki 
ustvarjajo oziroma prispevajo k ustvarjanju konver- 
tibilnega deviznega priliva, bodo deležne olajšav pri 
plačevanju davka iz dohodka. S politiko bank, dav- 
čno politiko in spremembo zakonodaje bo mogoče 
postopno obvladovati težave pri financiranju iz- 
gradnje poslovnih prostorov, zlasti še za storitvene 
dejavnosti. 

1.3. Gradbene organizacije bodo izboljšale orga- 
niziranost, se bolj specializirale, poglobile dohod- 
kovno povezanost ter se usposobile za produktiv- 
nejše in kakovostnejše delo in poslovanje ter s tem 
za uspešnejše pridobivanje del v tujini in na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 

1.4. Nosilci energetske oskrbe bodo zagotovili 
potrebno energijo za načrtovano rast proizvodnje. 
Sestavni del prizadevanj za povečanje proizvodnje 
bo zmanjševanje specifične porabe energije z var- 

čevanjem in dosledno uresničevanje sprejetih in OPOMBE: 
novih ukrepov za racionalno pridobivanje, pretvar- 
janje, prenos in uporabo energije. K temu bo pripo- 
mogla tudi nadomestitev tekočih goriv s premo- 
gom, zemeljskim plinom in drvmi, kjerkoli je tehno- 
loško in ekološko mogoče in ekonomsko upraviče- 
no. V premogovnikih bodo tudi v letu 1985 povečali 
pridobivanje lignita ter rjavega premoga. 

S sodelovanjem pri oblikovanju energetske bilan- 
ce SFRJ za leto 1985 bomo zagotovili nujno potreb- 
no količino naftnih derivatov za energetsko in nee- 
nergetsko porabo. 

Nadaljevali bomo z geološkimi raziskavami naha- 
jališč premoga, zemeljskega plina, nafte in urana 
na dosedanjih in novih obetavnih območjih. Vlagali 
bomo v povečevanje pridobivanja premoga, zlasti 
tehnično-tehnološki razvoj te proizvodnje, v odpira- 
nje novih izkopov ter v raziskovalno delo v rudar- 
stvu. Pospešili bomo izgradnjo objektov primarne 
energije HE Mavčiče in TE Ugljevik I skupne moči 
138 MW ter malih HE, najnujnejših prenosnih in 
distribucijskih objektov in širitev plinovodnega 
omrežja zaradi priključitve na nov vir. Hkrati bo 
potekala obnova izrabljenih proizvodnih objektov 
oziroma njihova nadomestitev s stališča racional- 
nega pretvarjanja primarne energije v električno in 
toplotno energijo. 

1.5. Organizacije združenega dela prometa in 
zvez bodo prednostno zagotavljale vzdrževanje in 
varno uporabo svojih zmogljivosti. Uvajale bodo 
sodobne oblike prevoza blaga, predvsem pa kombi- 
nirane in integralne prevozne storitve ter spodbuja- 
le razvoj domačega in tujega zbirnega prometa. 
Enotno bodo nastopale na mednarodnem tržišču 
prevo2nih storitev. Okrepili bomo tehniško-tehno- 
loško povezanost velikih sistemov prometa in zvez 
Slovenije v okviru Jugoslavije. Zaradi zmanjšanja 
prevoznih stroškov v ceni proizvodnje in zaradi 
varčevanja s tekočimi gorivi bo združeno delo v 
večji meri usmerjalo prevoz blaga na daljših razda- 
ljah na železnico. Pri izvozu in uvozu blaga pa bodo 
organizacije združenega dela pod enakimi konku- 
renčnimi pogoji uporabljale domače prometne 
zmogljivosti. 

V prometu in zvezah se bomo zavzemali za ce- 
novno politiko, ki bo zagotovila pokrivanje stroškov 
enostavne reprodukcije in s tem raven vzdrževanja 
in varno uporabo zmogljivosti. Le v železniškem 
prometu bomo del stroškov enostavne reprodukci- 
je še pokrivali s prispevkom iz dohodka organizacij 
združenega dela. 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in 
luški promet in Železniško gospodarstvo Ljubljana 
bosta učinkoviteje ukrepala za povečanje uspešno- 
sti poslovanja in zmanjšanje stroškov poslovanja v 
integralnem transportu. Bolj bomo spodbujali zdru- 
ževanje sredstev za nakup prevoznih zmogljivosti 
po načelih neposredne menjave dela, predvsem pri 
večjih uporabnikih železniških storitev. 

Naložbe v prometu bodo usmerjene k večanju 
varnosti prometa, odpravi ozkih grl in ustvarjanju 
večjega deviznega priliva. 

V skladu z materialnimi možnostmi gospodarstva 
bomo v Samoupravni interesni skupnosti za želez- 
niški in luški promet zagotovili potrebna sredstva, 
da bi usposobili železnico za večjo varnost in obseg 
prometa. 

Nadaljevali bomo s pripravljalnimi deli in dokon- 
čanjem finančne knstrukcije za tiste objekte cestne 
infrastrukture, ki so opredeljeni v sprejetih planskih 
aktih. Več finančnih sredstev za vzdrževanje cest 
bo usmerjenih na tista področja, kjer ni možnosti za 
preusmeritev težkih tovorov na železnice. 

Pospešeno bomo nadaljevali z izgradnjo medna- 
rodnih in magistralnih PTT zmogljivosti ter javnega 
omrežja za prenos podatkov. Zavzemali se bomo za 
usklajeno načrtovanje, izgradnjo, uporabo in vzdr- 
ževanje skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez 
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OPOMBE: med PTT, RTV, železniškim gospodarstvom, cest- 
nim gospodarstvom in elektrogospodarstvom. 

1.6. V kmetijstvu in ribištvu bomo namenili več 
pozornosti nadaljnjemu pospeševanju proizvodnje, 
pridobivanju novih in smotrnejšemu izkoriščanju 
obstoječih kmetijskih zemljišč ter naravnih boga- 
stev voda, in usklajenejšemu razvoju primarne kme- 
tijske proizvodnje in živilske industrije. Povečali 
bomo izvoz kmetijskih proizvodov, rib in drugih 
živil za 15%. i 

Za uresničitev predvidenega programa rastlinske 
pridelave bomo povečali tržno pridelavo pšenice in 
rži na 82.420 ton (povečanje za 8%), povečali po- 
vršine, posejane s sladkorno peso na 5.735 ha (po- 
večanje za 9%), ter povečali pridelavo koruze in 
oljaric. Za povečano pridelavo krme bomo namenili 
121.000 ha travnikov in pašnikov. Pospešili bomo 
tudi proizvodnjo v sadjarstvu in vinogradništvu. 

Prirejo mleka bomo povečali na 360 mio litrov 
(povečanje za 6%), govejega mesa na 41.000 ton, 
svinjskega mesa na 34.000 ton (povečanje za 3%). 
Prirejo perutninskega mesa bomo prilagodili pogo- 
jem tržišča in možnostim oskrbe s krmili. V živino- 
reji bomo povečali delež prireje na doma pridelani 
krmi. 

Potrebno skrb bomo namenili pravočasni in za- 
dostni oskrbi kmetijstva z reprodukcijskimi sredstvi 
in gorivom. Devizna sredstva za kmetijstvo bomo 
zagotovili z večjim izvozom kmetijskih proizvodov 
in živil, z združevanjem deviz s turističnimi organi- 
zacijami združenega dela ter z družbenim dogovo- 
rom o preskrbi. 

V zadružnih organizacijah bomo razvijali proiz- 
vodne odnose in krepili samoupravni položaj zdru- 
ženih kmetov, razvijali pogoje za pridobivanje ve- 
čjega znanja ter s tem spodbujali mlade k delu v 
kmetijstvu. Da bi hitreje prenašali sodobne tehno- 
loške dosežke v neposredno proizvodnjo, bomo 
tudi z intervencijskimi sredstvi, namenjenimi za pri- 
delavo hrane, krepili in razvijali dejavnost pospeše- 
valne službe. 

Pri opredeljevanju obveznosti kmetijstva do na- 
daljnjega povečevanja pridelave hrane bomo po- 
svetili posebno pozornpst trajnemu varovanju naj- 
boljših kmetijskih zemljišč in racionalnejšemu izko- 
riščanju novo usposobljenih kmetijskih zemljišč. 
Naložbe bomo usmerjali tudi v povečevanje proiz- 
vodnje hrane v drugih republikah in avtonomnih 
pokrajinah. 

V živilski industriji bomo pospeševali posodablja- 
nje tehnologije pri tistih organizacijah združenega 
dela, ki so nosilke osnovne oskrbe in izvoza. Zače- 
njali bomo le tiste nove naložbe, za katere je zago- 
tovljena nemotena oskrba z domačimi surovinami 
in ki povečujejo izvoz. 

Ob povečanih gozdnogojitvenih delih bomo po- 
večali blagovno proizvodnjo in smotrneje izkorišča- 
li razpoložljivo gozdno maso ter prednostno oskr- 
bovali izvozno lesnopredelovalno in papirno indu- 
strijo. 

1.7. V turizmu bomo v letu 1985 povečali ponud- 
bo blaga in storitev, izboljšali kakovost turističnih 
storitev in s tem povečali devizni priliv za 20%. Zato 
se bodo turistične in gostinske organizacije združe- 
nega dela povezovale med seboj in z drugimi orga- 
nizacijami združenega dela ter z nosilci osebnega 
dela. 

Posebna pozornost bo namenjena raznovrstnejši 
turistični ponudbi in pritegnitvi zahtevnejših gostov 
- zlasti z nadaljevanjem začetega na Bledu, v Por- 
torožu in zdraviliščih. 

Turistične organizacije združenega dela bodo tu- 
di s prilagajanjem cen med letom zagotavljale ena- 
komernejšo zasedenost svojih zmogljivosti. 

V letu 1985 bomo pospešeno razvijali računalniš- 
ko zasnovan informacijski sistem za turizem in ra- 
zvili osnove tržnega obnašanja in oblikovanja spo- 

ročil za domače in tuja turistična tržišča. 
1.8. V obstoječih in novih reprodukcijskih poveJ 

zavah bodo proizvodne in trgovinske organizacije 
na podlagi skupnih programov pripomogle k boljši 
oskrbi proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim 
materialom, izpolnjevanju izvoznih nalog in pred- 
nostno razvijale trgovino na drobno, še posebej 
trgovino z osnovnimi živili. Za hitrejši razvoj in- 
učinkovitejšo organiziranost trgovine, ki mora sle- 
diti razvoju materialne proizvodnje ter zadovoljeva- 
nju potreb prebivalstva in turizma, bomo pospeše- 
vali procese združevanja in specializacije trgovin- 
skih organizacij ter zmanjševanje števila posre- 
dnikov. 

V naslednjem letu bomo sprejeli ukrepe za izbolj- 
šanje ekonomskega položaja trgovine, predvsem 
trgovine z živili in blagom vsakdanje rabe. Nemote- 
no preskrbo delovnih ljudi in občanov bomo zago- 
tavljali tudi z nižjimi obrestnimi merami za zaloge 
blaga osnovne preskrbe, z ugodnejšimi posojili za 
posodobitev opreme in z zmanjševanjem obvezno- 
sti iz dohodka TOZD, zlasti tistih z večjim številom 
nerentabilnih prodajaln. Trgovinske organizacije 
bodo med turistično sezono izboljšale ponudbo na 
turističnih območjih ter tudi s tem prispevale k 
večjemu deviznemu prilivu. 

1.9. V stanovanjskem, komunalnem in stavbno 
zemljiškem gospodarstvu bomo vztrajali pri ure- 
sničevanju dogovorjenih ciljev stanovanjske gradi- 
tve ter zagotavljali pravočasno pridobivanje in ure- 
janje stavbnih zemljišč. V skladu s plani in programi 
stanovanjskih skupnosti bomo spodbujali prenovo 
starega stanovanjskega sklada in hiš v družbeni 
lastnini. V primeru, ko to terja načelo dobrega go- 
spodarjenja z družbenimi sredstvi pa bomo omo- 
gočili tudi prodajo družbenih stanovanj. Zagotovili 
bomo dosledno uresničevanje samoupravnih spo- 
razumov o združevanju sredstev ter učinkovitejšo 
in doslednejšo uporabo vseh namenskih sredstev 
za stanovanjsko, komunalno in stavbno zemljiško 
gospodarstvo. 

Prizadevali si bomo za hitrejše uvajanje 
sodobnejših tehnologij gradnje in za samoupravno 
ter strokovno organiziranost investitorjev ter izva- 
jalcev z namenom skrajšanja roka izgradnje, poce- 
nitve stanovanj v okviru družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje, upoštevajoč tudi gradnjo za trg. 

Sprejeli bomo dopolnjen program hitrejšega pre- 
hoda na stanarine, ki bodo zagotavljale enostavno 
reprodukcijo družbenega stanovanjskega sklada. 
Hkrati s tem bomo povečali tudi sredstva za delno 
nadomestitev stanarin družinam z nizkimi dohodki. 
Za racionalno uporabo stanovanjskega sklada, ozi- 
roma stanovanj v družbeni lastnini, bomo organizi- 
rali in pospeševali zamenjavo stanovanj, pri čemer 
bomo upoštevali potrebe in možnosti imetnikov 
stanovanjske pravice. 

S cenami komunalnih storitev in proizvodov bo- 
mo ob polni izrabi zmogljivosti zagotovili enostav- 
no reprodukcijo. 

Glede na potrebe in možnosti ter stanje v posa- 
meznih občinah bomo v skladu z dinamiko stano- 
vanjske graditve usmerjali tudi potrebna namenska 
sredstva za pravočasno pridobivanje in urejanje 
stavbnih zemljišč. S pospešeno pripravo prostor- 
skih izvedbenih načrtov ter naložbene in tehnične 
dokumentacije in pravočasno pridobitvijo stavbnih 
zemljišč, bomo omogočili gospodarnejšo in sprot- 
no uporabo namenskih sredstev. Banke si bodo 
prizadevale za tekoče združevanje namenskih in 
dopolnilnih sredstev ter zagotovile večjo gospodar- 
nost in mobilnost vseh sredstev. 

2. Politika v raziskovalni dejavnost: 
Gospodarske organizacije bodo hitreje razvijale 

raziskovalno - razvojno dejavnost in pritegnile več 
raziskovalcev v svoje razvojne enote ter med poslo- 
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vodne organe. Zato bodo raziskovalne organizacije 
povečale število mladih, ki se usposabljajo za raz- 
iskovanje, ter razširile pogoje za pridobivanje novih 
znanj kadrov v gospodarstvu. 

Raziskovalna dejavnost bo usmerjena k progra- 
mom, ki krepijo raziskovalno - razvojne zmogljivo- 
sti, k oblikovanju in uresničevanju aplikativnih pro- 
gramov, ki zagotavljajo izboljšane in nove proizvod- 
ne programe za prodor na svetovni trg, posodobi- 
tev proizvajalnih in upravljalnih sredstev in postop- 
kov ter polizdelke in nove materiale, ki povečujejo 
mednarodno konkurenčnost končnih izdelkov. 

Tehnološko prestrukturiranje bomo spodbujali z 
združevanjem sredstev zlasti za aplikativne raziska- 
ve, usmerjene k tehnologiji informatike, še posebno 
mikroelektroniki, k biotehnologiji, kibernetizaciji 
proizvodnje, z robotizacijo in celično proizvodnjo 
ter z računalniško zasnovano konstrukcijsko te- 
hniko. 

V raziskovalnih skupnostih bomo bolj usklajevali 
interese uporabnikov in izvajalcev pri oblikovanju 
in uresničevanju razvojnih projektov. Za dogovorje- 
ne projekte in za nadaljnji razvoj raziskovalnih 
zmogljivosti bomo združevali sredstva raziskoval- 
nih skupnosti in organizacij združenega dela, ki 
bodo sodelovale pri teh projektih. 

Za hitrejše uvajanje inovacij bodo banke izboljša- 
le posojilne pogoje, pri strokovni presoji naložb 
bolj upoštevale njihove raziskovalno-razvojne in ka- 
drovske razsežnosti. 

Raziskovalne organizacije bodo zagotovile večjo 
izrabo svojih zmogljivosti ter se s svojimi pobudami 
aktivno vključevale v oblikovanje in uresničevanje 
razvojnih projektov. 

Organizacije združenega dela bodo v Samo- 
upravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino združile devizna sredstva 
za uvoz raziskovalne opreme za splošne raziskova- 
lne namene v višini 3 mio $ ter 1,5 mio $ za uvoz 
znanstvene in strokovne literature. 

3. Politika ekonomskih odnosov s 
tujino 

Za realizacijo konvertibilnega deviznega priliva v 
višini 1.650 mio S bomo v SR Sloveniji z vsemi 
ukrepi tekoče ekonomske politike spodbujali izvoz 
in devizni priliv s konvertibilnega tržišča. 

V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino bomo še nadalje 
združevali dinarska sredstva za spodbujanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva. Organizacije združe- 
nega dela, ki ustvarjajo konvertibilni devizni priliv in 
realizirajo večji del celotnega prihodka z izvozom 
blaga in storitev na konvertibilno tržišče, bodo de- 
ležne olajšav pri plačevanju davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela. Te organizaci- 
je združenega dela bodo obenem združevale sora- 
zmerno manj sredstev za hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Povečevanje deviznega priliva bomo spodbujali, 
tako da se bodo organizacije združenega dela v 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino dogovorile za absolut- 
ne zneske obveznega izločanja deviz za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih in proizvodnih potreb v 
republiki ter stalnih in zajamčenih obveznosti za 
dogovorjene infrastrukturne objekte. 

Zavzemali se bomo za politiko takega tečaja di- 
narja, ki bo zagotavljala dohodkovno motiviranost 
izvoznikov na konvertibilno tržišče in s tem dosega- 
nje opredeljenih ciljev pri konvertibilnem izvozu. 

Da bi organizacije združenega dela razpolagale 
vsaj s tolikšnimi deležem deviznega priliva kot le- 
tos, morajo ostati zunanjetrgovinski posli, ki se 
odvijajo v razmerju 1:1, na ravni 1984. leta. Prizade- 
vali si bomo za povečevanje obmejnega gospodar- 

skega sodelovanja, kompenzacijski posli pa se mo- 
rajo zmanjševati. 

Za trajnejšo izvozno usmeritev združenega dela 
bodo organizacije združenega dela v zborničnem 
sistemu in v Samoupravni interesni skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino usklajeva- 
le izvozne programe ter oblikovale strategijo sode- 
lovanja s posameznimi državami in regionalnimi 
trgi s posebnim poudarkom na večjem sodelovanju 
z deželami v razvoju. V letu 1985 se mora povečati 
izvoz storitev in devizni priliv od teh poslov. 

V skladu s politiko družbenoekonomskega razvo- 
ja SFRJ za leto 1985 bomo zahtevali, naj bo izvozni- 
kom omogočeno, da del ustvarjenih deviz uporabi- 
jo za najnujnejši uvoz opreme za zamenjavo izrab- 
ljene opreme, namenjene izvozni proizvodnji, oziro- 
ma opremi, ki bo dajala velike neto devizne učinke. 
Pri tem se bodo organizacije združenega dela v 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino dogovarjale o združe- 
vanju deviz za posodabljanje tehnološke opreme 
tistih organizacij združenega dela, katerih proiz- 
vodni programi so izrazito izvozno zanimivi. Tuja 
posojila, ki jih prejemamo za graditev gospodarske 
infrastrukture, bomo usmerili za uvoz opreme za 
izvozno proizvodnjo. S tem bodo organizacije zdru- 
ženega dela izvoznice prevzele vse obveznosti do 
vračanja posojil, infrastrukturne objekte pa bomo 
gradili z dinarskimi sredstvi in pritegnitvijo do- 
mačih gradbenih organizacij. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v sodelova- 
nju s Samoupravno interesno skupnostjo SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino organizirala 
delo pri pripravi novih oblik organiziranja, da bodo 
lahko v reprodukcijskih verigah tesneje povezane 
organizacije združenega dela kvalitetneje in racio- 
nalneje nastopale na tujih trgih. 

4. Cenovna politika, politika preskrbe 
in rezerv 

V letu 1985 bomo uresničili zakon o sistemu 
družbenega nadzora cen. Sprejeli bomo vse predpi- 
se iz pristojnosti republike na tem področju. 

Organizacije združenega dela bodo v svojih sa- 
moupravnih splošnih aktih opredelile način obliko- 
vanja cen proizvodov in storitev ter načine družbe- 
nega nadziranja cen. 

Vodili bomo takšno politiko cen, ki bo na osnovi 
ekonomskih in tržnih zakonitosti krepila kako- 
vostne gospodarske dejavnike. Tako usmeritev bo- 
mo podprli tudi z ukrepi ekonomske politike, do- 
slednejšim uresničevanjem samostojnosti organi- 
zacij združenega dela pri oblikovanju in uresniče- 
vanju družbenega nadzora cen; neposredni nadzor 
cen pa bomo uporabili le izjemoma. 
Nadaljevali bomo s proučevanjem razmerij vhodnih 
in izhodnih cen v reprodukcijskih povezavah, 
spremljali domače in svetovne cene ter na podlagi 
analiz njihovih gibanj predlagali ekonomske ukre- 
pe, s katerimi bomo vplivali na usklajevanje ponud- 
be in povpraševanja. 

Zavzemali se bomo za take cene, ki ob večanju 
storilnosti, ekonomičnosti in gospodarnosti upora- 
be sredstev v dejavnosti gospodarske infrastruktu- 
re omogočajo enostavno reprodukcijo. 

Z izpopolnitvami tržnih blagovnih rezerv bomo 
omogočili preskrbljenost občanov najmanj na ravni 
1984. leta. Zato bomo ustvarjali pogoje za trdnejšo 
materialno osnovo nosilcev preskrbe in za njihovo 
učinkovitejšo organiziranost ter tako zagotovili 
učinkovitejše in racionalnejše povezovanje proiz- 
vodnih in trgovskih organizacij združenega dela v 
celotni preskrbovalni verigi. Še nadalje bomo izva- 
jali program republiških in občinskih stalnih bla- 
govnih rezerv. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 5. Finančna, bančna, denarno- 
posojilna politika 

Finančno učvrstitev gospodarstva in bank bomo 
dosegli s tesnejšimi dohodkovnimi povezavami in s 
smotrnejšo organizacijo združenega dela, internih 
bank in posebnih finančnih služb ter poslovnih 
bank. Tako bomo zagotovili boljše gospodarjenje z 
denarjem,-večjo koncentracijo obratnih sredstev in 
njihovo hitrejše kroženje. 

Banke bodo čistile fiktivne postavke svojih bi- 
lanc, sodelovale pri postopnem odpravljanju deviz- 
nega neravnovesja in negativnih tečajnih razlik ter 
se notranje reorganizirale, tako da bo del skupnih 
bančnih funkcij prevzela Ljubljanska banka-Zdru- 
žena banka. Banke se bodo v letu 1985 tudi začele 
usposabljati za vrnitev na mednarodne finančne 
trge. 

Pri najemanju posojil v tujini bomo vztrajali, da 
jih lahko uporabljajo le tisti uporabniki družbenih 
sredstev, ki so povsem sposobni izpolnjevati deviz- 
ne obveznosti za vračilo glavnice in plačilo obresti. 
Zavzemali se bomo za čim hitrejšo in učinkovitejšo 
uveljavitev zakonske ureditve o nadomeščanju ne- 
gativnih tečajnih razlik iz prejšnjih let ter za jasno 
zakonsko opredelitev do novega prevzemanja 
tečajnih in valutnih rizikov. 

Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke 
Slovenije, ugotovljen v zaključnem računu za leto 
1984, in tekoče oblikovani presežek prihodkov nad 
odhodki, bosta usmerjena k temeljnim organizaci- 
jam združenega dela, ki zagotavljajo osnovno pre- 
skrbo z živili in drugimi pomembnimi izdelki in ki 
vzdržujejo rezerve zdravil ter sanitetnega materiala, 
v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz samo- 
upravnih sporazumov o oblikovanju republiških trž- 
nih blagovnih rezerv. 

Banke bodo pri uresničevanju svoje poslovne 
politike prednostno in pod ugodnejšimi pogoji za- 
gotavljale kratkoročna in dolgoročna posojila orga- 
nizacijam združenega dela, ki povečujejo konverti- 
bilni izvoz. Pri kreditiranju tekoče proizvodnje bodo 
imeli na podlagi selektivnega programa prednost in 
ugodnejše pogoje predvsem tisti izvozniki, ki izva- 
žajo za gotovinska plačila. Preostala selektivna po- 
sojila bodo banke namenjale predvsem za kreditira- 
nje proizvodnje in zalog osnovnih kmetijskih pridel- 
kov. Za prodajo opreme na domačem trgu bodo 
kreditirale samo tiste proizvajalce, ki z izvozom 
opreme na konvertibilno tržišče dosegajo najmanj 
10% celotnega prihodka. 

Pri kreditiranju naložb bodo banke dajale pred- 
nost tistim naložbam, ki povečujejo izvoz na kon- 
vertibilne trge in ki bodo pridobile sredstva medna- 
rodnih finančnih ustanov. 

Banke bodo prednostno kreditirale tudi naložbe v 
primarno kmetijstvo, predvsem naložbe v osnovna 
in trajna obratna sredstva. Prednostno bodo obrav- 
navale tudi naložbe v razvojno-raziskovalno delo in 
prenašanje raziskovalnih dosežkov v proizvodnjo, 
naložbe, ki bodo prispevale k racionalnejši rabi 
energije in varstvu človekovega okolja, ter naložbe, 
s katerimi se povečuje proizvodnja surovin in 
osnovnih reprodukcijskih materialov, ki jih primanj- 
kuje na jugoslovanskem trgu, poleg tega pa tudi 
naložbe v izgradnjo železniške infrastrukture, ki 
vpliva na varnost železniškega prometa. Zagotavlja- 
le bodo ugodnosti za naložbe na manj razvitih ob- 
močjih SR Slovenije in naložbe, ki bodo prispevale 
h krepitvi obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Banke bodo odobravale ugodnejša posojila za 
inovacijske projekte in izdajanje družbeno po- 
membnih knjižnih publikacij. 

Pri izvajanju posojilne politike bodo temeljne 
banke obravnavale posojila za vzdrževanje tekoče 
likvidnosti ob presojanju aktivnosti organizacij 
združenega dela pri zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev, pri odpravljanju fiktivnega dohodka in 

odpisovanja vseh dvomljivih terjatev in obveznosti. 
Merila za odobravanje posojil bodo v temeljnih ban- 
kah dopolnjena z merili za presojanje učinkovitosti 
izvajanja ukrepov za čim hitrejšo učvrstitev gospo- 
darstva in bank. 

Za izboljšanje devizne likvidnosti v združenem 
delu in bankah bodo banke tudi v letu 1985 odkupo- 
vale devize od občanov ter jih uporabljale za ohra* 
njanje svoje likvidnosti in za pokrivanje v preteklih 
letih nastalega deviznega neravnovesja pri subjek- 
tih splošnega družbenega in skupnega gospodar- 
skega pomena. 

Dohodkovno povezane organizacije združenega 
dela bodo ob sodelovanju bank pokrivale izgube in 
medsebojno sodelovale pri sanaciji reprodukcijsko 
povezanih proizvodenj. Odločitve o sanacijskih 
ukrepih, ki se nanašajo na izpolnjevanje obveznosti 
saniranih organizacij do najetih domačih in tujih 
posojil bodo dosledno sprejemale članice bank. 

S sredstvi rezerv v družbenopolitičnih skupnostih 
bomo zagotavljali vzajemnost in solidarnost pri iz- 
plačevanju osebnih dohodkov delavcev ter njihovo 
produktivno zaposlovanje. 

6. Politika zaposlovanja in 
izkoriščenosti delovnega časa 

Politiko produktivnega zaposlovanja bomo ure- 
sničevali z boljšim izkoriščanjem obstoječih tehni- 
čnih in delovnih zmogljivosti in izboljšanjem ka- 
drovske strukture. 

V organizacijah združenega dela bodo vsaj dve 
tretjini novih in nadomestnih potreb po delavch 
nadomestili s pripravniki. Zaposlovanje v družbenih 
dejavnostih bo počasnejše kot doslej, v samostoj- 
nem osebnem delu pa hitrejše. Število administra- 
tivnih delavcev v organizacijah združenega dela, 
družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih 
organizacijah, državni upravi, samoupravnih intere- 
snih skupnostih, bankah se bo zaradi hitrejšega 
uvajanja sodobnejših postopkov, boljše organizaci- 
je dela ter omejevanja administrativnih del in opra- 
vil zmanjšalo. 

Organizacije združenega dela bodo pripravile 
analize in programe razreševanja tehnoloških pre- 
sežkov delavcev ter za to zagotavljale potrebna 
sredstva. Skupnosti za zaposlovanje bodo tudi z 
združevanjem sredstev učinkoviteje obvladovale te 
probleme. 

Postopno podaljševanje obratovalnega časa ter 
boljše razporejanje in izkoriščenost delovnega časa 
bomo dosegli z: 

- ustreznejšo organizacijo in pripravo dela, 
- večizmenskim delom, kjer sodobna in draga 

oprema to zahteva, drugi pogoji pa omogočajo, in z 
boljšim vrednotenjem tega dela, 

- večjo delovno disciplino in večjo odgovor- 
nostjo, 

- opravljanjem samoupravnih in drugih družbe- 
nih obveznosti, če je le mogoče izven obratovalne- 
ga časa. 

Hkrati pa je treba skrajševati individualni delovni 
čas na delih in nalogah v težkih delovnih razmerah. 

7. Politika življenjskega standarda in 
socialne varnosti 

Življenjsko raven si bomo izboljšali le z uspešnej- 
šim in gospodarnejšim delom. 

Rast sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo delavcev v posamezni organizaciji bo odvisna 
od rezultatov gospodarjenja in rasti sredstev, na- 
menjenih za akumulacijo. Obenem bodo v organi- 
zacijah združenega dela delavci oblikovali sredstva 
za osebne dohodke in za skupno porabo odvisno 
od dosežene proizvodnje, produktivnosti živega in 
minulega dela, gospodarnosti ter drugih kako- 
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vostnih dejavnikov gospodarjenja, doseženih in iz- 
kazanih v dohodku. 

Bolje bomo vrednotili ustvarjalno delo, inovator- 
stvo, izumiteljstvo in delo v težjih delovnih ra- 
zmerah. 

Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev v negospodarstvu bodo odvisna od sploš- 
ne rasti produktivnosti dela, rasti dohodka in od 
izpolnjevanja dogovorjenih delovnih nalog, njihove 
učinkovitosti pri gospodarjenju z živim in minulim 
delom. Pri tem je treba uskladiti programe in do- 
seči, ob izpolnjevanju dogovorjenih programov, 
skladnejšo rast osebnih dohodkov z rastjo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
skupščin občin in izvršni sveti posebnih družbeno- 
političnih skupnosti, Republiški svet Zveze sindika- 
tov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Služba družbenega knjigovodstva se bodo dogovo- 
rili o nalogah pri uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka in čistega dohodka v letu 
1985. 

Na področju pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja bo zagotovljeno varstvo gmotnega položaja 
upokojencev zlasti z ohranjanjem doseženega us- 
klajevanja pokojnin med letom z rastjo osebnih 
dohodkov in ukrepi za varstvo upokojencev z naj- 
nižjimi prejemki. Sredstva za Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja za večje število 
upravičencev bodo zagotovljena s povečanjem pri- 
spevka iz dohodka. 

Izboljšali bomo življenjsko raven družin in posa- 
meznikov, ki živijo v težjih socialnih razmerah, pri 
čemer bomo zaostrili načelo selektivnosti pri od- 
ločanju o socialnovarstvenih pomočeh. 

Pri reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev in 
občanov bomo zagotovili dosledno združevanje in 
namensko ter sprotno porabo solidarnostnih sred- 
stev za nakup ali graditev solidarnostnih stanovanj. 
Ta stanovanja bomo prednostno dodeljevali mla- 
dim družinam z otroki. 

Izpolnjevali bomo sistem štipendiranja in subven- 
cioniranja dela stroškov prehrane za učence in štu- 
dente. 

8. Politika in aktivnosti v družbenih 
dejavnostih 

V letu 1985 bodo v samoupravnih interesnih 
skupnostih in izvajalskih organizacijah pripravili in 
začeli izvajati program kakovostnega prestrukturi- 
ranja prilagojenega materialnim možnostim. Za po- 
stopno odpravljanje razlik v materialnem položaju 
med delavci v teh dejavnostih in delavci v gospo- 
darstvu bo pripravljen program ob upoštevanju re- 
zultatov v izvajalskih organizacijah in v celotnem 
gospodarstvu. 

Prednostni nalogi v osnovnem šolstvu bosta uva- 
janje novega programa življenja in dela, predvsem 
razvijanje celodnevne šole ter uresničevanje zago- 
tovljenega programa osnovne šole v celotni repu- 
bliki, ob družbeno dogovorjenem povečanju soli- 
darnosti. 

V srednjem šolstvu, kjer bo v letu 1985 končala 
štiriletno šolanje po programih usmerjenega izo- 
braževanja prva generacija učencev, bomo na pod- 
lagi spremljanja rezultatov predlagali potrebne 
spremembe programov in organizacije izobraževa-, 
nja z vidika krepitve razvojnih sposobnosti družbe. 
Začeli bomo s preobrazbo visokega šolstva. S sred- 
stvi po posebnem programu bomo omogočili nujne 
dopolnitve opreme, zlasti za strokovno teoretični in 
praktični del visokošolskih naravoslovnih in tehni- 
čnih programov, računalništva in osnov informatike 
ter spodbujali podiplomsko izobraževanje za potre- 
be razvojnega in raziskovalnega dela v združenem 
delu in za kadrovsko obnovo visokega šolstva. Za 
širši razmah strokovnega izpopolnjevanja in spe- 

cializacij bomo pospeševali neposredno povezova- 
nje združenega dela z višjimi in visokimi šolami, za 
kar si bodo zlasti prizadevali obe univerzi, splošna 
združenja in Gospodarska zbornica Slovenije. 

V kulturi bo veljala posebna skrb utrjevanju zave- 
sti o pomenu naravne in kulturne dediščine in nje- 
nega zavarovanja, dostopnosti kulturnih vrednot, 
ustreznejšemu vrednotenju umetniške ustvarjalno- 
sti in kulturnega dela ter iskanju novih možnosti za 
sodelovanje in povezovanje nosilcev kulturnih de- 
javnosti med seboj in z združenim delom. 

V telesni kulturi bo posebna skrb namenjena 
množičnemu športu in urejanju statusa vrhunskih 
športnikov. 

V zdravstvenem varstvu bomo ohranjali doseže- 
no raven zdravstvene varnosti prebivalstva. 

V zdravstvenih organizacijah bomo upočasnili 
rast zaposlovanja in praviloma ne bomo širili in 
uvajali novih dejavnosti. Usposabljali in krepili bo- 
mo osnovno zdravstveno dejavnost, da bo uspešne- 
je nadzorovala zdravstveno stanje prebivalstva. Si- 
rili bomo preventivno dejavnost ter zdravljenje in 
nego bolnikov na domu. V zdravstvenih organizaci- 
jah bomo dajali prednost smotrnejši zamenjavi za- 
starele medicinske opreme in nakupu najpotrebnej- 
še opreme za uvajanje enotnega računalniško za- 
snovanega informacijskega sistema. 

Na vseh področjih socialnega varstva vključno z 
varstvom družine, materinstva in družbenim var- 
stvom otrok bo z izvajanjem samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju socialno-varstvenih pravic 
zagotovljena selektivnost pri odločanju o socialno- 
varstvenih pomočeh in drugih pravicah na vseh 
ravneh. Vse občinske skupnosti socialnega varstva 
v SR Sloveniji bodo uvedle enotno skupno eviden- 
co prejemnikov socialnovarstvenih pomoči. 

V programih družbenih dejavnosti bomo oprede- 
lili prednostne naloge pri načrtovanju in družbe- 
nem varstvu družine, ki bodo zagotavljali celovito 
družbeno skrb za družine z mladoletnimi otroki. 

V letu 1985 ne bomo uvajali novih socialnovar- 
stvenih pravic, uresničevanje "dogovorjenih pravic 
bomo usklajevali z materialnimi možnostmi. 

Načrtno bomo razvijali prostovoljne in druge 
oblike skrbi za starejše občane. 

Pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov si 
bomo prizadevali za smotrnejše in usklajenejše 
programe, v katere bodo vključeni zavodi za uspo- 
sabljanje, invalidske delavnice, invalidske organiza- 
cije in društva. V ta sistem se bo aktivneje vključilo 
tudi združeno delo. Večjo pozornost bomo nameni- 
li najbolj ogroženim skupinam invalidov. 

9. Davčna politika 
Skladno z dolgoročnim programom gospodarske 

stabilizacije bomo tudi z davčno politiko spodbujali 
ustvarjalno delo ter produktivno uporabo sredstev 
delovnih ljudi in občanov, krepili vlogo neposre- 
dnih davkov, ostreje obdavčevali tiste dohodke 
občanov, ki ne izvirajo iz dela in tako postopno 
zmanjševali delež prometnih davkov — v strukturi 
davčnih prilivov. S povečano aktivnostjo pri ugotav- 
ljanju in nadzoru nad dohodki ter z doslednim izva- 
janjem kazenskih sankcij bomo zagotavljali večjo 
davčno disciplino. Krepili bomo učinkovitost uprav 
za družbene prihodke. 

Z davčno politiko bomo pospeševali razvoj kme- 
tijstva, zlasti družbeno organizirane proizvodnje, 
vplivali na večjo delovno storilnost in s tem prispe- 
vali k boljšemu ekonomskemu in socialnemu polo- 
žaju kmetov, še zlasti na hribovskih in visokogor- 
skih kmetijah. 

Pospeševali bomo vlaganja v izboljšanje in razšir- 
janje materialne osnove dela, še posebej v razvoj 
storitvenih dejavnosti, spodbujali izvoz na konverti- 
bilno tržišče in dodatno produktivno zaposlovanje 
novih delavcev ter spodbujali vlaganja sredstev 
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OPOMBE: občanov za razreševanje njihovih stanovanjskih 
vprašanj. 

10. Politika splošne porabe 
Sredstva za splošno porabo v republiki in obči- 

nah bodo oblikovana na istih davčnih virih in enaki 
globalni obremenitvi združenega dela kot v letu 
1984. 

Z večanjem strokovnosti, racionalizacijo postop- 
kov, zmanjševanjem administrativno - tehničnih in 
pomožnih del, hitrejšo posodobitvijo dela in vzpo- 
stavljanjem medsebojno povezanih informacijskih 
sistemov, bomo povečevali učinkovitost dela držav- 
nih organov pri uresničevanju sprejete politike, 
ustavnosti, zakonitosti in krepitvi socialistične mo- 
rale. Pravosodni organi bodo zmanjšali zaostanke 
pri svojem delu. 

11. Politika urejanja prostora in 
varstva okolja 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter druž- 
benopolitične skupnosti bodo zagotovile pripravo 
vseh potrebnih strokovnih podlag za srednjeročne 
in dolgoročne planske akte. Svoje planske akte 
bodo pripravile v skladu s programi ter ob tem 
zagotovile njihovo medsebojno usklajenost v obči- 
ni, med sosednjimi občinami ter med občinami in 
republiko. 

Za prostorsko usklajevanje med občinami in re- 
publiko ter pripravo prostorskih izvedbenih načrtov 

, bodo za izgradnjo objektov, pomembnih za ureja- 
nje prostora v SR Sloveniji, pristojni republiški or- 
gani in organizacije zagotavljali strokovne podlage. 
Pri tem bo posebna pozornost namenjena prouče- 
vanju potencialnih vodnih akumulacij, kjer interesi 
še niso usklajeni. 

Pospešili bomo izvajanje sprejetih sanacijskih 
programov za varstvo voda in zraka ter posvetili 
večjo skrb pripravi in sprejemanju novih programov 
za odpravljanje najbolj perečih žarišč onesnaževa- 
nja okolja. 

Pri novih naložbah bomo zaostrili odgovornost 
za dosledno izpolnjevanje ukrepov, s katerimi bo- 
mo preprečili nastajanje novih žarišč onesnaže- 
vanja. 

12. Skladnejši regionalni razvoj 
Nadaljevali bomo uresničevanje politike 

skladnejšega regionalnega razvoja. Poudarek bo 
na razvoju manj razvitih, zlasti obmejnih in manj 
razvitih narodnostno mešanih območij. 

Organizacije združenega dela bodo v gospodar- 
skih zbornicah in splošnih združenjih pripravile 
projekte za naložbe na manj razvitih območjih, ki 
bodo osnova za samoupravno združevanje dela in 
sredstev za skupna vlaganja. Pri tem bodo ovredno- 
tile in upoštevale naravne danosti - zlasti za razvoj 
kmetijstva in turizma - in razpoložljivo delovno silo 
ter strokovne kadre na teh območjih. K hitrejšemu 
zaposlovanju bo prispeval tudi pospešeni razvoj 
drobnega gospodarstva. Banke bodo spodbujale 
samoupravno združevanje dela in sredstev za te 
namene z ugodnejšo obrestno mero in večjo ude- 

ležbo bančnih sredstev v strukturi naložb. Nadalje- 
vali bomo z davčnimi olajšavami za investitorje. Pri 
infrastrukturnih naložbah na manj razvitih obmo- 
čjih bodo imele prednost tiste, ki so neposredno 
povezane z uresničevanjem posameznih projektov. 
Združevanje solidarnostnih sredstev za izvajanje 
zagotovljenih programov v družbenih dejavnostih 
bomo nadaljevali tudi v letu 1985. K uresničevanju 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij bodo pri- 
spevale tudi mladinske delovne akcije. 

13. Ljudska obramba in družbena 
samozaščita 

Nadaljevali bomo proces krepitve splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite s poudarkom na 
povečanju aktivnosti družbene samozaščite, na 
obrambnih in še posebej mobilizacijskih ter var- 
nostnih pripravah in povečevanju sposobnosti no- 
silcev gospodarskih in družbenih dejavnostih za 
delo v vseh spremenjenih razmerah. Na podlagi 
vzajemnosti med občinami bomo izpopolnili tehni- 
čno opremljenost teritorialne obrambe. Prednostno 
bomo uresničevali tudi dopolnjeno zasnovo naro- 
dne zaščite ter celovit sistem obrambno - samo- 
zaščitnega usosabljanja s težiščem na kakovosti. V 
skladu z obrambnorazvojnim načrtom bomo izvaja- 
li druge temeljne dolgoročne usmeritve civilne 
zaščite, zvez in sistema za opazovanje ter ob- 
veščanje. 

' Posebno skrb bomo namenili izpopolnjevanju sa- 
mozaščitne organiziranosti delovnih ljudi in obča- 
nov s poudarkom na narodni zaščiti, izdelavi načr- 
tov za njeno delovanje ter usposabljanju njenih 
pripadnikov. 

V skladu z materialnimi možnostmi bomo še na- 
dalje posodabljali tehnično opremljenost organov 
za notranje zadeve. 

IV. DOKUMENTI K RESOLUCIJI 
Naloge in ukrepe na posameznih področjih druž- 

benega in gospodarskega razvoja SR Slovenije bo- 
do dopolnili še naslednji dokumenti: 

1. Usklajeni plani organizacij združenega dela v 
SISEOT* 

2. Energetska bilanca SR Slovenije za 1985. leto* 
3. Načrt uresničevanja politike zaposlovanja v 

1985. letu* 
4. Dogovor o usklajevanju politike, splošne pora- 

be v občinah 
5. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin 

v SR Sloveniji 
6. Zakon o proračunu Slovenije 
7. Splošna bilanca sredstev* 
8. Aktivnosti za pospeševanje turizma v letu 1985 
9. Usmeritve za oblikovanje in uporabo sredstev 

za zagotavljanje materialne osnove za izvajanje 
prednostnih programov v vzgojno izobraževalnih 
dejavnostih 

10. Usmeritve za oblikovanje in uporabo sred- 
stev za zagotavljanje materialne osnove za izvajanje 
prednostnih programov raziskovalnih dejavnosti. 

'Predloženi bodo kasneje. 
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PREDLOG ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1985 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 
12. 1984 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo nk podlagi prve alinee 
210. člena, 248., 261. in 262. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S proračunom SR Slovenije za leto 1985 (v nadaljnjem 

besedilu: republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za 
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji ter za prispevek proračunu federacije. 

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1985 v 

višini 57.090.186.000 din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 20.999.893.617 din 
- odstopljena sredstva koristnikom 
izven SR Slovenije 5.493.106.383 din 
- prispevek federaciji v letu 1985 30.597.186.000 din 
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova raz- 

poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je 
sestavni del republiškega proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega 

člena, se izloči 1%v sredstva rezerve Socialistične republike 
Slovenije. 

4. člen 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose- 
ženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Sociali- 
stično republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom 
sredstev drugače določeno. 

5. člen 
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati 

sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opre- 
deljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona. 

6. člen 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in 

organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v 
nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. čtenom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1984 zago- 
tavljajo: 

- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom 
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti. 

- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi 
upravni organ in njegovega namestnika, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredsta opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 
- Mihajlo MADŽAROVIC, pomočnik republiškega sekre- 

tarja za finance. 

7. člen 
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem 

tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in 
doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa. 

V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in 
razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto in 
zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela 
na podlagi dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje 
splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in 
nalog ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrst- 
nih del in nalog v upravnih organih in upravnih organizacijah. 

Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za 
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah 
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni 
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov 
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela 
in naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih 
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo. 

Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po 
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v 
organizacijah združenega dela. 

8. člen 
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dode- 

ljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi 
poročajo Izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dva- 
krat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so 
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju. 

9. člen 
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom 

zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od cejotnega 
obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu za 
leto 1985, v odvisnosti od realizacije programa dela, zmanjša- 
nega za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta sredstva se lahko 
na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom povečajo za 
odstotek usklajevanja osebnih dohodkov, ne morejo pa se 
povečati zaradi sprememb v prispevnih stopnjah iz osebnega 
dohodka in dohodka. 

Organom, ki program dela izršijo v predvidenem obsegu, 
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcev, se sredstva za 
osebne dohodke delavcev ugotovljena po 7. členu tega 
zakona ne bodo zmajšala, oziroma povečala zaradi večjega 
števila zaposlenih. 

10. člen 
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortiza- 
cijo se določijo v okviru možne rasti republiškega proračuna. 
Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1985 
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov. 
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11. člen 
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev 

amortizacije bodo upravni organi združevali sredstva, ki se 
jim zagotavljajo za amortizacijo nepremičnin. 

Izvršni svet bo določil organ, ki bo koordiniral združevanje 
in uporabo združenih sredstev amortizacije. 

12. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za nji- 
hovo izvrševanje, se mu lahko sorazmero poveča ali zmanjša 
tudi obseg sredstev za delo, na podlagi programa, ki ga potrdi 
Izvršni svet. 

13. člen 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za nje- 

govo delo zagotavljajo iz »tekoče proračunske rezerve« na 
podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet. 

Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev 
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo 
organa oziroma uporabnika prenesejo v »tekočo proračunsko 
rezervo«. 

18. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu 

tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
naslednji organi: 
- Zavod SRS za družbeno planiranje 
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
- Zavod SRS za statistiko, 
- Luška kapitanija Koper, 
- Zavod SRS za šolstvo. 

19. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu 

tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer: 
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavnosti 

zavoda, 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje 

izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih 
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

20. člen 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 

14. člen 
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna 
(v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje naloge v 
mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim pro- 
računom. 

Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo 
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi 
presegle z republiškim proračunom določena sredstva. 

Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ozi- 
roma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati 
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v 
mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim pro- 
računom. 

• 15. člen 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v 
posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posa- 
mezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če 
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v 
predvideni višini. 

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti 
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati 
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna. 

16. člen 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejav- 

nostjo, so prihodek republiškega proračuna, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

17. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in 
amortizacije naslednji uporabniki: 

- Skupščina SR Slovenije, 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
- Protokol v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
- Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
- Republiški komite za informiranje, 
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, 
- Zavod SRS za družbeno planiranje, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in 

prosvetno kulturno sodelovanje, 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
- Seizmološki zavod SRS, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Republiška geodetska uprava, 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom 

Radeče. 

21. člen 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1985 ter 
zaključne račune za leto 1984 najpozneje do 1. marca 1985, 
organi iz 17., 18. in 19. člena pa so dolžni v predračunih 
oziroma finančnih načrtih in zaključnih računih še posebej 
izkazati uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih neposre- 
dno uporabljajo na podlagi tega zakona. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 15. marca 1985 podatke za analizo zaklju- 
čnih računov, skladno z navodilom tega sekretariata. 

22. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najkasneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, 
razen: 
- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135. 

člena zakona o notranjih zadevah in 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 292. 

člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti. 

23. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 

1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiš- 
kega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 

2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 
nije do višine 10.000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« repu- 
bliškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev; 
za zneske do višine 100.000 dinarjev pa je pooblaščena koor- 
dinacijska komisija izvršnega sveta. 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala: 
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 

ljena, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju 
republike, 
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 

ljena v zadostnem obsegu. 

24. člen 
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja 

nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, 
obsegu in dinamiki porabe, 
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- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno 
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabni- 
kih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance 
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški pro- 
račun, in o tem obvesti Izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali mate- 
rialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je 
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne 
ukrepe. 

25. člen 
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da: 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih 

nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. 
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in med različnimi postavkami istega na- 
mena, 

- odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom proračunskih 
sredstev iz postavke »sredstva za spremembe med letom« ter 

- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 4. 

26. člen 

Nosilci sredstev po organih so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »ustavne obveznosti« 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce 

družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985«. 
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki: 
- »štipendije za potrebe organov v federaciji«, 

- »štipendije za potrebe republiških upravnih organov«. 
3. Urad za narodnosti: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki: 
- »financiranje narodnosti«, 
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«. 
4. Republiški sekretariat za finance: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko: 
- »odplačilo anuitet«. 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »medrepubliški program namembne proizvodnje«. 
- V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
- »znanstvene raziskave v tekočem letu«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »odškodnine po sodnih sklepih«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavke: 
- »sanacija, povečanja zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja 

visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1981-1985«, 
- »vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Crni 

gori«, 
- »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 

1980«, 
- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih 

pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije«, 
- olimpijske igre »Sarajevo 84«, 
- »SPENS 81«, 
- »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 

in Jugoslovanski investicijski banki«, 
- »odplačilo kredita za 100 milijonov USA dolarjev«, 
- »plačilo provizije Narodni banki za sredstva odstopljena 

SR Sloveniji v trajno last«, 
- »obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu 

sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 

gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela«, 
- »sredstva za valorizacijo programa graditve jugoslovan- 

skega dela železniške proge Titograd-Skader«. 
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega 

prometa« za postavko: 
- »bančni stroški in obresti«. 
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

po'stavki: , , 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve«, 
- »specialna oprema organov za notranje zadeve«. 
6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: . 
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih 

stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 
1982*1985«, . 
- »investicjsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 

pravosodnih organov«. 
Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 

upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na pod- 
lagi programa, ki ga sprejme izvršni svet do konca januarja 
1985. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških 
invalidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dohodek zaposlenim udeležencem NOV«, 
- »zdravstveno varstvo borcev NOV«, 
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, 
- »varstvo civilnih invalidov vojne«, 
- »varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 

dobrovoljcev«, 
- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pra- 

vice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja«, 
- »republiške priznavalnine«. 
8. Republiški komite za družbeno planiranje: 

V okviru »sredstev za znanost« za postavki: 
- »potrebe priprav dolgoročnega plana SR Slovenije«, 
- »srednjeročni plan SRS za obdobje 1986-1990«. 
9. Republiški komite za informiranje: 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavko: 
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih 

dnevnikov«. V okviru »sredstev za druge splošne družbene 
potrebe »za postavko«: 

- »obnova in modernizacija oddajniškega in prenosnega 
sistema RTV Ljubljana«. 

10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano: 

V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in 
povračila« za postavko: 

- sredstva za regres za umetna gnojila in za zaščito 
rastlin«. 

V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 
darstvo« za postavke: 

- »Kobilarna Lipica«, 
- »Zavod za ribištvo«, 
- »gojitvena lovišča«. 
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po- 

stavki: 
- »odplačila anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje 

gozdnih in drugih požarov«, 
- »vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov«. 
11. Republiški komite za kulturo: 
V okviru »sredstev za kulturo« za postavke: 
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, 
- »sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije«, 
- »sofinanciranje projekta Leksikografije«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »socialno zavarovanje samostojnih umetnikov«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavke: 
- »Triglavski narodni park Bled«, 
- »Spominski parkTrebče«, 

poročevalec 13 

r 



- »Arboretum Volčji potok«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »izgradnja in financiranje Kulturnega doma Ivan 

Cankar«. 
12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij izven območja DPS« za postavko: 
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 

v razvoju«. 
13. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »vzdrževanje pokopališč in grobov zavezniških in drugih 

tujih armad v SR Sloveniji«. 
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 

kulturo: 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »manjšinsko šolstvo«. 
15. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 

zadeve: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in 

povračila« za postavko: 
- »sredstva za odkupne premije za pšenico«. 
16. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
V okviru »sredtev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavko: 
- »pospeševanje konjereje«. 
17. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 

okolja« za postavko: 
- »varstvo zraka«. 
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko: 
- »sistem obrambe pred točo«. 
18. Republiška geodetska uprava: 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 
19. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 

razvoja pri Izvršnem svetu: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij v okviru DPS« za postavko: 
- »pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj 

razvitih območij v SR Sloveniji«. 
20. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavke: 
- »proslave republiškega pomena«, 
- »Naša žena«. 
- »republiška volilna komisija«. 
21. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo- 

venije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki: 
- »regres za skupinska potovanja otrok in mladine«, 
- »mladinsko prostovoljno delo po družbenem dogovoru«. 
22. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »TV-15«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »dograditev zdravstveno-rekreacijskega centra za 

vojaške invalide in udeležence NOV Strunjan«. 

27. člen 
fz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 

v letu 1985 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi tistim, ki 
so imeli do sedaj znanstvene raziskave vključene v pogod- 
beno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi 
pogoji: 
- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni 

svet, 

- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev 
pogodbe, 

- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v 
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati Izvrš- 
nemu svetu, kako napreduje delo na nalogi, 

- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno 
nalogo naročil, izvršiti recenzijo o kvaliteti opravljene naloge, 

- recenzija o kvaliteti opravljenih nalog je osnovni pogoj za 
pokritje celotne pogodbene obveznosti iz sredstev proračuna 
SRS za leto 1985. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV 
OBČINAM 

28. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvaja- 

nja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, 
določenem na podlagi tecja zakona, se zagotovijo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona 
(v nadalnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

29. člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnila sredstva, morajo 

biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o 
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organi- 
zacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih 
občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so 
uvedle občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po 
stopnji, ki bo opredeljena v družbenem dogovoru o izvajanju 
politike na področju splošne porabe na ravni obpin v SR 
Sloveniji v letu 1985. 

Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V 
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, 
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks in 
taks parkljarjev in kopitarjev. 

30. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985 v letu 1985. 

31. člen 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v 

občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavno- 
sti, nalog in obveznostiobčin upošteva v naslednjem obsegu: 

- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v občini 
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za 
delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh 
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1985, ki jih 
določi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 

Pri tem ugotovi obseg sredstev: 
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa 
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in 

merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njego- 
vem razporejanju; 

b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ 
in njegovega namestnika - po družbeno dogovorjenih osno- 
vah in merilih; 

c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene 
upravnega organa, največ do višine rasti teh sredstev v repu- 
bliških upravnih organih; 

d) za sredstva amortizacije, največ do višine, določene za 
republiške upravne organe: 

- dejavnost ljudske obrambe - po merilih, ki jih glede na 
programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega plana 
in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 
- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem 

dogovoru o priznavalninah borcev NOV - po merilih, ki jih 
določi Republiški komite za borce in vojaške invalide; 

- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih pro- 
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gramih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške , 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 
- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih 

rezerv - po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve; 
- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planira- 

nja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov 
borcev NOV - po merilih, ki jih določi Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora;   

- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi 
Republiška geodetska uprava; 

- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do pre- 
živninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, kate- 
rih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z 
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izva- 
janjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez 
ugotovljene identitete in obveznosti za izločanje v sredstva 
rezerve — v višini dejanskih obveznosti za leto 1985, 

- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih po 
enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevane 
občine;    , . .. 

- intervencije v porabi hrane - po merilih, ki jih določi 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve; 
- negospodarske investicije za potrebe državnih organov — 

v obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopol- 
nilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi 
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije. 

32. člen 
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino 

začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi 
dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi 
prihodkov občin iz 29. člena ter meril za ugotavljanje obsega 
sredstev za splošno porabo iz 31. člena tega zakona. 

33. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanaj- 

stinah. 
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posa- 

mezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v 
višini akontacij iz leta 1984, brez blagovnih rezerv, povečanih 
za 10%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Repu- 
bliški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

34. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije 

na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po 
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti 
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1985. 

35. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 

stva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1984 preje- 
male dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstop- 
ljenim delom posebnega republiškega davka od prometa pro- 
izvodov lahko financirale celotni program nalog splošne 
porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavno- 
sti in gospodarskih intervencij. 

V prehodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo dopol- 
nilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, ki jih je 
odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo po 
svojih merilih. 

36. člen 
Po preteku letši 1985 se na osnovi podatkov Službe družbe- 

nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 

proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu m kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1986. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste 

namene, za katere so bila dodeljena (drugi odstavek 24. 
člena), 

2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 24. člena), 

3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v 
določenem roku v republiški proračun (22. člen), 

4. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (35. 
člen). 

38. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu 
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku pred- 
računa in finančnega načrta za leto 1985, zaključnega računa 
za leto 1984 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi 
in drugi odstavek 21. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega pro- 

računa, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za 
pokritje neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter 
za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za 
leto 1985 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ 
do zneska 500.000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Izvršni svet. 

40. člen 
Če bodo prihodki v letu 1985 doseženi v manjšem obsegu, 

kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do 
višine 250.000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR 
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje pri- 
manjkljaja bo SR Slovenija V letu 1986 vračala v sredstva 
rezerve z dodatnim 1% izločanjem skupnih prihodkov, dokler 
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje 
primanjkljaja. 

41. člen 
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega 

proračuna v letu 1985, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 na 
postavki »amortizacija«. 

42. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
temelji na določilih: 

- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije, 
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih, 
- zakona o financiranju federacije. 

I. 
Izvršni svet je predložil Skupščini SR Slovenije predlog za 

izdajo z osnutkom zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1985. Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta 27. 11. 1984 sprejela predlog za izdajo z osnut- 
kom zakona in pooblastila Izvršni svet, da pripravi predlog 
zakona. 

Skupščinska zbora sta zadolžila Izvršni svet, da naj se pri 
pripravi predloga zakona ustrezno upoštevajo pripombe 
posredovane v razpravi na skupščinskih zborih. 

V razpravi so bila postavljena vprašanja ter podane pri- 
pombe oziroma obrazložitve glede: 

- zagotavljanja dopolnilnih sredstev tistim občinam, ki s 
svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanje nalog na pod- 
ročju splošne porabe, 

- zagotavljanja dogovorjene porabe petim ljubljanskim 
občinam v letu 1985, 

- prihodkov, ki bodo tudi v letu 1985 nelimitirani v občin- 
skih proračunih, 

- sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti, 
- zagotavljanja sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov 

v občinskih upravnih organih ter glede zagotovitve enake 
rasti osebnih dohodkov v občinah kot v republiških upravnih 
in pravosodnih organih, 

- limitiranje virov proračunskih sredstev, 
- izločanja tistih proračunskih obveznosti, ki ne sodijo v 

splošno porabo, 
- prispevka skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 

državami v razvoju. 
- specifikacije zunanjih kreditov. 
Izvršni svet je proučil navedena vprašanja in pripombe 

delegatov podane na obeh sejah skupščinskih zborov 27. 11. 
1984 in v zvezi s posameznimi vprašanji daje naslednje odgo- 
vore: 

Vprašanja pod alineami 1 - 6 se med seboj prepletajo. Zato 
odgovori niso podani na vsako vprašanje posebej, ampak na 
celotno problematiko. 

Vsakoletni dogovor o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji in njegove opredelitve 
urejajo obseg dogovorjene porabe občin. Občinam se obliku- 
jejo prihodki skladno z zakonom o financiranju splošnih 
potreb družbenopolitičnih skupnosti. Na osnovi opredelitev v 
predhodno navedenem zakonu in vsakoletnem dogovoru sku- 
pščin občin o usklajeni davčni politiki v SR Sloveniji, občine 
samostojno odločajo o uvedbi prihodkov, določajo njihovo 
višino in z njimi samostojno razpolagajo. Občine, ki jim prilivi 
lastnih prihodkov ne zadoščajo za realizacijo dogovorjenega 
obsega splošne porabe, prejemajo odstopljeni del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov. Način in višino 
odstopa dela posebnega republiškega davka od prometa pro- 
izvodov ureja odlok Skupščine SR Slovenije. 

V primeru, da tudi prilivi z odstopljenim delom posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov ne zadoščajo za 
pokritje dogovorjenega obsega splošne porabe, prejemajo 
občine dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Zago- 
tavljanje dopolnilnih sredstev je urjeno v poglavju »zagotav- 
ljanje dopolnilnih sredstev občinam«. Nakazilo dopolnilnih 
sredstev omogoča občinam realizacijo izračunanega obsega 
splošne porabe. Predlog dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1985 v 2. členu predvideva, da morajo imeti občine, ki bodo 
prejemale odstopljeni del posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in dopolnilna sredstva iz republiškega 
proračuna, uveden davek iz osebnega dohodka delavcev po 
stopnji 0,35. 

Občinam, ki imajo realizacijo prilivov nad dogovorjeno 
porabo, se izločajo sredstva na poseben račun in uporabijo za 
oblikovanje blagovnih rezerv. Del teh sredstev so občine v 
preteklih letih porabile same, del pa so morale združevati na 
ravni SR Slovenije. V letu 1985je predvideno, da bodo občine 
tako oblikovana sredstva uporabile le za oblikovanje svojih 
blagovnih rezerv. Ocene kažejo, da bo le nekaj občin v SR 
Sloveniji oblikovalo prilive nad dogovorjeno porabo in da 
bodo ta sredstva minimalna. 

Že v letošnjem letu so občine, prav tako pa bodo tudi v 
prihodnjem, dodatno stimulirane za pobiranje prihodkov od 
davkov občanov. Prihodke, ki jih občinske uprave pobirajo od 
občanov in bodo realizirani nad globalno opredeljeno rastjo 
splošne porabe v letu 1984, bodo izločeni na poseben račun 
in jih bodo lahko uporabile po opredelitvah v 7. členu družbe- 
nega dogovora o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 (Uradni list 
SRS, št. 22/84). V letu 1985 je predvideno, da prilivi prihodkov 
od davkov občanov nad globalno rastjo splošne porabe 
(47,7%) ne bodo omejeni. 

Dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na 
ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985 ne limitira lastnih 
prihodkov upravnih organov, taks parkljarjev in kopitarjev in 
turističnih taks. 

Pri postopnem usklajevanju osebnih dohodkov delavcev v 
upravi z osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu, bodo 
morale občine oblikovati prioriteto, enako kot je v republiš- 
kem proračunu v okviru globalnega limita rasti splošne 
porabe, kajti dodatne izjeme nad tako opredeljeno rastjo 
splošne porabe občin, razen priznavalnin borcem NOV, v 
dogovoru občin v letu 1985 niso predvidene. 

Izvršni svet ugotavlja, da se v republiškem proračunu sred- 
stva zagotavljajo na podlagi družbenega dogovora o varstvu 
in gojitvi določenih vrst avtohtone divjadi, (Uradni list SRS, 
št. 9/83) za financiranje gojitvenih lovišč, ki obsegajo: Tri- 
glavski narodni park Bled, Medved Kočevje, Kozorog-Ka- 
mnik, Jelen-Snežnik in za pospeševanje konjereje in ribištva, 
ki vključuje Kobilarno Lipico in Zavod za ribištvo. V skladu s 
tem dogovorom je SR Slovenija prevzela obveznost, da bo 
zaradi splošnega interesa za trajno zagotovitev pogojev za 
ohranitev in razvoj naravnih vrednot okolja in zagotovitve 
varstva, ohranitve in gojitve določenih vrst avtohtone divjadi, 
na podlagi nalog iz srednjeročnega načrta zagotavljala sred- 
stva, pri čemer se višina sredstev iz proračuna SR Slovenije 
letno poveča, največ do polovice odstotnega porasta neto 
proračuna SRS za vsako leto. 

V skladu z Zakonom o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju zagotavljajo vsako leto repu- 
blike in AP določena sredstva, da bi se poglobilo ekonomsko 
in drugo sodelovanje z neuvrščenimi državami in državami v 
razvoju ter dala podpora prizadevanjem teh držav za njihov 
ekonomski razvoj in ohranitev njihove politične in ekonom- 
ske neodvisnosti, kakor tudi podprla osvobodilna gibanja. 
Sredstva za ta namen se nakazujejo direktno Skladu solidar- 
nosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju v Beo- 
grad. 

Na osnovi določb zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije na SR in 
SAP (Uradni list SFRJ, štev. 29/71), zakona o prenosu sred- 
stev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu na temeljne organizacije združenega dela (Uradni list 
SRS, štev. 13/74) in zakona o prenosu deviznih obveznosti 
federacije za kredite iz tujine na republike in avtonomni 
pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 52/79) se iz sredstev pro- 
računa SR Slovenije odplačujejo določeni deli tujih posojil, 
ki jih je najela Jugoslavija oziroma federacija in jih uporabila 
v okviru tako imenovanega »državnega kapitala« oziroma 
splošnih investicijskih fondov ali razdelila posameznim SR in 
SAP s pogodbo med Zveznim izvršnim svetom in republiš- 
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kimi oziroma pokrajinskimi izvršnimi sveti, prav tako za 
določene namene intervencije v gospodarstvu. Sredstva za 
odplačilo anuitet se delno zagotavljajo Narodni banki Jugo- 
slavije, delno pa Invest-banki ki je v obdobju, ko so obstojali 
splošni investicijski fondi imela status pooblaščene banke za 
gospodarske investicije v pristojnosti federacije. 

V okviru sredstev »za druge splošne družbene potrebe 
izven območja SRS« predloga proračuna SRS za leto 1985 
je: 

- v prvi alinei »odplačilo inozemskih dolgov NBJ« 
vključeno odplačilo kredita vlade ZDA v znesku 454 tisoč 
USA dolarjev in odplačilo kredita ZRN »kapitalhilfe«, ki ga je 
vlada ZRN odobrila namesto vojnih reparacij v višini 3.049 
tisoč DM. Ker v letu 1985 prvič zapade v odplačilo tudi del 
glavnice tega kredita (doslej so dospevale v odplačilo le 
interkalarne obresti) je za odplačilo te obveznosti v nasled- 
njem letu treba zagotoviti bistveno višja sredstva kot v letu 
1934; ...... 
- v drugi alinei so zajeta odplačila dveh posojil Mednaro- 

dne banke za obnovo in razvoj, ki ju je (pred letom 1971, ko 
so posojilojemalci postali gospodarski subjekti), najela Jugo- 
slavija, to je posojilo YU 277 in YU 318, v skupnem znesku 
396 tisoč USA dolarjev; 

- v tretji alinei je vklučeno zadnje odplačilo kredita kon- 
zorciju tujih bank v predvidenem znesku 1.359 tisoč USA 
dolarjev. Znesek pa še ni dokončen zaradi gibljivih obrestnih 
mer. 

« 
II. 

Pri izdelavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1985 so bila upoštevana naslednja izhodišča: 

- da bo nominalna rast dohodka 53%, 
- da bodo viri sredstev in davčne stopnje ostale nespre- 

menjene v primerjavi z letom 1984, 
- da bo pri planiranju sredstev za delo enak status vsem 

koristnikom proračuna, 
- da bo potrebno za povečanje učinkovitosti uprave zago- 

toviti materialne pogoje za njeno modernizacijo, 
- da se bo nadaljevala sprejeta politika zniževanja zapo- 

slenih v upravi, s poudarkom na administrativnem kadru. 
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je 

pripravljen v skladu z določili republiške resolucije, ki predvi- 
deva, da bodo v letu 1985 sredstva za skupno in splošno 
porabo naraščala za okrog 10% počasneje od rasti dohodka. 
Ob tako zastavljenih izhodiščih naj bi znašala nominalna rast 
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 47,7% 
glede na porabo iz leta 1984. 

Osnova za določitev obsega neto republiškega proračuna 
za leto 1985 je predvidena poraba tega dela republiškega 
proračuna v letu 1984. 

V predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
znaša obseg neto republiškega proračuna 26.493 mio din, 
obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije 
pa na podlagi osnutka zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1985 30.597,2 mio din. 

III. 

Ocena virov republiškega proračuna za leto 
1985 

V skladu z opredelitvami osnutka republiške resolucije za 
leto 1985 se za financiranje nalog republiškega proračuna 
zadržujejo isti davčni viri, kot so bili uvedeni za leto 1984. 
Ocena priliva sredstev iz teh virov temelji na pričakovanih 
prilivih do konca leta 1984 in ocenjenih gospodarskih giba- 
njih v letu 1985, kot izhajajo iz osnutka slovenske resolucije za 
naslednje leto (gibanje dohodka, osebnih dohodkov, cen, 
kupne moči prebivalstva itd.). 

Hkrati je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteval tudi 
situacijo, ki je nastala pri zagotavljanju virov za financiranje 
splošne porabe v občinah. Dogovorjeni obseg splošne porabe 
v občini za leto 1985 namreč zahteva občutnejšo prerazpore- 
ditev prihodkov med republiko in občinami kot je bila v 
preteklih letih. Da bi bila zagotovljena sredstva za dogovor- 
jeno porabo v občinah se bo v letu 1985. občinam odstopalo 
sorazmerno več republiškega prometnega davka kot v prete- 
klih letih in v celoti davek od skupnega dohodka občanov, ki 
ga je republika dosedaj odstopala občinam v višini 50%. 

Po posameznih davčnih virih predvidevamo naslednje: 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
Ocenjujemo, da bo priliv davka iz tega naslova realiziran v 

višini 2.148 mio din. Prilivi tega davka bi se morali glede na 
politiko zmanjševanja nadurnega dela zmanjševati. Zato je 
povečanje tega davka predvideno le na račun povišane stop- 
nje s 25% na 32%. Povišanje stopnje temelji na določilih 
medrepubliškega dogovora o davčni politiki. 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve 

Ocenjujemo, da bo v letu 1985 realiziran priliv iz tega 
naslova za republiški proračun v višini 16.221 mio din, med- 
tem ko bo občinam odstopljen v višini 3.500 mio din. Pri- 
hodki iz naslova tega davka bodo porasli z indeksom 135. V 
republiškem proračunu so izkazani samo prihodki, ki pripa- 
dajo republiki, medtem ko odstopljeni del občinam ni evi- 
dentiran med prihodki republiškega proračuna. 

Davek od skupnega dohodka občanov 
Davek od skupnega dohodka občanov je doslej pripadel v 

višini 50% republiki, preostalih 50% pa občini, na katere 
območju je bil pobran. Za leto 1985 je predvideno, da se v 
celoti odstopi občinam. Na ta način bo možno delno pokriti 
primanjkljaj, ki je nastal pri zagotavljanju sredstev za financi- 
ranje splošne porabe v občinah. Poleg tega pa se bo povečal 
interes občin za odmero in izterjavo tega davka. 

Davek iz dohodka TOZD in DS 
Celotni obseg prihodkov davka iz dohodka TOZD in DS je 

ocenjen v višini 9.500 mio din. Del tega zneska v višini 2.000 
mio din bo zagotovljen s prilivi davka po obračunu davčne 
obveznosti za leto 1984, ki bodo realizirani v marcu 1985. 
Preostali znesek v višini 7.500 mio din pa bo zagotovljen v 
okviru predlaganih davčnih stopenj in sicer v višini splošne 
davčne stopnje 4,2% in 1,4% za prioritetne dejavnosti. Te 
davčne stopnje so povišane zaradi predvidenih učinkov spre- 
menjenega obračunskega sistema v letu 1985 in v bistvu 
pomenijo enako obremenitev združenega dela kot splošna 
stopnja 2,8% in 0,9 za prioritetne dejavnosti v letu 1984 (ob 
nespremenjenem obračunskem sistemu). 

Temeljni davek od prometa proizvodov 
Ocenjujemo, da bo znašal priliv tega davka v letu 1985 

okoli 29.042,2 mio din oz. za 36% več kot v letu 1984. V 
osnutku zakona o proračunu federacije za leto 1985 bo pred- 
videno višino prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu v 
višini 30.597,2 mio din možno pokriti v pretežni meri iz prili- 
vov temeljnega prometnega davka in 1.555 mio din iz drugih 
virov republiškega proračuna. 

IV. 
V letu 1985 bodo prihodki republiškega proračuna razpo- 

rejeni za pokritje naslednjih obveznosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov se zagotavljajo po predlogu zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1985 v višini 16.131,3 mio din. Predvidena 
poraba v letu 1984 pa bo znašala 10.244,3 mio din. 

V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo 
sredstva za delo organov: 

- sredstva za dohodek delovne skupnosti, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za amortizacijo, 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika, 
- sredstva za posebne namene. 
Za dohodek delovnih skupnosti, ki vključuje sredstva za 

bruto osebne dohodke, sklad skupne porabe in delo v poseb- 
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ni h delovnih pogojih, predlagamo zagotovitev sredstev v 
višini 12.184,6 mio din; od tega organom za notranje zadeve 
zagotovitev 68,0% sredstev ali 8.290,3 mio din, ostalim orga- 
nom pa 32,0% sredstev ali 3.894,2 mio din. 

V dohodku delovnih skupnosti predstavljajo sredstva za 
bruto osebne dohodke 92,6% oziroma 11.283,0 mio din. 

Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasti dohodka družbenega 
gospodarstva in predvidenega 10% zaostajanja rasti sredstev 
za osebne dohodke, ugotavljamo, da se bodo lahko sredstva 
za osebne dohodke, v gospodarstvu v letu 1985 povečala do 
47,7%. V skladu z usmeritvami dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka se osebni dohodki 
delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in pravosodnih 
organih, usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. V predlogu zakona o proračunu so predvidena sredstva 
za 40,7% nominalno rast osebnih dohodkov glede na nivo 
osebnih dohodkov v decembru 1984, v višini 3.079,8 mio din. 

Iz analize o stanju osebnih dohodkov v državnih organih, 
ki jo je Izvršni svet že predložil v razpravo skupščinskim 
telesom, izhaja ugotovljeno zaostajanje ravni osebnih 
dohodkov v republiških upravnih in pravosodnih organih za 
ravnjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Zaostajanje v 
ravni osebnih dohodkov negativno vpliva na kadrovsko 
sestavo upravnih in pravosodnih organov. Ker najbolj zaosta- 
jajo osebni dohodki za najzahtevnejša dela, za katera se 
zahteva visoka izobrazba (do 30%), je za opravljanje teh del 
in nalog težko dobiti ustrezno usposobljene delavce. Takšno 
stanje onemogoča strokovno krepitev upravnih in pravoso- 
dnih organov. 

Ker bi enkratna uskladitev ravni osebnih dohodkov delav- 
cev v republiški upravi z ravnjo osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu zahtevala preveliko obremenitev republiškega pro- 
računa, predlagamo, da se zaostajanje odpravi postopoma in 
sicer v treh letih. Za uresničitev tega pristopa bi bilo v letu 
1985 potrebno zagotoviti sredstva v višini 768,1 mio din. 

Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov 
temelji na številu izvajalcev, ki so potrebni za izvršitev pred- 
loženih programov dela, ki jih morajo delovne skupnosti 
organov izvršiti v letu 1985. Zagotovljena sredstva za osebne 
dohodke se bodo v letu 1985 dodeljevala organom v obliki 
mesečnih dvanajstin, zmanjšanih za sredstva, ki so name- 
njena za usklajevanje z rastjo osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. Zaradi višjega ali nižjega števila zaposlenih delavcev se 
mesečna višina nakazil ne bo spremenila. 

Upoštevaje navedena izhodišča predlagamo, da se delov- 
nim skupnostim organov za notranje zadeve za leto 1985 
zagotovijo sredstva za osebne dohodke v višini 7.578,0 mio 
din in sicer: 

- za zagotovitev nivoja osebnih dohodkov' 
iz decembra 1984 v višini ' 5.007,0 mio din 
- nove namestitve v letu 1985 predstavljajo 
2,1% porabljenih sredstev za osebne do- 
hodke v letu 1984 v višini 102,4 mio din 
- 40,7% uskladitev rasti osebnih dohodkov 
v letu 1985 v višini 2.079,5 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih do- 
hodkov z ravnjo v gospodarstvu v višini 389,1 mio din 

Za osebne dohodke delovnih skupnosti 
ostalih organov predlagamo zagotovitev 
sredstev v višini 3.704,9 mio din za nasled- 
nje namene: 
- zagotovitev nivoja osebnih dohodkov iz 
decembra 1984 v višini 2.457,7 mio din 
- 40,7% uskladitev rasti osebnih dohodkov 
v letu 1985 v višini 1.000,3 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih do- 
hodkov z ravnjo v gospodarstvu v višini 246,9 mio din 

Za delo v posebnih delovnih pogojih je v predlogu zakona 
predvideno 46,0% povečanje sredstev v primerjavi z oce- 
njeno porabo v letu 1984. Sredstva se zagotavljajo organom 
za notranje zadeve v višini 502,2 mio din, ostalim organom, 
ki so zaradi specifične narave dela upravičeni do teh sred- 
stev, pa v višini 80,1 mio din. Predlagano povečanje sredstev 
za delo v posebnih delovnih pogojih je usklajeno s predvi- 
deno nominalno rastjo osebnih dohodkov, fizični obseg 
opravljenega dela pa naj bi ostal na ravni leta 1984. 

Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje pre- 

hrane, letnega dopusta, odpravnine in jubilejne nagrade. 
Višina sredstev, ki se zagotavlja delavcem v republiških orga- 
nih za regresiranje prehrane in letnega dopusta, že več let 
zaostaja za višino, ki se za ta namen zagotavlja delavcem v 
organizacijah združenega dela. V predlogu proračuna za leto 
1985 je predvideno za regresiranje prehrane in letnega dopu- 
sta 50% povečanje sredstev v primerjavi z letom 1984. Kljub 
predvideni 50% rasti sredstev za ta namen zaostajanje v 
prihodnjem letu ne bo odpravljeno. Za odpravnine in jubi- 
lejne nagrade je v predlogu zakona predvideno 40% poveča- 
nje prejemkov v primerjavi z letom 1984, pri čemer zlasti 
višina nagrade ob upokojitvi še vedno zaostaja za višino, ki 
se za ta namen zagotavlja delavcem v organizacijah združe- 
nega dela. 

Sredstva sklada skupne porabe so planirana v višini 319,3 
mio din, od tega organom za notranje zadeve 210,1 mio din, 
ostalim organom pa 109,2 mio din. 

Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namest- 
nikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani po enakih 
kriterijih kot osebni dohodki delovnih skupnosti, s tem se 
pravosodnim funkcionarjem zagotavljajo tudi sredstva za 
realizacijo 4. člena družbenega dogovora o osnovah in meri- 
lih za določanje osebnih dohodkov ter drugih osebnih pre- 
jemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju 
v višini 10%. * 

S predlogom zakona o proračunu se za leto 1985 zagotav- 
ljajo za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih 
namestnikov in pravosodnih funkcionarjev sredstva v višini 
652,6 mio din za naslednje namene: 
- zagotovitev nivoja osebnih dohodkov iz 
decembra 1984 v višini 370,0 mio din 
- 40,7% uskladitev osebnih dohodkov v le- 
tu 1985 v višini 150,6 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih do- 
hodkov z ravnjo v gospodarstvu v višini 132,0 mio din 

Za materialne stroške predlagamo v predlogu zakona 
zagotovitev sredstev v višini 1.635,9 mio din, od tega orga- 
nom za notranje zadeve 957,1 mio din ali 45% več kot v letu 
1984, ostalim organom 678,9 mio din ali 42,6% več v primer- 
javi z letom 1984. Pri predlogu za zagotovitev sredstev smo 
izhajali iz zagotovljenih sredstev za posamezne vrste mate- 
rialnih stroškov v letu 1984 in jih glede predvidenega poveča- 
nja cen ter možnosti republiškega proračuna ustrezno 
povečali (material 45%, porabljena energija 50%, proizvodne 
in neproizvodne storitve 50%, reprezentančni izdatki na ravni 
leta 1984 in drugi materialni in drugi odhodki 35%). 

Za amortizacijo so v predlogu zakona planirana sredstva v 
višini 198,3 mio din oziroma 50% letnega odpisa osnovnih 
sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah. V 
skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
amortizaciji osnovnih sredstev bo v letu 1986 potrebno zago- 
toviti 100% obseg minimalne amortizacije, ki se uporablja za 
nabavo dotrajane opreme. V skladu s 108. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, upravni organi 
zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe opreme ter 
tehnološke modernizacije poslovanja združujejo sredstva 
opreme oziroma skupno uporabljajo sredstva opreme. Izvršni 
svet lahko določi, da je skupna uporaba posameznih vrst 
opreme, zlasti tehničnih sredstev za delo, obvezna za več ali 
za vse upravne organe. Zaradi omejene rasti republiškega 
proračuna so se organom v preteklih letih zagotavljala za 
amortizacijo le sredstva v višini 20% letnega odpisa po mini- 
malnih, zakonsko predpisanih stopnjah. Ta sredstva, kot edini 
vir za nadomestitev dotrajane opreme, niso zadoščala niti za 
nabavo najosnovnejše pisarniške opreme, ki je pogoj za 
nemoteno izvrševanje nalog in funkcij organov. Nizka 
tehnična opremljenost se odraža v nižji produktivnosti in 
učinkovitosti ter slabši kakovosti dela upravnih organov. 
Menimo, da bo v prizadevanjih za zmanjšanje neproduktiv- 
nega zaposlovanja in povečanje učinkovitosti nujno zagoto- 
viti sredstva za modernizacijo državnih organov. V 11. členu 
zakona je predvideno združevanje sredstev amortizacije iz 
naslova nepremičnin. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo 
določil republiški organ, ki bo koordiniral združevanje in 
uporabo združenih sredstev amortizacije. 

Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev v 
višini 1.380,0 mio din ali 45% več v primerjavi s predvideno 
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porabo v letu 1984. Sredstva za posebne namene se zagotav- 
ljajo enako kot sredstva za materialne stroške ob upoštevanju 
narave in obsega dela ter zahtevkov organov. Organom za 
notranje zadeve se zagotavljajo za posebne namene sredstva 
v višini 371,1 mio din ali 26,9% vseh sredstev za posebne 
namene. 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo 
v letu 1985 zagotavljala sredstva za financiranje: 

- izgradnje stanovanj na podlagi treh odlokov, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije 

- specialne opreme organov za notranje zadeve 
- investicijskega vzdrževanja zgradb republiških upravnih 

in pravosodnih organov 
- ter odplačila anuitet za najete kredite v preteklih letih. 
V letu 1985 so v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 

za financiranje stanovanj na podlagi treh sprejetih odlokov 
predvidena za 47,7% višja sredstva kot v letu 1984. Letni 
obsegi sredstev, ki so bili določeni z odloki, so bili izračunani 
na podlagi cen iz leta 1980 ob tem, da je v odlokih predvidena 
valorizacija sredstev, če je letni porast cen iznad 5%. Kljub 
utemeljenim zahtevkom na podlagi rasti cen, pa ni bilo 
mogoče v republiškem proračunu že vrsto let zagotoviti sred- 
stev za valorizacijo stanovanjskih odlokov. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve predlaga, da se 
jim v letu 1985 za nakup specialne opreme zagotovijo sred- 
stva v višini 651,9 mio din. S temi sredstvi bi po sprejetem 
programu nabavili najnujnejšo opremo, ki jo potrebujejo za 
nemoteno funkcioniranje organov za notranje zadeve. Oce- 
njujemo, da bo za pokritje te obveznosti v republiškem pro- 
računu mogoče zagotoviti 500 mio din ali za 25% višja sred- 
stva glede na leto 1984. 

Za najnujnejše investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov je v letu 1985 zagotovljeno 
40 mio din ali za 81,8% več kot v letu 1984. S temi sredstvi bo 
mogoče izvršiti najnujnejša vzdrževalna dela na zgradbah, 
kjer delujejo republiški upravni in pravosodni organi, ki so na 
različnih lokacijah, v pretežno starih prostorih ter se istoča- 
sno izogniti še večjim stroškom, ki bi nastali v naslednjih letih, 
če stavbe ne bi bile vzdrževane. 

V okviru sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo tudi 
sredstva za odplačilo anuitet za dinarski in devizni kredit, ki je 
bil na podlagi sprejetega odloka najet za nakup računalnika 
za Zavod SRS za statistiko. Ker se pretežni del te obveznosti 
plačuje v devizah je treba zaradi spremembe tečaja dinarja za 
pokritje te obveznosti zagotoviti višja sredstva oziroma raste 
ta obveznost z višjim indeksom v primerjavi z drugimi. 

SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1985 treba 

zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proiz- 
vodnje ter za odplačilo anuitet posojila za gradnjo skladišč. 
SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja sred- 
stva za plačilo interkalarnih obresti v skladu z medrepubliš- 
kim dogovorom in odlokom Skupščine SR Slovenije. 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA _ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in intervencij v 
gospodarstvu se bodo v letu 1985 zagotavljala sredstva za: 

- regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin 
- odkupne premije za pšenico 
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov 
- financiranje gojitvenih lovišč 
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja ter 
- prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 

državami v razvoju. 
Na podlagi medrepubliškega dogovora o zagotavljanju 

sredstev za regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito 
rastlin v letu 1984 in 1985, ki je bil sprejet v juliju letos, so 
republike in AP dolžne zagotoviti sredstva za regres za 
umetna gnojila in sredstva za zaščito rastlin z namenom, da 
se poveča kmetijska proizvodnja oziroma znižajo stroški kme- 
tijske proizvodnje. V letu 1984 je obseg sredstev izračunan 

glede na porabo gnojil juiij-december 1984 ter nivo cen, ki so 
veljale decembra 1983 in je znašal za obdobje julij-december 
1984 4,5 mlrd din. SR Slovenija je v okviru omenjenega 
zneska dolžna prispevati 686 mio din, kar predstavlja 15,24% 
celotnega zneska. V letu 1985 bo treba za pokritje te obvezno- 
sti zagotoviti bistveno višja sredstva. Obseg sredstev je 
izračunan ob dejstvu, da se bo regres zagotavljal za celo leto 
1985 in ob predpostavkah, da se bo potrošnja gnojil povečala 
za 10%, da se bo sedanji nivo cen povečal za 40% in da bo 
delež SR Slovenije v celotnem znesku potrebnih sredstev 
znašal 15,24%. Ob upoštevanju vseh navedenih predpostavk 
Izvršni svet ocenjuje, da bi slovenski delež potrebnih sredstev 
za pokritje te obveznosti v letu 1985 znašal 2,1 milijarde din. V 
predlogu zakona je za pokritje te obveznosti predlagan zne- 
sek v višini 932 mio din. Na podlagi medrepubliškega dogo- 
vora bo dokončna obveznost znana šele konec letošnjega 
leta. Izvršni svet ocenjuje, da bo potrebno manjkajoča sred- 
stva zagotoviti v letu 1985, možnosti za zagotovitev teh sred- 
stev pa vidi z rešitvami v zakonu o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984 oziroma v even- 
tualni spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1985. 

Za zagotovitev potrebnih količin pšenice že nekaj let skle- 
pajo Zvezni izvršni svet in Izvršni sveti republik in pokrajin 
dogovore o ukrepih za organiziran odkup pšenice tekoče 
letine. Za plačilo premije za pšenico, odkupljeno v letu 1982 in 
1983 so bila zagotovljena sredstva iz presežkov proračunov 
občin, za premijo pšenice letine 1984 pa je Izvršni svet predla- 
gal zagotovitev sredstev v republiškem proračunu. Enak 
sistem financiranja za pokritje te obveznosti naj bi obdržali 
tudi v letu 1985, ko načrtujemo odkup 266.000 ton pšenice, v 
predlogu zakona je upoštevana premija v višini 2.00 din za 1 
kg . Za odkup načrtovane količine pšenice so predvidena 
sredstva v višini 532 mio din. 

Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno 
političnoinformativnih dnevnikov rta podlagi družbenega 
dogovora, so bila v republiškem proračunu za leto 1984 zago- 
tovljena sredstva v višini 150,1 mio din. Od teh sredstev je bilo 
44 mio din porabljenih za poračun obveznosti za leto 1983. V 
letu 1985 je v predlogu zakona za pokritje te obveznosti 
predlagano 217,7 mio din ali za 45% več kot v letu 1984. 

Za spodbujanje razvoja in varstva naravne in kulturne 
dediščine se bodo na podlagi zakona v letu 1985 zagotavljala 
sredstva za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in 
Arboretum Volčji potok. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij so v letu 
predvidena sredstva v višini 76,9 mio din ali za 45% več glede 
na leto 1984. S temi sredstvi se bodo financirali zahtevki, ki 
predstavljajo strokovne podlage za konkretne investicijske 
odločitve ali pa že konkretno projektno dokumentacijo za 
objekte na manj razvitih odmočjih SR Slovenije. 

Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v 
svojem proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju. V letu 1985 bo 
za ta namen zagotovljenih 689,2 mio din, kar predstavlja 
0,075% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva SR 
Slovenije, ocenjenega za leto 1984. 

SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

V okviru teh sredstev so zagotovljena sredstva za financira- 
nje dopolnjevanih občin. 

Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo 
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi bo ovrednoten pro- 
gram nalog v letu 1985 ter v odvisnosti od limitirane rasti 
splošne porabe v letu 1985. 

Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo 
občini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika 
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih 
proračunskih prihodkov z odstopljenim delom posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov in obsegom sred- 
stev, ki je potreben za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih 
prihodkih bodo različno obravnavani prihodki, ki pritekajo po 
avtomatizmu in davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z 
občino, koliko prihodkov za splošno porabo lahko obema 
sama doseže od tistih davkov, na katere lahko vpliva z boljšim 
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opravljanjem nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako 
ocenjene prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne 
poračuna s pripadajočimi dopolnilnimi sredstvi republike. 
Kadar pa občina tako ocenjenih prihodkov ne doseže, za 
izpad prihodkov ni upravičena do dodatnih sredstev iz repu- 
bliškega proračuna. 

Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjeva- 
nih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih. S 
programom, kjer se določijo dela in naloge, ki jih morajo 
opraviti organi, ki opravljajo funkcije državne uprave, bo 
določen obseg potrebnih sredstev za to dejavnost v prihod- 
njem letu, ostali resorni organi pa bodo določili merila za 
ostale oblike porabe skladno z bilanco razpoložljivih sredstev 
za ta namen. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru srdstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1985 

zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova 
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uve- 
ljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev. 

Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala 
sredstva za: 

- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za 
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravoso- 
dnih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav 
in držav v razvoju po meddržavnih sporazumih, 

- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do 
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije 
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji, 

- stroški za srednjo penološko šolo ter 
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije. 
- Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala 

sredstva za: 
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 

letnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov 
in organizacij. To so predvsem znanstveno raziskovalni pro- 
jekti, ki tečejo že več let ter raziskovalne naloge, ki jih je 
verificiral izvršni svet Skupščine SRS v letu 1984, 

- razvojni program SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1995, oziroma za določena področja tudi do leta 2000 ter 
srednjeročni plan SR Slovenije za obdobje 198&-1990 na 
podlagi odloka. 

Za obveznosti iz naslova kulture bodo zagotovljena sred- 
stva za: 

t- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in 
projekta leksikografije na podlagi družbenega dogovora. 
Višina teh obveznosti je odvisna od rasti družbenega proiz- 
voda v SFRJ in deleže SR Slovenije v družbenem proizvodu 
SFRJ, 
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije, 
- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka 

Jugoslavije, Jugoslovanski bibliografski zavod). 
Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zago- 

tavljala sredstva za: 
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniš- 

kih in drugih tujih armad v SR Sloveniji, 
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, 
- odškodnine po sodnih sklepih. 
Za obveznosti iz naslova uveljavljanje pravic borcev, vojaš- 

kih invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo sredstva 
v enakem obsegu, kot ga je predlagal Republiški komite za 
borce in vojaške invalide. Višina teh obveznosti je odvisna 
razen od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni, tudi od 
ocenjene višine rasti najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo v letu 1985, rasti zveznih invalidnin in rasti osebnih 
dohodkov v letu 1985. 

» 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za 
odpravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje 

človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na 
območju SR Slovenije in izven območja SR Slovenije. 

Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg 
deviznih sredstev za ta namen se v letu 1985 ne povečuje v 
primerjavi z letom 1984. Zaradi drsečega tečaja dinarja je 
treba za dinarsko protivrednost deviz zagotoviti sredstva v 
višini 1.800,5 mio din. 

Za uresničevanje posebnih z ustavo določenih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje 
dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske naro- 
dnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi 
dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programa 
teh institucij med obema republikama, se v letu 1985 zagotav- 
ljajo za 53,0% višja sredstva kot v letu 1984. 

S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški 
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih orga- 
nov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe, 
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva 
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov 
narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih 
interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR 
Slovenija sofinancira dejavnost NIP »Edit«., Italijanske drame, 
italijanske Unije in Centra za zgodovinska raziskovanja Ro- 
vinj. 

Pri določitvi višine sredstev za delo republiških družbeno- 
političnih in nekaterih družbenih organizacij so bila pri Repu- 
bliški konferenci SZDL Slovenije, Slovenski izseljenski matici 
in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti upoštevana 
enaka merila kot pri republiških upravnih organih, pri Repu- 
bliški konferenci ZSMS, Republiškem odboru ZZB NOV Slo- 
venije in Republiškemu odboru zveze rezervnih vojaških sta- 
rešin SR Slovenije pa so bili upoštevani njihovi zahtevki v 
celoti. 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami je treba v skladu z zakonom zagotoviti določena 
sredstva za obrambo pred točo. Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije je v svojem zahtevku sredstev za leto 1985 zaprosil 
za 214 mio din za nadaljnjo izgradnjo sistema obrambe pred 
točo v severovzhodni in osrednji Sloveniji ter na Primorskem. 
Za dokončanje in delovanje sistema obrambe pred točo v 
osrednji severovzhodni Sloveniji je po predlogu nosilca sred- 
stev potrebnih še 61,6 mio din. Za izgradnjo sistema obrambe 
pred točo na Primorskem je ocenjeno, da bi bilo potrebnih 
152,4 mio din, od tega polovico deviznih dinarjev. V predlogu 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je za ta namen 
predvidenih le 27,8 mio din ali za 45% več sredstev kot v letu 
1984. Izvršni svet ocenjuje, da predlagana sredstva za pokritje 
sistema obrambe pred točo, ki je na Primorskem organiziran 
na podlagi meddržavnega sporazuma med SFRJ in Italijo, ne 
bo zadoščala. Za rešitev nastale problematike bo zato v 
skladu z določili zakona o sistemu obrambe pred točo, treba 
angažirati tudi sredstva Zavarovalne skupnosti Triglav v obliki 
kreditov, kar je bila praksa tudi v preteklih letih. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na 
podlagi dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva 
za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za 
nabavo in vzdrževanje avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. 

Ker je odplačilo kredita v devizah, je treba zaradi spre- 
membe tečaja dinarja, za pokritje te obveznosti v letu 1985 
zagotoviti bistveno višja sredstva kot v letu 1984. 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slove- 
nije bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbe- 
nih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih pro- 
gfamov: 

- manjšinsko šolstvo za: sofinanciranje adaptacije osnovne 
šole Dobrovnik, adaptacijo šole z italijanskim učnim jezikom 
Piran, zunanjo ureditev osnovne šole Drago Lugarič Lendava 
in sofinanciranje II. faze gradnje učnih delavnic v srednji šoli z 
italijanskim učnim jezikom v Izoli, 

- odplačilo anuitet najetega kredita z izgradnjo zdrvstveno- 
rekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence NOV 
v Strunjanu, 
- poračun obveznosti SR Slovenije do Kulturnega doma 

Ivan Cankar v Ljubljani, 
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- realizacijo programa geodetskih del na območju SR Slo- 
ven i je * 

- realizacijo programov visokogorskih planinskih postojank 
- realizacijo programa obnove in modernizacijo oddajniš- 

kega programa in prenosnega sistema Radio-televizije Ljub- 
ljana v obdobju 1984-1986. 

V skladu s sprejetim zakonom bo SR Slovenija v letu 1985 
za pokritje te obveznosti zagotovila 26,2 mio din. 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe izven 
območja SR Slovenije se bodo v letu 1985 zagotavljala sred- 
stva za: 

- odplačilo inozemskih dolgov, 
- odplačilo anuitet za kredite dane SAP Kosovu, 
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori, 
- sofinanciranje Olimpijskih iger »Sarajevo 1984«, 
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za 

vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP za leto 1984 in 1985, 

- sofinanciranje svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v 
Novem Sadu, 

- za valorizacijo sredstev leta 1983 in 1984, ki jih SR Slove- 
nija zagotavlja na podlagi zakona za financiranje progama 
graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd - 
Skader 

ZA POKRITJE OBVEZNOSTI, KI SO VEZANE NA IZPLAČILA 
V TUJIH VALUTAH (ustavne obveznosti republike, odplačilo 
kredita za nakup računalnika za Zavod SRS za statistiko in za 
odplačilo anuitet za zvezne kredite prenešene na SRS) in za 
katere se dinarska protivrednost za nakup deviz zagotavlja v 
republiškem proračunu, so planirana sredstva na teh postav- 
kah izračunana ob predpostavki, da bo tudi v letu 1985 drse- 
nje tečaja dinarja približno enako, kot v letošnjem letu. Zato 
smo v tem izračunu upoštevali vrednosti 1 USA S v višini 265 
din. Če bo drsenje tečaja dinarja večje, planirana sredstva na 
teh postavkah ne bodo zadoščala za pokritje omenjenih ob- 
veznosti. 

OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO PRISPEVKA 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Iz osnutka zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije izhaja, da naj bi obveznost SR Slovenije do 
prispevka proračunu federacije za leto 1985 znašala 30.597,2 
mio din, kar je za 53,7% več kot v letu 1984. Za pokrivanje 
kotizacije zveznemu proračunu ocenjen priliv 50% deleža 
temeljnega davka od prometa proizvodov v letu 1985 ne bo 
zadoščal, zato bodo za ta namen uporabljeni tudi drugi viri 
republiškega proračuna. 

Predlagana višina kotizacije zveznemu proračunu še ni 
dokončna. Le-ta bo znana šele konec letošnjega leta po 
zaključku usklajevanja skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1985 v Zvezni skupščini. V pri- 
meru spremenjene višine te obveznosti bo Izvršni svet za 
razrešitev tega vprašanja tako glede višine, kakor tudi glede 
zagotovitve virov, predlagal Skupščini SR Slovenije amandma 
k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985. 

V. 

ODPRTI PROBLEMI REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA V LETU 1985 

Iz obrazložitve k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1985 je razvidno, da so odprti problemi republiškega 
proračuna naslednji: 

- sredstva za regres za umetna gnojila 
Po oceni Izvršnega sveta bi morala SR Slovenija v prihod- 

njem letu za regres za umetna gnojila zagotoviti sredstva v 
višini 2.100 mio din sredstev. V predlogu zakona je za pokritje 
te obveznosti, katere dokončna višina bo v skladu z medrepu- 

bliškim dogovorom znana konec decembra 1984, predlagan 
znesek v višini 932 mio din. Manjkajoča sredstva bo zato 
potrebno zagotoviti v prihodnjem letu. 
- sredstva za odkupne premije za pšenico 
V predlogu zakona je za odkup 1 kg pšenice predvidena 

premija v višini 2 din in še ni dokončna. Dokončna višina 
odkupne premije za pšenico bo namreč oblikovana z medre- 
publiškim dogovorom, ki bo sprejet tekom leta 1985. V kolikor 
bo za prihodnje leto dogovorjena višja odkupna premija za 
pšenico v predlogu zakona predvidena sredstva v višini 532 
mio din za načrtovani odkup 266.000 ton pšenice, ne bodo 
zadoščala. 

- financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno poli- 
tičnoinformativnih dnevnikov 

V skladu z družbenim dogovorom o medsebojnih odnosih 
pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, usta- 
novitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnev- 
nikov, SR Slovenija pokriva negativno razliko med prodajno 
in proizvodno ceno trem slovenskim politično-informativnim 
dnevnikom. V predlogu zakona so za pokritje te obveznosti 
predvidena sredstva v višini 217,7 mio din, ki so za 45% višja 
kot v letu 1984. S temi sredstvi pa bo treba pokriti še v 
mesecui januarju 1985 organizacijam združenega dela, ki 
izdajajo dnevnike tudi neporavnano obveznost iz leta 1984. 
Sredstva, ki so bila v proračunu za leto 1984 zagotovljena za 
ta namen v višini 150 mio din, so v višini 44 mio din porabljena 
tudi za poračun obveznosti za leto 1983. S preostalimi sred- 
stvi v višini 106 mio din pa zaradi bistvenih podražitev cen, 
roto papirja in repromateriala, kakor tudi zaradi poznejše 
uveljavitve novih cen dnevnikov, ne bo mogoče v celoti pokriti 
razlike med prodajno in proizvodno ceno. Iz tega izhaja, da s 
predlaganimi sredstvi v proračunu za leto 1985, ne bo 
mogoče pokriti tekočih razlik v ceni trem slovenskim dnev- 
nikom. 

- sredstva za obrambo pred točo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi za 

izgradnjo sistema obrambe pred točo v letu 1985 v SR Slove- 
niji potrebovali v skupni višini 214,038,447 din. Od tega 
152.373.027 din za izgradnjo sistema obrambe pred točo na 
Primorskem, ker je z ratifikacijo italijanske strani stopil v 
veljavo sporazum med SFRJ in Italijo o izgradnji in delovanju 
skupnega sistema obrambe pred točo na širšem obmejnem 
območju. 

Z ozirom na to, da rast sredstev republiškega proračuna v 
letu 1985 ne omogoča zagotovitve sredstev v,potrebni višini, 
ocenjujemo, da bo za ta namen primanjkovalo cca 
150,000.000 din. 

V skladu z 12. členom zakona o sistemu obrambe pred točo, 
ko določa, da sredstva za izgradnjo sistema obrambe pred 
točo na podlagi posebnega sporazuma zagotavljajo poleg SR 
Slovenije tudi zavarovalne skupnosti, bodo manjkajoča sred- 
stva zagotovljena s kreditom zavarovalne skupnosti. 

- sredstva za modernizacijo dela državnih organov 
V skladu z že doslej sprejetimi usmeritvami, da je nujno 

potrebno pospešiti modernizacijo dela republiških upravnih 
in tudi drugih organov, bo v letu 1985 v prizadevajih za 
zmanjšanje neproduktivnega zaposlovanja in povečanje učin- 
kovitosti nujno potrebno zagoviti manjkajoča sredstva za 
modernizacijo državne uprave. 

Manjkajoča sredstva za navedene odprte probleme repu- 
bliškega proračuna bo potrebno dodatno zagotoviti v letu 
1985. Možnosti za zagotovitev teh sredstev pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije vidi z rešitvami v zakonu o zaklju- 
čnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984, 
to je z usmeritvijo eventualnih presežkov prihodkov za majka- 
joča sredstva za regres za umetna gnojila, za razlike med 
proizvodno in prodajno ceno politično informativnih dnevni- 
kov, za obrambo pred točo ter za modernizacijo državnih 
organov, oziroma v eventualni spremembi zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1985, s katero bi se zagotovila 
manjkajoča sredstva za odkupne premije za pšenico. 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1985 

A. PRIHODKI " 

Skupina Konto Vrsta prihodka Znesek 
71 Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD IJOHCDKA OZD 

710 Davek iz dohodka TOZD 

72 Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 
7-0 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 

9.500.000.000 

2.148.000.000^ 

7;i Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV 
IN STORITEV 

730 Temeljni davek od prometa proizvodov 29.043.186 000 
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od pla- 

čil za storitve 16.221.000.000 

71 Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 
742 Davek od tujih oseb 

77 Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 

778 Drugi prihodki 

45i264.186.000 

108.000.000 

70.000.000 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5) 57.090.186.000 

13. ODHODKI 

Skupina - Konto Namen odhodka Znesek 

40 Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

100 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 12.264.580.904 

401 Sredstva za materialne stroške 1.635.936'.381 

402 Sredstva za amortizacijo 198.272.907 

14.098.790.192 

41 

410 

415 

I 18 

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za osebne dohodke in drucje osebne prejemke 
funkcionarjev in delegatov 652, 

Sredstva za investicije v osnovna sredstva 900. 

Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov 1.379. 

577.380 

167 .750 

974.252 

2.932.719.382 

42 

420 

Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

Sredstva za ljudsko obrambo 
267.000.000 

13 

13 I 
433 

43 I 

435 

Namen 4 - SREDSTVA /A SPODBUJANJE RAZVOJA, INTER- 
VENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZ- 
VITIH OBMOČIJ 

Kompenzacije,i premije, regresi in povračila 1.46-1, 
Druge potrebe iii intervencije v gospodarstvu *°70 

Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih ob- 

močij v okviru DPS 76, 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih ob- 
močij izVefi območja DPS 689 

000.000 
13.3.570 

995.000 

175.000 

2.500.303.570 

11 Namen 5 - SREliTVA, PRENESENA DRUGIM -DPS 

Dopolnilna sredstva proračunu občine 
500.000.000 
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Skupina Konto Namen odhodka Znesek 

45 Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

450 Sredstva za izobraževanje 

451 Sredstva za znanost 

152 Sredstva za kulturo 
454 ' Sredstva za socialno varstvo 

453 Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških in- 

validov in družin padlih borcev 

i .72'i .303. r>8 

39 .920 .262 
60. 100.000 

I 7 .962 .00') 

<13 .733.500 

1 .51)2.287.087 

•U> Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGLO SPLOSNE DRUZHENE 1'UTREBK 
|()1 Sredstva za <tru/.bo.iioj>olittčite in Uruzbone organizacije '.3j0.UJ7.j02 

463 Sredstva za varstvo pred škodljiva i in naravni.ni nesrečami 27.7v2.b0b 
4t).j Sredstva za odpravo jiosledic naravnih nesreč 107.j02. Km 

.165 Sredstva za varstvo in izboljšanje Človekovega okolja IS.«>50.000 

468 Sredstva za druge splošne in družbene potrebe  1. ►■»(> ■ 7.10 ■ 21 1 

i. 1K7.98J .3'>8 

47 
470 

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 

Izločanje v stalno proračunsko rezervo 

48 
481 

188 

Namen 9 — DRUOl ODHODKI 

Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 

Drugi odhodki DPS - 

2.000.000 

70.000.000 

209.MOO.OOO 

72.000.000 

44 
440 

Namen 10- SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM Dl'S 
Prispevek proračunu federacije za leto 198 5 30.597.186.000 

SKUPAJ ODHODKI (namen 1 - 10 ) 57.090.180,000 

OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1985 
TABELA 1 

VRSTA PRIHODKA 

710 Davek iz dohodka TOZD 

720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po 

posebni stopnji 

Temeljni davek od prometa proizvodov 

Posebni republiški davek od prometa pro- 

izvodov in od plačil za storitve 

Davek od tujih oseb 

Drugi prihodki 

730 

731 

742 

778 

SKUPAJ 

OCENA VIROV 1985 

9.500.000.000 

2.148.000.000 

29.043.186.000 

16.221.000.000 
* 

108.000.000 

70.000.000 

57.090.186.000 
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PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V LETU 1985 

TABELA 2 

NAMEN Plan in spremembe 
1984 

Zahtevek organov 
za loto 1985 

Indeks 
3 : 2 

Predlog IS za leto Indeks 
1985 5 : 2 

1 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 
- bruto OD delovne skupnosti 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v 

gospodarstvu 
- delo v posebnih delovnih pogojih 
- sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

7.703. 
7.086. 

025.804,70 
153.962,70 

398 
218. 

1.136. 

62. 

390. 

767.773 
104.069 

283.396 

793.957 

496.874 410 OD PREDSTOJNIKA IN NAMESTNIKOV 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
-1 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v gosp. 

418 POSEBNI NAMENI 951.706.381 
SPREMEMBE MED LETOM 

12.184.580.904 
7.567.115.937 
3'.079.816.186 

636.060.223 
582.253.472 
319.335.086 

1. 635.936.381 

396.545.814 

369.978.298 
150.581.167 
132.017.915 

1.379.974.252 

158,2 
106,8 

146,0 
146.4 

144,0 

631.5 

94,7 

145,0 

12.184.580.904 
7.567.115.937 
3.079.816.186 

636.060.223 
582.253.472 
319.335.086 

1.635.936.381 

198.272.907 

36-9.978.298 
150.581.167 
132.017.915 

1.379.974.252 
80.000.000 

158,2 
106,8 

146,0 
146,4 

144,0 

315,8 

94,7 

145,0 

SKUPAJ 10.244.306.412,70 16.249.614.731 158,6 16.131.341.824 157,5 

PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO OGRANOV V LETU 1985 (SKUPAJ) 

TABELA 2 a 

NAMEN Plan in spremembe 
1984 

Zahtevek organov 
za leto 1985 

Indeks Predlog IS za leto Indeks 
3 : 2 1985 5:2 

1 
-100 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 5.247. 

- bruto OD delovne skupnosti 4.762. 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v 

gospodarstvu 
- delo v posebnih delovnih pogojih 
- sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

340. 
144. 

274.491 
711.455 

000.000 
563.036 

660.055.123 

410 OD PREDSTOJNIKA IN NAMESTNIKOV 5.466.619 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - 
- 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v gospod. - 

418 POSEBNI NAMENI 255.923.130 
SPREMEMBE MED LETOM 

SKUPAJ 6.168.719.363 

8.290.347.046 
5.109.396.787 
2.079.524.492 

389.145.007 
502.180.000 
210.100.760 

957.079.928 

4.951.993 
2.015.461 
1.792.563 

391.821.070 

1,58,0 8.290.347.046 
107,3 5.109.396.787 

2.079.524.492 

147,7 
145,3 

389.145.007 
502.180.000 
210.100.760 

145,0 957.079.928 

90,6 

153,1 

4.951.993 
2.015.461 
1.792.563 

371.088.538 
40.000.000 

158,0 
107,3 

147,7 
145,3 

145,0 

90,6 

145,0 

9.648.008.061 156,4 9.667.275.529 156,7 
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PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO ORGANOV V LETU 1985 (BREZ ORGANOV ZA NOTRANJE 
ZADEVE) TABELA 2 b 

NAMEN Plan in spremembe Zahtevek organov Indek 
1984 za leto 1985 3 : 2 

Indeks Predlog IS za leto Indeks 
1985 5 : 2 

3 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 
- bruto OD delovne skupnosti 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v gos- 

podarstvu 
- delo v posebnih delovnih pogojih 
- sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

2.455.751.313,70 3.894.233.858 
2.323.442.507,70 2.457.719.150 

58.767.773 
73.541.033 

476.228.273 

62.793.957 

385.030.255 410 OD PREDSTOJNIKA IN NAMESTNIKOV 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev OD z ravnijo v gospo- 

darstvu 
418 POSEBNI NAMENI 695.783.251 

SPREMEMBE MED LETOM  - 

1.000.291.694 

246.915.216 
80.073.472 

109.234.326 

678.856.453 

396.545.814 

365.026.305 
148.565.706 

130.225.352 
.1.019.220.786 

158,6 3.894.233.858 
105,8 2.457.719.150 

1.000.291.694 

136,2 
148 ,6 

142,6 

631,5 

94,8 

246.915.216 
80.073.472 

109.234.326 

678.856.453 

198.272.907 

365.026.305 
148.565.706 

130.225.352 

146,5 1.008.885.714 
40.000.000 

158,6 
105,8 

136,3 
148,6 

142,6 

315,8 

94,8 

145,0 

SKUPAJ 4.075.587.049,70 6.632.674.274 162,7 6.464.066.295 158,6 

RAZPOREJENA SREDSTVA ORGANOV V LETU 1985 PO NAMENIH IN KORISTNIKIH TABELA 2 C 

NAZIV ORGANA 
Bruto OD del. 
skupnosti 

Delo v posebnih Sklad skupne Dohodek DS Materialni 
pogojih porabe 5=2+3+4 stroški 

EP, predstojnika Posebni 
Amortizacija in namestnikov nameni 

SKUPAJ 
10-5+6+7+8+9 

1 

24. 
95 

1. Predsedstvo SR Slovenije 23 
2. Skuščina SR Slovence 127 
3. Izvršni svet Skupščine SRS 95 
4. Urad IS za narodnosti 1 
5. Sekretariat IS za 

kadrovska vprašanja 
6. Protokol IS 
7. Komisija SRS za odnose 

z verskimi skupnostmi 2 
8. Ustavno sodišče SRS 28 
9. RS za finance 27 
10. RS za ljudsko cbrairbo 
11. RS za pravosodje in upravo 98 
12. RK za delo 42 
13. RK za družbeno planiranje 4 
14. RK za informiranje 23 
15.-RK za zakonodajo 15 
16. RK za mednarodno 

sodelovanje 
17. RK za varstvo okolja in 

urejanje prostora 
18. RK za energetiko 
19. RK za industrijo in 

gradbeništvo 
20. RK za tržišče in splošne 

gospodarske zadeve 
21. RK za kmetijstvo, gozdar- 

stvo in prehrano 
22. RK za premet in zveze 
23. RK za borce in vojaške 

invalide 
24. RK za zdravstveno in 

socialno varstvo 
25. RK za vzgojo in izobraže- 

vanje ter telesno kulturo 

,146.368 
,431.992 
.581.333 
.545.636 
160.645 
.930.855 
.699.358 
.515.726 
.658.508 
.040.116 
.618.293 
.631.943 
.252.333 
.316.637 
.868.817 

41.730.689 

13 
31. 
19 

.431.916 

.204.144 

.202.002 

.722.828 

.175.453 

.408.287 
003.594 
027.200 
020.270 

693.292 
5.251.000 
1.773.450 

7.486.210 

1.205.900 

1.229.820 
6.433.050 
4.517.230 

144.840 
997.960 

5.181.760 
106.640 

1.248.520 
1.056.480 
2.628.280 
4.524.380 
1.525.520 

213.280 
912.560 
661.890 

25.069.480 12.139.416 6.600.000 
139.116.042 55.207.300 7.343.060 
101.872.013 35.844.575 11. 753.573 

1.690.476 354.967 
25.158.605 

108.598.825 
2.805.998 

29.764.246 
28.714.988 
75.874.296 

103.142.673 
44.157.463 
4.465.613 

24.229.197 
16.530.707 

2.312.125 
8.924.955 

661.474 
10.046.931 
3.392.066 
8.705.970 

31.086.704 
7.996.359 
1.984.050 
9.360.761 
2.752.622 

1.685.370 43.416.059 3.845.388 
1.577.810 45.009.726 8.780.326 

869.050 30.073.194 4.617.911 
1.842.080 40.044.082 27.888.505 

900.910 25.623.738 14.363.900 
1.249.110. 32.424.663 8.126.440 
1.049.810 59.458.097 7.671.015 

506.540 13.510.134 2.500.000 
1.093.060 32.120.260 5.510.870 

902.530 19.922.800 3.501-979 

894.464 
26.951.875 

33.903 
1.846.606 

129.146 
25.848.955 
14.628.358 

237.771 
420.310 
174 739 
116.629 
209.538 
840.550 
84.867 

1.90/.447 
218.132 
250.000 
900.000 
689.867 
519.313 
180.500 

13.196.054 
33.807.130 
23.332.350 
1.244.729 
2.617.178 

1.222.678 
15.110.622 
4.016.884 
2.847.788 
2.670.456 
3.940.701 
2.646.529 
2.594.617 
2.672.557 
2.502.649 
4.041.743 
4.046.446 
2.812.163 
3.940.715 
3.920.270 
2.768.711 
2.754.317 
3.988.152 
4.200.386 

8.845.000 
51.203.501 
14.218.340 

25.200 
39.703.313 

147.513.099 
10.360.000 

143.300 
997.577 

155.200.000 
40.185.213 
1.211.900 

318.500 
45.647.123 

439.900 

65.849.950 
286.677.033 
187.o2o.851 

3.315.372 
70.685.685 

291.988.754 
15.084.053 
56.911.705 
37.250.651 

268.471.009 
191.713.404 
57.544.194 
9.835.002 

82.006.437 
22.512.415 

5.822.490 55.796.124 
5.941.364 
5.898.060 
1.456.600 

394.275 
3.222.200 

846.600 
489.350 

33.060.132 
6.200.600 

64.613.109 
44.720.478 
74.108.797 
44.540.760 
47.943.473 
71.644.428 
19.943.668 
75.188.727 
34.006.265 

poročevalec 
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27! RK za raziskovalno dejavnost 319.9,0 8.403.315 1.431.989 39.313 2.672.527 304.600 12.851.744 
i? tehnologijo 6.142.91o 255.870 6.398.780 1.065.367 55.882 2.575.869 147 400 10 27(1 798 

m' 2 Z^,^1ZemJn gostinstvo 3.362.821 224.820 3.587.641 2.140.850 41.301 2.719.533 244 000 fl'733'325 
30 UPIaVa 18-71°-556 703-670 19-474.226 3.003.449 291.928 2.242.960 2.801:500 

3L.£đmS^SSSmo ".101.933 923.070 25.025.003 3.587.414 155.707 2.556.269 687.900 32.012.293 
planiranje 78.918.414 3.266.970 82.185.384 16.974.204 3.354 755 2 502 649 ? fiRn cnn lm cot 500 

237.474.483 10.135.380 247.609.863 73.998.299 43.978.092 2:327:878 Sg.'^lS 457:078:350 
znanstveno, tehnično In 
prosvetno kulturno 

34.mtenet^oioški zavod SPS IO^mII« 6.763.700 4.79^340 ll^SlO.I" 41 ^203 lul^H l'.ttl'.tll TlS'oOO 182'756'719 
^.t^^za^t^narav- "-168"3" 49°'5°° 12"658-8" 7-4°°"2« 2"317"5» ".l\l 
m 5e iS dediščine 21.032.679 820.930 21.853.609 4.513.850 559.196 2.257.434 1 111 715 30 295 804 
38'SSt ^ 23 1StVD 6.484.990, 183.211.450 29.793.148 1.374.307 2.291.576 2.571:775 219:242'256 t 26.112.873 1.028.900 27.141.773 11.203.333 603.679 1.147.918 4 085 500 44 182 203 

ŽTSftSl*?" 12-109'679 426-560 12-536-239 3-318-150 17-353 1-331-523 50.000 17:253:265 
., 51?in0

u
Cbff,lb?. 57.317.025 1.921.030 59.238.055 10.568.054 434.796 - 78 071 273 148 312 178 

t^^p^ti^vz^o 18-365'613 795-300 19.160.913 2.535.521 950.000 1.271.108 ' 50^000 
«3.»zS£^SjSLlnl de 2'629-995 106-640 2-936-635 1-717-479 506-402 2.419.722 7.580.238 
44.Kazen£^Mpcboljševal21i dem 124-855"932 13'643'220 5-616"176 «3.115.328 50.230.263 5.266.140 1.469.120 83.363.125 283.443.976 

Ig pri Ljubljani 19.258.060 546.800 943.770 20.748.630 2.659.268 56.017 1 248 602 2 572 898 m 2fK Al q 
45. OKPD Maribor 13.333.858 541.300 677.280 14.552.438 5.328.177 536.067 1 364.352 9.1u«9 ll'Ultu 
46.Prevzgojni dat. tedeče 59.250.827 3.709.500 2.991.980 65.952.307 3.294.681 2.254.182 1.248.473 2.847.575 75 597218 
jn'?iPOr! ? 72.859.170 7.537.100 3.038.300 83.434.570 18.266.899 ' 7.918.559 1.240.840 32 883 369 143 744 237 
1'^° , r 49.273.918 9.015.000 2.201.440 60.490.358 13.523.874 725.500 1.240.840 22 768 521 98 749 093 90.460.039 18.325.600 4.356.780 113.142.419 18.506.326 3.955.113 1.444.212 38 489 121 175 537'm 

»"ibor _ , 65.035.584 4.581.-400 2.799.510 72.416.494 10.766.125 965.364 1.335 470 26 736 384 112'219 837 
a^S^SZSS^ 6-826"923 619-300 7-446-223 2-119-510 127-497 2:olf:IIŽ 23:784 476 
c, S^Fx^janja SRS „ 9.049.968 618.380 9.668.348 2.454.303 256.320 9.430.791 184 100 21 993 862 53.Hspubliškisenat za prekrške 3.364.289 549.130 3.913.419 2.084.338 82.806 15.978.752 185 500 22244 815 
54Ja™o pravobranilstvo SRS 1.955.163 251.480 2.206.643 1.325.222 97.054 5.642.096 91950 9 362965 
55.Vrhovno sodišče SRS 19.278.610 1.447.380 20.725.990 9.520.726 637.050 24.567.117 1.370i061 56 820 944 
56.Javno tožilstvo SRS 3.804.641 394.480 4.199.121 3.572.112 103.680 10.775.676 287.460 18 938*049 
57.Višje sodišče Celje 8.268.342 678.040 8.946.382 4.410.985 573.328 11.405.333 195a49 M. 53?: 177 
58. Višje sodišče Koper 11.579.790 838.000 12.417.790 5.225.491 3.018.500 195.149 25.531.177 ' 

10.873.375 304.000 31.839.156 
*•«£•?£ ?"33?:«? 9-8°°:861 669:964 35.182.469 "s 60. Višje sodišče pribor 12 «5.155 1 i 060.'980 u'.ai6.135 6.719.666 47o'.77S 16.769.903 440.500 38.416.981 

3avn° tožilstvo Celje 1.089.137 106.640 1.195.777 1.167.424 15.130 2.410.168 21 230 4 809 729 62. Višje javno tožilstvo Kcper 1.721,776 165.160 1.886.936 1.164.954 25.000 2.456.099 10.000 
7.455.159 559.860 8.015.019 2.849.455 159.438 64. Višje javno tožilstvo 

Marlbor 2.987.054 331.460 3.318.514 1.576.340 4.864 
9.817.594 141.000 20.979.506 
6.167.182 65.000 11.131.900 

I. SKUPAJ 
(brez RS za notranje 

__ 2.457.719.150 80.073.472 109.234.326 2.647.026.948 678.856.453 198.272.907 365.026.305 1.008.885.714 4898 068 327 II. RS ZA NOTRANJE ZADEVE 5.109.396.787 502.180.000 210.100.760 5.821.677.547 957.079.928 - 4.95ll993 371 088 538 7 154 798 006 
III. SKUPAJ I+II 7.567.115.937 582.253.472 319.335.086 8.468.704.495 1.635.936.381 198.272.907 369.978.298 1.379.974.25212.052*866.333 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
TABELA 3 

Pla" «Mremembe predlog nosilca sred- Indeks Predlog za zagoto- IndSkS N A M E N 1QO'. ~ J V tM.txjj.ug za zagoto 1984 stev za leto 1985 <3:2) vitev sredstev v 
 i r    —   letu 1985 

(5:2) 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
 OgNOVNA SREDSTVA -697.871.929 1.619.236.447 232 0  900.167.750 129,0 

4151 Sredstva za Investicije v 
 Radnjo .stanovanj 27^871^929 512.475.250  185,0 .360.167.7 50 130.6 

^_5S_2°trSSie_5adeve 88.500.000 281.520.000 318,1  130.714_.500  117 7 

- sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj delav- 
cev organov za notranje 
zadeve 88.500.000 281.520.000 318,1 130.711.500 147,7 Sekretariat v Izvršnan svetu 

Skupščine SRS 28.250.000 1     41.725.25C 147,7 41.725.250 147,7 

sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj nosilcev 
družbenih funkcij v SRS v 
obdobju 1982 - 1985 26-250.000 41.725.250 147,7 41.725.250 "7,7 
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RS_za Eravosodje_ in_u[jrayo 25^47 6^000— 39 .130 . 000 1S3^6 2Lt£23+W& 2&1J- 

sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj delavcev 
republiških organov 25.476.000 

RS_za_finance    

sredstva za odplačilo anuitet 
133 . 645 .929 

39.130.000 

.150^100^000- 

150 .L00.000 

153,6 

_112i3__ 

112,3 

37.628.000 147,7 

.160.100.000 J-irii- 

150.100 . 0 0 0 112,3 

4152 Sredstva za investicijsko vzdr- 
ževanje zgradb republiških uprav- - nih_in_Eravosognil3_or2angy Ž^OOO^uuu^ 

RS_za_gravosodje_in_ugravo 

141.235.103 642^0 ' 4 (K 00 (K 0'00 12ix§_ 

4153 

- investicijsko vzdrževanje 
zgradb republiških upravnih 
in pravosodnih organov 

Sredstva za investicijska vla- 
ganja v objekte in opremo po- 

_sebne2a_pomena   

22.000.000 

_400.00 0^000  

RS_za_notranje_zadeve 4 00^000^000  

- sredstva za investicijska 
vlaganja v objekte in opre- 
mo posebnega pomena na pod- 
ročju notranjih zadev 

— specialna oprema organov za 
notranje zadeve 

141.235.103 

965^526^094- 

911^526^094 

642,0 

__237Jt3_ 

227 ,9 

40 . 00*0 . 000 181,8 

500^000^0 00 12.5j.0_ 

500^000^000 12 5a0_ 

400.000.000 

259.638.054 

651.888.040 

50.000.000_- 

163,0 500.000.000 1.25,0 

RS za_£ravosodje_in_upravo  

- sredstva za investicijska vla- 
ganja v objekte in opremo po- 
sebnega poiriena na področju 
pravosodja in kazenskih sankcij 50.000.000 

_4^000_.000_ 

4.000.000 
RS za l2udsko_obrambo   

- sredstva.za gradnjo skladišč 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

TABELA 4 

NAMEN 
"Plan in spremembe Predlog nosilca indeks Predlog za za- l^eki 1004 sredstev za leto (3:2) gotovitev sred- (5. 

1935 stev v letu 1985 .  
 ~5 — 3 4 5 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO ' 164.503.263 267.000.000 162,3 267 .0 00.000 162,3 

RS za finance 147 .-503. 263_ 250.000.000 169x5  250^000.000__169i5_ 

- sredstva za medrepubliški 
program namembne proizvod- 
nje 

Republiški štab za teritori- 
alno obrambo    

147.503.263 

17.000.000 

— sredstva za odplačilo anui- 
tet iz posojila za gradnjo 
skladišč 17.000.000 

250.000.000 169,5 250.000.000 169,5 

17 . 0 00 . 000  100^0 00^000 100x0_ 

17.000.000 100,0 17.000.000 100,0 

poročevalec 
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43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INVESTICIJE IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

TABELA 5 

NAMEN 
Plan in sprenonbe 

1984 
Predlog nosilca sred- Indeks Predlog za zagotovi- Indeks 
stev za leto 1985 (3:2) tev sredstev v letu (5:2) 

1985 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI 
 IN POVRflČIIA 1.414.000.000 4.898.000/000 346.4 1.464.000.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo 
_m_prehrano 686.000.000 2.100.000.000 
- Sredstva za regres za umet- 

na gnojila in jza zaščito 
rasti in 

306,1 

686.000.000 
RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 728.000,000_ 

- Sredstva za odkupne premije 
za pšeriioo 

- pokrivanje negativnih razlik 
za osnovna živila 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE 
 V OSPODARSTVO 

2.100.000.000 

2.798.000.000 

306,1 

384,3 

728.000.000 

188.103.081 

.798.000:000 

2.000.000.000 

308.211.045 

109,6 

163.9 
4330 Sredstva za sofinanciranje raz- 

lik v ctrii politično-informa- 
tivnih dnevnikov 150.126.856 250.000.000 166,5 
RK za Informiranje 
- sredstva za sofinanciranje 

razlik v oeni politično-in- 
forjnativn'ih dnevnikov (Delo, 
Večer, ttievnik) 

4331 - Sredstva za sofinanciranje drugih 
 glasil  

150.126.856 250.000.000 166,5 

150.126.856 

7.282.959 

250.000.0Q0 

10.260.137 140.9 
&EiiL)iiŠiS5_l£Sfs£e£}2a_SZDL_Sloyeniye_ 
- "Naša žtjia" 
Republiški odbor zveze združenj bor- 
cev_NOy_SRS  
-"TV-15" 

181.914 „260^,132 143,0 

366,5 

10.260.137 
260.137 

181.914 

7.101.045 

260.137 

10.000.000 

143,0 

140,8 

260.137 

10.000.000 

4332 - Sredstva za financiranje gojitvenih 
lovišč 

7.101.045 

7.852.360 

10.000.000 

9.422.832 

140,8 

120.0 

10.000.000 

9.422.832 
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 7.852.360 9.422.832 
- Triglavski narodni park Bled 

- gojitveno lovišče 3.176.360 
- Medved - Kočevje 1.385.000 
- Kozorog - Kaimik 1.385.000 
- Jelen - Snežnik 1.076.000 
- Skupnost OZD za lovstvo in 

ribištvo 830.000 
4333 - Sredstva za pospeševanje tonjere- 
 .,._i£_jn_r Ibištva   7.994.170 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  ^  2.894.170 
- Kobilama Lipica 2.220.288 
- Zavod za ribištvo 673.882 
Repabliški štab za teritorialno ob- 
ranil 10 

9.422.832 

_12J328;_076_ 

4.028.076 
3.219.418 

808.658 

150,5 11.423.076 

139,2 
145,0 
120,0 

- Sredstva za pospeševanje konjere- 
je za obramtne namene 

4334 - Sredstva za spodbujanje razvoja 
in varstva naravne in kulturne 
dediščine 

 L000.M0 __156i9_ 

5.100.000 

,4.028.076 
,3.219.418 

. 808.658 

7.395.000 

14.846.736 

8.000.000 

26.500.000 

156,9 

.178,5 

7.395.000 

21.343.584 

932.000.000 133,9 

932.000.000 

532.000.000 

135,9 

73,1 

532.000.000 

270.133.570 

73.1 

143.6 

217.683.941 
217.683.941 

145,0 
145,0 

217.683.941 

_140^9_ 

145,0 

143,0 

143,0 

140,8 
140,8 

120,0 

120,0 

_142,9 

139,2 
145,0 
120,0 

145.0 

H< za kulturo 

- Alboretum - Vtolčji potok 
- Spominski park Trebče 
- Triglavski narodni park Bled 

14.846.736 

736.736 
3.000.000 

11.110.000 

2.500.000 
5.000.000 

19.000.000 

178,5 21.343.584 

145,0 

_143_£8  

143,8 

339,3 
166,7 
171,0 

884.084 
4.350.000 

16.109.500 

120,0 
145,0 
145,0 
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434 - SREDSTVA ZA HITFEJŠI RAZVC0 GCSPO- 
^ RAZVITIH OBMOČIJ V „.^.'poo 83.100.000 156.5 76.995.000 115,0 

Komisija za pospeševanje sklad- 

 53.100.000 83000.000 156JL 76,995,000 _145i0_ 

- Sredstva za pospeševanje sklad- 
nejšega regionalnega razvoja 53.100.ooo 83.100.000 156,5 76.995.000 145,0 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GC6- 
Cm£lJ 689-175-00° l27'-3~ 

„Narodno sodelovaje ..J^jl^OOO 689075^00.. 127,3 689,175,000 127^ 

- Prispevek skladu solidarnosti 
111 541. 53*000 689.175.000 127^ 68907^000 1^2. 

 _S K U P A J (431+433+434+435) 2.196.733.081 5-978;486.045 272,2,..2;  

45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

NAMEN 
Plan in spre- Predlog no- > 
manbe 1984 . silca sred- Indeks 

stev za le- (3:2) 
to 1985   

~~r 3 

4 50 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 29.511.533 41.511.300 140,7 

Sekretariat za kadrovska vprašanja 
v IS     8.369.893 13.729.500 164,0 

- štipendiranje za potrebe organov 
v federaciji 

- štipendiranje za potrebe republiš- 
kih upravnih organov 

RS za ljudsko obrambo   

- štipendije 

RS za pravosodje in upravo  

2.226.853 

6.143.040 

105.000 

4.009.500 

9.720.000 

105.000 

180,1 

. 158,2 

100,0 

105.000 

5. 071.200 

105.000 

5.071.200 

100,0 

100,0 

- štipendije za potrebe pravosodja 
- sredstva za srednjo penološko šolo 

RK za vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo     ——_ 

3.847.600 
1.223.600 

12.899.440 

3.84 7."600 
1.223.600 

18.108.300 

100,0 
100,0 

140,4 

- obveznosti do slovenskega šolstva 
v zamejstvu 

- obveznost osnovnega šolanja pri- 
padnikov drugih narodov v Jutpsla- 
viji in do šolst va narodnosti v SR 
Sloveniji 

- štipendije mladih iz zanejstva in 
otrok slovenskih izseljencev 

'- stiki s tujino 

Zavod SRS za mednarodno, znanstveno 
tehnično, prosvetno ih kulturno so- 
delovanje     

- dodatno štipendiranje kadrov iz 
manj razvitih DVR po meddržavnih 
sporazumih. 

Zavod SPS za šolstvo  

4.475.800 

238.280 

7.932.800 
252.560 

966.000 

6.266.120 

357.420 

11.105.920 
378.840 

1.497.300 

140,0 

150,0 

140,0 
150,0 

155,0 

39.920.262 

12.247.690 

966.000 

2.100.000 

1.497.300 

3.000.000 

155,0 

142,9 

izdelava učnih načrtov 
pripraVa učne tehnologije 

600.000 
1.500.000 

1.200.000 
1.800.000 

200,0 
120,0 

3.340.280 

8.907.410 

105.000 

105.000 

5.071.200 

3.847.600 
1.223.600 

18.095.672 

TABELA 6 

Predlog za za- 
gotovitev 
sredstev v le- 
tu 1985  

Indeks 
(5:2) 

135,3 

146,3 

150,0 

145,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

140,3 

6.266.120 

357.420 

11.105.920 
366.212 

1.400.700 

140,0 

150,0 

140,0 
145,0 

145,0 

1.400.700 

3.000.000 

145,0 

142,9 

1.200.000 
1.800.000 

200,0 
120,0 
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451 - SREDSTVA ZA ZNAMfifiT 39.350. 000 60.400.000 153,5 60.400.000 
RS za finance 

153.5 
22.550.000 35.300.000 156,5 35.300.000 

- znanstvene raziskave v tekočem 
letu 

RK za družbeno planiranje 

156,5 

- sredstva za pripravo dolgoročne- 
ga plana SRS 

- sredstva za srednjeročni plan 
SRS za obdobje 1986-1990 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO 

22.550.000 

16.800.000 
35.300.000 

25.100.000 
156,5 35.300.000 

149,4 25.100.000 
156,5 

149,4 

11.000.000 

-5.800.000 

12.324.385 

11.000.000 100,0 11.000.000 

14.100.000 243,1 14.100.000 

19.625.763 159,2  17.962.009 ■ 
RK za kulturo 

100.0 

243.1 

145,7 
10.932.635 

- sofinanciranje druge izdaje 
Enciklopedije Jugoslavije 6.250.567 

- sofinanciranje izdaje Enciklo- 
pedije Slovenije 2.362.500 

- sofinanciranje projekta leksi- 
kografije 1.800.000 

- sofinanciranje jugoslovanske 
kinoteke 176.000 

- stiki s tujino 150.550 
- sofinanciranje siicpozija 

"Modinci 85" ' 93.018 
- medrepubliško sodelovanje 100.000 
- analiza o kulturnem razvoju 

zamejskih Slovencev - 
- izdelava osnutka oznak za 

naravne in kulturne spome- 
nike - 

RK za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo  1.391.750 

17.183.930 157,2 15.943.997 145,8 

10.645.433 

2.362.500 

2.808.000 

237.600 
218.300 

462.097 
100.000 

250.000 

100.000 

2.441.833 

170,3 

100,0 

156,0 

135,0 
145,0 

496,8 
100,0 

175.5 

9.963.500 

2.362.500 

2.500.000 

237.600 
218.300 

462.097 
100.000 

100.000 

2.018.012 

159,4 

100,0 

138,9 

135,0 
145,0 

496,8 
100,0 

145.0 
- sofinanciranje jugoslovanskega 

bibliografskega zavoda 
- olimpiada mladih fizikov 
- LNESCO Kcmisija 
- stiki s tujino 

454 - SREDSTVA ZA SOCIAUO VARSTVO 

1.216.560 

175.190 

30.650.000 

1.897.833 
250.000 
40.000 

. 254.000 

43.814.000 

156,0 

145,0 

142,9 

1.514.012 
•250.000 

124,5 

254.000 145,0 

43.733.500 142.7 
RS za finance 740.000 814.000 110,0 814.000 110.0 
- odškodnine po sodnih sklepih 740.000 814.000 
RK za kulturo  21.000.000  30.000.000 

110,0 ' 814.000 110iO 
142.9 ' 30.000.000 142,9 

- socialno zavarovanje samostoj- 
nih umetnikov 21.000.000 30.000.000 

RK za" varstvo okolja in urejanje 
prostora   8.910.000 13.000.000 
- vzdrževanje pokopališč in gro- 

bov pripradnikov zavezniških 
in drugih armad v SRS 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN 
 DRUŽIN PADLIH BORCEV 

142,9 30.000.000 142,9 

145,9 12.919.500 145.0 

8.910.000 13.000.000 

1.039.094.375 1.562.287.687 

145,9 12.919.500 145,0 

150,4 1.562.287.687 150,4 
RK za borce in vojaške invalide 1.039.094.375 1.562.287.687 

- dodatek zaposlenim udeležencan 
NOV 3.000.000 3.750.000 

- zdravstveno varstvo boroev NOV 10.890.625 13.613.281 
- dopolnilno varstvo vojaških in- 

validov 817.625.000 1.229.457.906 
- varstvo civilnih Invalidov vojne 160.468.750 243.912.500 

150,4 1.562.287.687 150,4 

125,0 3.750.000 125,0 
125,0 13.613.281 125,0 

150,4 1.229.457.906 150,4 
152,0 243.912.500 152,0 

varstvo borcev za severno mejo 
in slovanskih vojnih dobrovo- 
ljcev 6.142 . 500 8.000.000 130,2 3.000.000 130',2 
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- stroški dela posebne komisije 
za izjermo priznanje pravice 
do pokojnine po 51. členu zako- 
na o temeljnih pravicah iz pokoj- 322 .*000 115,0 322.000 115,0 
ninskega in invalidskega zavar. 280.000 jzz-aiuu 

- republiške priznavalnine 40.687.500 63.232.000 155,4 63.232.000 155,4 

SKUPAJ {450+451+452+454+458)1.150.930.293 1.727.638.750 150,1 1.724.303.458 149.6 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 
TABELA 7 

H AMEN 
Plan in spre- 
membe 1984 

Predlog no- 
silca za 
leto 1985 

Indeks Predlog za za- Indeks 
(3:2) gotovitev sred-' (5:2) 

stev v letu 1985    

461 SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN 
DRUŽBENE ORGANIZACIJE 1.492.592.245 

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SRS 1.124.343.280 
- ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti 

1.124.343.280 

57.903.874 

- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

Republiška konferenca SZPL Slovenije 
- sredstva za delo 
- sredstva za proslave republiškega po- 

mena 
- republiška volilna komisija 

Republiška konferenca ZSM Slovenije   
- sredstva za delo 
- pohod "AVNOJ 85" 
- mesec mladosti , 
- mladinski seminar Alpe-Jadran 
- mladinsko prostovoljno delo 
- regres za skupinska potovanja otrok in 

mladine 
- mladinski dom Bohinj 
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS     

40.519.413 
17.384.461 

133".588.194 
128.888.194 

4.400.000 
300.000 

■ 68.970.708 
32.502.708 

386.400 
257.600 
115-. 000 

27.100.000 

6.291.000 
446.000 

1.872.000 

24.188.682 

- sredstva za delo 
- sredstva za RO zveze prostovoljcev 

borcev za severno mejo 1918/19 

Republiška konferenca zveze rezervnih vo- 
jaških starešin SRS .   

24.038.682 

150.000 

7 .285.095 

- sredstva za delo 

Slovenska izseljenska matica 

7.285.095 

11.864.842 
- sredstva za delo 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 
- posebni nameni 
- angleška izdaja revije "Rodna gruda" 
Skupnost slovenskih občin   
- sredstva.za delo 

10.240.107 
1.624.735 

825.195 

2 .369. 478.514 158,3 

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 
-sredstva za delo 

825.195 

5.49 6.73 3 

Društvo za združene narode za SRS 
- sredstva za delo 

5.496.735 

734.044 

1.800.506.000 160,1 

2■350.037.502 

1.800.506.000 
1.800.506.000 160,1 

«8.600.000 
62.000.000 
26.600.000 

202.367 .90 0_ _ 
190.367.900 

6.000.000 
6.000.000 

101.209.000 

153,0 
15":, 0 
153,0 

151. 5 

1.800.506.000 

 85_,fi0n.000 
62.000.000 
26.600.000 

202.367.900 
147 ,7 

136,4 

190.367.900 

44.450.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

146. 7  
136.8 
140,0 
140,0 ' 
140,0 
155,0 

6.291.000. 100,0 

7.400.000 

35.162.000 

395,3 

145,4 35.162.000 
34.361.000 

301.000 

9.909.350 

145, 

200, 

9.909.350 

2 3.278 .638 
15.598.772 
2.355.866 
3.324.000 
2.000.000 
2.136.640 

136 

196, 
152', 
145, 

,C 

21. 577 . 506 

2 58 ,9 
2.136.640 

12.696.000 

258, 

231 

734.044 

12.696.000 

1.280.854 
1.280.854 

231 

174 
174,5 

160,1 
160,1 

153,0 
153,0 
153 ,0 

 151.5 
147,7 

6.000.000 136,4 
6.000.000 

96. 523.400 i3Q,g 
136,8 
140 ,0 
14 0,1 
140,1 
155,0 

44 .450.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

6.291.000 100,1) 

2.714.400 145,0 

145,4 
0 34.861.000 145,0 

7 301.000 200,7 

136,0 9.909.350 136,0. 
9.909.350 136,0 

111, 0 

15.124.640 147,7 
2.355.866 145,0 
2.097.000 
2.000.000 
1. 011.000 122 , 5 
1.011.000 122,5 

7.970.266 145,0 
145,0 

122,5 

7.970.266 

899.205 
899. 205 122,5. 

poročevalec 
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Jugoslovanski center za teorijo in prak- 3.878.050 5.623.173 145,0 5.623.173 145 o 
so samoupravljanja Edvard Kardelj   " ' 
- sredstva za delo 3.873.050 5.623.173 145,0 5.623.173 145,0 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 46. 437.158 72 ■ 740. 268 156, 6 70.587. 682 152,0 
- sredstva za delo 46.437.158 70.740.268 152,3 68.587.682 147^7 
- adaptacija zgradbe na podlagi SS - 2.000.000 - 2.000.000 

Mednarodni center za upravljanje podje- 
tij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju   3.81 9.199 4 ■ 583 . 040 120,0 4.583. 040 120,0 
- sredstva za delo 3.819.199 4.583.040 120,0 4.583.040 120,0 

Narodna in univerzitetna knjižnica 3 . 257 ■ 189 9.385. 651 288 ,1 4 .716.980 1J4j.8 
- sredstva za delo matične službe 2.666.991 8.535.808 320,1 3.867.137 145,0 
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska 590.198 849.843 144,0 S49.843 144,0 

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 
IN NARAVNIMI NESREČAMI  19 . 146. 666 214 . 038.447 1117 . 9 27.762.666 14 

Hidrometeorološki zavod SRS  19. 146.666 214 .038.447  1117 , 9 27 .7 6 2 ■ 6 66 14 5,0 
-sredstva za obrambo pred točo 19.146.666 214.038.447 1117,9 27.762.666 145,0 

4 64 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAV- 
NII1 NESREČ   45.786. 095,50 107 .502. 956  234 ,8 107 . 502.950 234,8 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4 5.786.095,50 107.502.956 234 ,8 107. 502.956 234 ,8 
- odplačilo anuitet kredita za nabavo 

avionov za gašenje gozdnin in drugih 
požarov 33.283.139,50 95. 000.000 285,4 '95.000.000 285,4 

- vzdrževanje in koriščenje avionov za 
gašenje gozdnih in drugih požarov 12.502.956 12.502.956 100,0 12.502.956 100,0 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠA- 
NJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA 11.000.000 51.8,28.000 471,2 15.950.000 14 5,0 

Hidrometeorološki zavod SRS 11.000.000 51.828.000 471,2 15.950.000 145,0 
- sredstva za varstvo zraka 11.000.000 51.828.000 471,2 15.950.000 145,0 

4 68 - SREDSTVA ZA DRUGE SPI.OŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 1.414.536.843 1. 686 .730. 274  119,2 1.686.730.274 120,0 

4 680 - Sredstva za druge splošne družbe- 
 2S_L'i?t£ebe_na_območju_SRS 137^7 80^094  254_. 807_. 847 184j9 254 .j?07_.847 _ 184^,9 

RS za finance  __ 6.600.000 9.570.000 145,0 9.57CK£00 T4 5^, o 
- visokogorske planinske postojanke 6.600.000 9.570.000 145,0 9.570.000 145,0 

RK za borce in vojaške invalide  9.000.000  -   - - _ 
- muzej ljudske revolucije 9.000.000 - - - - 

RK za vzgojo in izobraževanje ter teles- 
no kulturo     20 .350 .000 25.437 ■ 500 125,0 25.437 .500 125,0 
- manjšinsko šolstvo 20.350.000 25.437.500 125,0 25.437.500 125,0 

RK za kulturo ■   26.761.876 90.000.000 336,3 90.000.000 336,3 
- kulturni dom Ivan Cankar 26.761.876 90.000.000 336,3 90.000.000 336,3 

Republiška geodetska uprava 66.468.218 95.000.000 142,9 95.000.000 142.9 
- geodetska dela na območju SRS 66.468.218 95.000.000 142,9 95.000.000 142^ 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
——§£§_    8.600.000 8.600.000 
- zdravstveno-rekreacijski centei. za vojaške in- 8.600.000 8600000 

valide iu udeležence ImCV v Strunjanu 
RK za informiranje  -  26 200 347 

100,0 8.600 .000 100,0 
100,0 8.600.000 100,0 

26.200.347 obnova in modernizacija oddajniškega - 26.200 347 - 26.200 347 
ir. prenosnega sistema RTV Ljubljana 

4681 - Sredstva za druge splošne družbene 
 t?°£Eebe_izven_obmocja_SRS 1^27 6^7 56.. 7 49 1^431 ,_922 ..427 112J 2__ Ji. 431.922. 427 _ 11.2j2 
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RS za finance 1.276.756.749 1.431.922.427 112 ,2 1. 4 31 ■ 92 ?. 427 112,2. 

- odplačilo inozemskih dolgov NB 342.814.000 439,7 342.814.000 489,7 
Jugoslavije ««#.»«# * 

- ouplačilo inozemskih dolgov Jugoslovan- ^ 104.940.000 180,9 104.940.000 180,9 
ski investicijski banki bB.uuu.uuu 

- odplačilo obroka kredita NB Jugoslavije 176.400.000 J_R4.856.860 161,5 284.856. 860 161 ,5 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za 100,0 4.537.000 100,0 

sredstva, odstopljena SRS v trajno last 4.537.000 ^ _ 
- plačilo obveznosti SRS na podlagi za- 

kona o prenosu sredstev, pravic in , 3 13.000.000 62,3 
obveznosti na določene TOZD 20.868.658 13.ouu.uuu 

- sredstva za valorizacijo programa gra- 
, ditve jugoslovanskega dela železniške ^ 4'M>567 34 ;5 113.474.567 34,5 

proge Titograd-Skader _ 3ZJ.uuu.uuu 

- sredstva za odplačilo anuitet za kredite 60.000.000 20,0 60.000.000 20,0 
dane SAP Kosovo juu.j31.u3j. 

- sredstva za odplačilo II. obroka kre- _ _ 
dita iz proračunske rezerve federacije 31.500.uuu 

" v c>e pes led i c ^tresa T&flčl 140.000.000 150.000.000 107,1 150.000.000 ' 107,1 
- sredstva za sofinanciranje 01 "Saraje- 8.300.000 8.300.000 100,0 8.300 .000 100,0 

. . 5 ooo 000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 - sredstva za sofinanciranje SPLNS 81 s.uuu.uuu 
- sredstva za premoščanje razlik, na- 

stalih zaradi različnih pogojev za 
vpis posojila in plasma sredstev skla- 
da federacije za kreditiranje hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj razvitih - ^ 345.000.000 259,8 345.000.000 259,8 
republik in AP 

SKUPAJ ,4 61 + 4 63 "4 64 + 4 6 5+4 68) 2.983.0 61.849 . 50 4.429. 578. 191 148^_l-j!Z ''""jI.98 '""l-4. 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 

NAMEN 
Plan in spremembe Predlog nosilca 

1984 sredstev za leto 
1985  

T7" 

TABELA 8 

Indeks Predlog za zagotovi- Indeks 
(3-2) tev sredstev v letu (5:2) 

1985    

40 SREDSTVA ZA DE1X> UPRAVNIH - 
ORGANCV   8^902.103■157,70 ^212^9---—-- 159,7 14.098.790.192_ 158,4 

400 - a) sredstva za dohodek 
delovne skupnosti 
RSNZ 5.247.274.491 
- valorizacija CD 

b) sredstva za dohodek 
delovne skupnosti 
ostalih upravnih 
organov 
- valorizacija 

2.455.751.313,70 

401 - a) sredstva za mate- 
rialne stroške 
PSNZ 660.055.123 

b) sredstva za mate- 
rialne stroške os- 
talih upravnih or- 
ganov 

402 - Sredstva za airortiza- 
cijo   

476.228.273 

62.793.957 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN 
DRUGE NAMENE ZA DELO UP- 

_RAVNTH_OHGANOV  2.040.075.134_ 

5.821.677.547 
2.468.669.499 

2.647.026.948 
1.247.206.910 

957.079.928 

678.856.453 

396.545.814 

3.651.788.079 

111,0 

107,8 

! 

145,0 

142,6 

631,5 

5.821.,677.547 
2.468.669.499 

2.727.026.948 
1.247.206.910 

957.079.928 

678.856.453 

198.272.907 

1?  hlll-lVi—--- 

111.0 

111.1 

145,0 

142,6 

315,8 

143,8 
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410 - sredstva za osebne dohod- 
ke in druge osebne pre- 
jemke funkcionarjev in 
delegatov 390.496.874 369 978 298 
- valorizacija OD - 282.599.082 

415 - sredstva za investicije 
v osnovna sredstva 697.871.929 1.619.236.447 

418 - sredstva za druge potre- 

94,7 369.978.298 94,7 
282.599.082 

232,0 900.167.750 129,0 

be za delo upravnih orga- 
nov 951.706.381 1.379.974.252 145,0 1.379.974.252 145,0 

i2_§MS^^ZA_IJyESKO_^RAmo 164-503^263 7" 267.000,000 162.3 267^nnr;_nnn 162,3 

43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVO- 
JA INTERVENCIJE V GOSPOD. IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVO- 

 ^-S^EiMS^_RA2yiTIH_ffiM0ČIJ 2^196^7331.081 ši928^486^045  272^2 _ 2.500.303.570 113x8 
431 - kcenpanzacije, premije, 

regresi in povračila 1.414.000.000 4.898.000.000 346',4 1.464.000.000- 103,5 
433 - druge potrebe in interven- 

cije v gospodarstvu 188.103.081 308.211.045 163,9 270.133.570 143,6 
434 - sredstva za hitrejši raz- 

voj gospodarsko manj raz- 
vitih obitDČij v okviru 
DPS . 53.100.000 83.100.000 156,5 76.995.000 145,0 

435 - sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih ob- 
močij izven območja DPS 541.530.000 689.175.000 127,3 689.175.000 127,3 

44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 
(dopolnilna sredstva proracu- 

 "U 0bČlnt3) 350.000.000 500.000.000 142,9 500.000.000 
45_S^CST^_^DHJŽ^_^VNQ3TI 1.150^30.293 1.727.638.750 150.1 

450 - sredstva za izobraževanje 29.511.533 

142,9 

 149,8 
  41.511.300 140,7 39.920.262 135 3 

4,1 - sredstva za znanost 39.350.000 60.400.000 153,5 " 60.400.000 .153'5 
452 - sredstva za kulturo 12.324.385 19.625.763 159,2 17.962.009 145'7 

454 - sredstva za socialno varstvo 30.650.000 43.814.000 142,9 43.733.500 142'7 
458 - sredstva za uveljavljanje ' 

pravic borcev, vojaških in- 
validov in družin padlih - 
torv^v 1.039.094.375 1.562.287.687 150,4 1.562.287.687 

46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRJŽBENE 
POTREUE  ^3^061.849,50 ' 4■ 429. 578.191 148x5 4^187.983.398 

150,4 

_140_t4_ 

157,5 

461 - sredstva za družbenopolitič- 
ne ijv družbene organizacije 1.492.592.245 2.369.478.514 158,8 2.350.037.502 

463 - sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi 
nesrečami 19.146.666 214.038.447 1117,9 27.762.666 145,0 

464 - sredstva za odpravo posle- 
dic naravnih nesreč 45.786.095,50 107.502,956 234,8 107.502.956 234,8 

465 - sredstva za varstvo in iz- 
boljšanje človekovega oko- 
lja 11.000.000 51.828.000 471,2 15.950.000 145,0 

468 - sredstva za druge splošne 
družbene potrebe 1.414.536.843 1.68:,730.274 120,0 1.686.730.274 120,0 
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47 IZLOČANJE SREDSTEV REZERV (iz- 
ločanje v stalno proračunsko ,,, nnoinn 209.900.000 172,0 209;900.000 172,0 
rezervo) "   

48 DRUGI ODHODKI Sv "s"!50 72.000.000 116,9 Z^OOO^OOO., 116*0. 

481 - plačila za bančne sto- 
ritve ta stroške pla- 2.000:000 125,0 2.000.000 125,0 
čilnega prcrreta i.cuu.uuj 

488 - drugi odhodki DPS (teto- 957', 50' 70.000.000 116,7 10.000.W0 U6.7 
ča proračunska rezerva) 

SKUPM ODHODKI (BREZ KOTIZACIJE^6^2o^85(7o 3i_o53 454 164 26.493.000.000 147,7 

44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 
440 - prispevek proračunu ■ 30.597.186.000 153,7 30.597.186.000'   

federacije J-3-*    

SKUPAJ ODHODKI 37.843.749.485,70 61.658.783.304 162,9 57.090.186.000 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij, 

družbenopolitičnih organizacij in ožjih 4rioc 

družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1985 

(ESA-614) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 
12. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI IN RAZDELITVI 
SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA POTREBE REPUBLIŠKIH 
ORGANOV iN ORGANIZACIJ, DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN OŽJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUP- 
NOSTI V SR SLOVENIJI ZA LETO 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in 315. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. .. . ... e(- 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

-Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

dr. Jože KUNIC, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Mihajlo MADZAROVIC, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

I. DOLOČITEV SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ 

1. člen 
Za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopo- 

litičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji v letu 1985 se določi znesek v skupni višini 
1 850 000 000 din, od tega zneska 1.830.000.000 din za plačila 
v konvertibilnih valutah ter 20.000.000 din za plačila v nekon- 
vertibilnih valutah. ...... ,   

Sredstva iz prejšnjega odstavka predstavljajo dinarsko pro- 
tivrednost deviz po tečaju 124,80 din za 1 USA $. 

poročevalec 

2. člen 
Devize v konvertibilnih valutah iz prvega člena tega odloka 

do skupnega zneska 1.830.000.000 din zagotovijo organiza- 
cije združenega dela - članice Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, ki ustvar- 
jajo konvertibilni devizni priliv ter za ta namen izločajo odsto- 
tek deviz ki. ga določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s 
posebnim odlokom. Tako zagotovljene devize se vplačujejo 
na poseben račun pri Ljubljanski banki - Združeni banki 
Ljubljana. 
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3. člen 
2 deviznimi sredstvi iz prvega člena tega odloka se smejo 

izvrševati plačila do 31. decembra 1985. 

II. RAZDELITEV DEVIZ 

4. člen 
Devizna sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabljajo 

za neblagovna in blagovna plačila in sicer za: 
v deviznih dinarjih 

a) neblagovna plačila v konverti- 
bilnih valutah v višini 1.104.955.389 
Od tega za: 
- plačilo stroškov potovanj 
in kotizacij 71.582.303 
- druga neblagovna plačila 1.033.373.086 
b) blagovna plačila v konvertibil- 
nih valutah v višini 665.632.570 
Od tega za: 
- plačilo opreme 420.790.646 
- plačilo reprodukcijskega mate- 
riala 244.841.924 
c) plačila v nekonvertibilnih valu- 
tah v višini 12.778.260 
Od tega za: 
- neblagovna plačila 4.778.260 
- blagovna plačila 8.000.000 

5. člen 
Od skupnega zneska deviz iz prvega člena odloka se izloči 

med nerazporejena devizna sredstva 66.633.781 din, od tega v 
konvertibilnih valutah 59.412.041 din in v nekonvertibilnih 
valutah 7.221.740 din. 

6. člen 
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike 

odloča: 
- republiški sekretariat za finance za zneske do 100.000 

deviznih dinarjev, 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za zneske nad 

100.000 deviznih dinarjev. 

7. člen 
Zneski konvertibilnih in nekonvertibilnih deviz za upra- 

vičence deviznih sredstev po posameznih namenih so podro- 
bneje določeni v tabeli »Razporeditev skupnega zneska 
deviz«, ki je sestavni del tega odloka. 

8. člen 
Republiški sekretariat za finance: 
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upra- 

vičenca o prenosu sredstev med blagovnimi in neblagovnimi 
devizami v konvertibilnih valutah in v okviru le-teh med posa- 
meznimi nameni, 

- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upra- 
vičenca o prenosu deviznih pravic med upravičenci, navede- 
nimi v tabeli »Razporeditev skupnega zneska deviz«, 

- prenese v soglasju s posameznimi upravičenci deviznih 
sredstev v letu neporabljena devizna sredstva med nerazpore- 
jena devizna sredstva republike. 

9. člen 
Republiški sekretariat za finance izdaja soglasje za uvoz 

opreme ter za nakup reprodukcijskega materiala za repu- 
bliške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije 
in ožje družbenopolitične skupnosti, ki uvažajo In plačujejo 
opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s 
tem odlokom. 

10. člen 
Če prilivi deviz po 2. členu tega odloka ne bodo zadoščali za 

pokrivanje vseh potreb porabnikov deviz po tabeli »Razpore- 
ditev skupnega zneska deviz«, lahko Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v tabeli predvidene zneske ustrezno zniža. 

11. člen 
če se tečaj za 1 USA $ 124,80 din spremeni, Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije uskladi skupni znesek deviz tako, da 
ostane nespremenjen obseg deviz, določen s tem odlokom. 

12. člen 
Pri uporabi deviznih sredstev po tem odloku imajo prednost 

ustavne obveznosti, fiksne in garantirane obveznosti v tujino 
ter neodložljive obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 1984. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1985. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z določili 75. člena zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino ter 48. člena zakona o Samo- 
upravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, določi znesek deviz za potrebe republike 
Skupščina SR Slovenije. S predlaganim odlokom se določa 
skupni znesek deviz za potrebe republike ter njegova razpore- 
ditev za potrebe republiških organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij in drugih uporabnikov navedenih v 
odloku za leto 1985. 

Izhajajoč iz take usmeritve, ki temelji na odločnem deviz- 
nem varčevanju, je predlagani odlok za leto 1985 izdelan tako, 
da so v predlogu odloka vključene le nujne in neodložljive 
obveznosti republike, predlagana devizna poraba pa naj bi 
prispevala k uresničevanju ciljev stabilizacijske politike in k 
zmanjšanju primanjkljaja plačilne bilance v naslednjem letu. 

V skladu s tako zastavljenimi cilji, znaša predlagani obseg 
deviz v odloku za leto 1985 1.850 mio deviznih din ali 14,82 
mio USA $ po tečaju 124,80 din za 1 USA $ in je za 3,3% nižji 
kot v letu 1984. Od skupnega zneska deviz je namenjeno 1.830 
mio din ali 98,9% za devize v konvertibilnih valutah in 20 mio 
din ali 1,1% v nekonvertibilnih valutah. V skupni vsoti konver- 
tibilnih deviz predstavljajo devize, razdeljene po porabnikih 
1.770,5 mio din ali 97%. Od tega znašajo neblagovne devize 

I.104,9 mio din ali 62% in blagovne devize 665,6 mio din ali 
38%. V okviru neblagovnega zneska deviz se v celoti pokrivajo 
zahtevki deviznih uporabnikov v višini 1.104,9 mio din. Od 
skupnega zneska neblagovnih deviz predstavljajo ustavne 
obveznosti 855,9 mio din ali 77,6%. 

Preostala sredstva neblagovnih deviz, to je v višini 249,0 
mio din ali 22,4% so namenjena za: 

- odplačilo anuitet za računalnik Zavoda SRS za statistiko 
v višini 105 mio din, 

- servisiranje in zavarovanje letala Protokola SRS v višini 
II,8 mio din, 

- zavarovanje helikopterjev in odplačilo najemnin za raču- 
nalnik Republiškega sekretariata za notranje zadeve v višini 
48,3 mio din, 

- participacijo za računalniške storitve Skupščini občine 
Nova Gorica v višini 7,4 mio din, 

- plačilo stroškov potovanj in kotizacije v višini 76,5 mio 
din. ki predstavljajo v okviru neblagovnih deviz 6,9% oziroma 
v celotnih deviznih sredstvih 4,0%. 

V okviru blagovnih deviz v višini 665,6 mio din so za plačilo 
opreme namenjena devizna sredstva v višini 420,8 mio deviz- 
nih din ali 63% in 244,8 mio din ali 37% za uvoz reprodukcij- 
skega materiala in rezervnih delov. Za uvoz opreme in repro- 
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dukcijskega materiala so devizni uporabniki predložili 
zahtevke v isti višini, kot jih predlagamo v odloku, z izjemo 
Gospodarske zbornice Slovenije, ki je predlagala zagotovitev 
blagovnih deviz v višini 190 mio din. S temi sredstvi so 
predvideli nabavo računalniške opreme za potrebe informa- 
cijskih sistemov. Zaprošenega zneska z ozirom na možnosti 
ni bilo mogoče upoštevati, zato je v predlogu odloka za 
Gospodarsko zbornico pri blagovnih devizah vključen enak 
znesek, kot v letu 1984, to je v višini 0,6 mio deviznih din. 

V okviru predloga blagovnih deviz odpade pretežni del ali 
76% na: 

- Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo za uvoz specialne opreme in repro- 
dukcijskega materiala v višini 31,8 mio din 

- Republiški sekretariat za notranje zade- 
ve za uvoz specialne opreme in reprodukcij- 
skega materiala v višini 299,5 mio din 

- Zavod SRS za statistiko za uvoz raču- 
nalniške opreme in reprodukcijskega mate- 
riala v višini 57,0 mio din 

- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije 
za nabavo opreme za obrambni sistem pred 
točo in varstvo zraka v višini 21,0 mio din 

- Republiški štab za teritorialno obrambo 
za uvoz intendantske opreme v višini 20,9 mio din 

- Narodno banko Slovenije za uvoz raču- 
nalniške opreme, obnovo strojnega parka za 
štetje denarja ter repromateriala v višini 72,5 mio din 

Predlagani obseg deviz v odloku, ki je za leto 1985 za 3,3% 
nižji, kot v letu 1984, bi bil lahko še nižji, če bi bil z odlokom 
določen opseg deviz za leto 1984 realiziran v celoti. Ker pa bo 
priliv deviz v letu 1984 bistveno nižji od predvidenega, ne bo 
mogoče v letošnjem letu realizirati vrsto neodložljivih obvez- 
nosti, ki jih bo treba prenesti v naslednje leto. Zato so v 
predlog odloka za leto 1985, poleg fiksnih in garantiranih 

obveznosti v tujino vključene le neodložljive devizne obvezno- 
sti organov. Iz navedenega izhaja, da smo bili pri oblikovanju 
predloga odloka izredno restriktivni in da organom ne bo 
mogoče še nadalje zniževati predlagani obseg deviz. Tak 
pristop pa zahteva, da bi se za predlagani obseg deviz po 
odloku, z odlokom Izvršnega sveta o izločanju konvertibil- 
nega deviznega priliva zagotovil odstotek deviz v višini, ki bi v 
celoti pokril s predlaganim odlokom določen obseg deviz. 
Zato bo ob določitvi odstotka o izločanju dela konvertibilnega 
deviznega priliva za pokritje potreb republiških organov in 
organizacij v letu 1985 treba izhajati iz realno planiranega 
deviznega priliva, ki bo upošteval tudi vse olajšave za zdru- 
ženo delo, iz katerih se ne bodo v letu 1985 izločale devize za 
financiranje skupne in splošne porabe. Vsako odstopanje, 
odnosno zniževanje od tako določenih deviz, bi pomenilo, da 
organi ter organizacije, ki se jim devize zagotavljajo s predla- 
ganim odlokom, ne bi mogli v letu 1985 nemoteno opravljati 
svojih nalog. 

Preostala sredstva v predlogu odloka v višini 83,3 mio din 
predstavljajo: 

- 12,8 mio din plačila v nekonvertibilnih valutah, razpore- 
jena na upravičence deviznih sredstev, 

- 66,6 mio din razporejenih za pokritje nepredvidenih 
izdatkov republike, od tega: 

- 59,4 mio din v konvertibilnih valutah ter 
- 7,2 mio din v nekonvertibilnih valutah. 
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike 

odloča za zneseke do 100.000 deviznih din Republiški sekre- 
tariat za finance, za zneske nad 100.000 deviznih dinarjev pa 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V primeru, da se med 
letom tečaja za USA $ din 124,80 poveča, je Izvrsni svet 
Skupščine SRS v skladu z 11. členom tega odloka poo- 
blaščen, da uskladi skupni znesek deviz tako, da ostane 
nespremenjen obseg deviz, določen s tem odlokom. 

ODLOK . 

o spremembah odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR 

Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena 

področja tudi do leta 2000 __     - 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do konca 
februarja 1985 predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, do 
konca maja 1985 pa predlog dolgoročnega plana SR Slove- 
nije.« 

Na podlagi 335. člena in prvega odstavka 342. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije, prvega razdelka 
71. člena in 254. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
na podlagi drugega odstavka 25. člena zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin dne  
sprejela 

ODLOK 
o spremembah odloka o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena 
področja tudi do leta 2000. 

1. člen 
V naslovu odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana 

SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za 
določena področja tudi do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 17/ 
78, 20/80, 26/83 in 6/84 - v nadaljnjem besedilu: odlok) se 
črtajo besede »do leta 1995 oziroma za določena področja 
tudi«. 

2. člen 
V 1. členu odloka se črtajo besede »do leta 1995, oziroma za 

določena področja tudi«. 

3. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
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4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagana obrazložitev odloka o spremembah Odloka o 

pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 spreminja roke za predloži- 
tev osnutka in predloga dolgoročnega plana SR Slovenije, 
hkrati pa časovno razširja veljavnost dolgoročnega plana do 
leta 2000 na vsa področja. Po predlaganih spremembah 
odloka bo izvršni svet predložil skupščini SR Slovenije osnu- 
tek dolgoročnega piana republike do konca februarja 1985, 
predlog pa do konca maja 1985. Tako bo obravnava in spre- 
jem dolgoročnega plana reublike prilagojena pripravi in 
usklajevanju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije, 
kot izhaja iz nedavno sprejetih dopolnitev zveznega odloka. 
Prilagoditev rokov za predložitev in obravnavo republiškega 
dolgoročnega plana je nujna tudi zaradi kasnitev pri dograje- 
vanju posameznih sistemskih zakonov na zvezni ravni. 

Za izvedbo tega odloka niso potrebna dodatna sredstva 
republiškega proračuna. 
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PREDLOG ODLOKA 

o odstopu posebnega republiškega davka od prometa 

proizvodov občinam v letu 1985 (ESA-613) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 
12. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O ODSTOPU POSEBNEGA 
REPUBLIŠKEGA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV 
OBČINAM V LETU 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in 315. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Mihajlo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

1. člen 
SR Slovenija odstopa občinam v letu 1985 del posebnega 

republiškega davka od prometa proizvodov, ki se po zakonu o 
spremembi zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list 
SRS. št. 45/82) plačuje po splošni stopnji 11,5%. 

Navedeni davek vplačan na območju posamezne občine se 
odstopa posamezni občini v naslednjih odstotkih: 

1. Ajdovščina 3,34 
2. Brežice 0,61 
3. Celje 1,69 
4. Cerknica 6,00 
5. Črnomelj 6,00 
6. Dravograd 6,00 
7. Gor. Radgona 3,84 
8. Grosuplje 0,88 
9. Hrastnik 6,00 

10. Idrija 6,00 
11. Ilir. Bistrica 5,22 
12. Izola 2,29 
13. Kamnik 0,49 
14. Kočevje 1,16 
15. Koper 2,36 

32. 
33. 
34. 
35. 

Mb. Ruše 
Mb. Tabor 
Mb. Tezno 
Metlika 

36. Mozirje 
37. Murska Sobota 
38. Nova Gorica 
39. Novo mesto 
40. Ormož 
41. Postojna 
42. Ptuj 
43. Radlje ob Dravi 
44. Ravne 
45. Ribnica 
46. Sevnica 

4,06 
4,06 
4,06 
5,19 
3,60 
0,58 
2,47 
1,71 
4,22 
2,58 
1,80 
6,00 
2,25 
2,56 
4,91 

16. Kranj 
17. Krško 
18. Laško 
19. Lenart 
20. Lendava 
21. Litija 
22. Lj. Bežigrad 
23. Lj. Center 
24. Lj. Moste-Polje 
25. Lj. Šiška 
26. Lj. Vič-Rudnik 
27. Ljutomer 
28. Logatec 
29. Mb. Pesnica 
30. Mb. Pobrežje 
31. Mb. Rotovž 

0,75 
4,45 
6,00 
6,00 
6,00 
4,20 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
4,64 
3,29 
4,06 
4,06 
4,06 

2. člen 

47. Sežana 2,63 
48. Slov. Gradec 2,09 
49. Slov. Bistrica 1,25 
50. Slov. Konjice 2,39 
51. Šentjur 6,00 
52. Škofja Loka 0,48 
53. Šmarje 6,00 
54. Tolmin 6,00 
55. Trbovlje 2,77 
56. Trebnje 4,72 
57. Tržič 0,77 
58. Velenje 0,94 
59. Vrhnika 2,79 
60. Zagorje 6,00 
61. Žalec 2,20 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko spremeni delež iz 
1. člena tega odloka in določi delež tudi občinam, ki v 1. členu 
niso navedene zato, da omogoči financiranje dogovorjenega 
obsega splošne porabe v posamezni občini. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1985. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Enako kot v letošnjem letu vsem občinam v SR Sloveniji 
oblikovani prilivi prihodkov v okviru globalnega obsega 
možne rasti splošne porabe ne zadoščajo za pokritje dogo- 
vorjenega obsega splošne porabe v letu 1985. Da bi bilo vsem 
občinam omogočeno realizirati obseg dogovorjene porabe, 
izračunane po dogovoru o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji, predlagamo 
tudi v letu 1985 odstop dela posebnega republiškega davka 
od prometa proizvodov, ki se plačuje na območju posamezne 
občine po splošni stopnji 11,5%. 

Predlog dogovora o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985 v 2. členu 
predvideva, da bodo prejemale odstopljeni del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov le tiste občine, ki 
bodo imele uveden davek iz osebnega dohodka delavcev po 
stopnji 0,35%. 

V predloženem odloku je razviden odstotek odstopljenega 
dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 
posamezni občini. Odstotek je izračunan glede na višino 

ocenjenega primanjkljaja lastnih prihodkov do dogovorjene 
porabe občine. Največji delež, ki ga prejme posamezna 
občina je 6,00% vplačanega posebnega republiškega davka 
od prometa proizvodov od splošne stopnje 11,5% na območju 
posamezne občine. Višino odstopljenih prihodkov posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov bo služba družbe- 
nega knjigovodstva praznila iz prehodnih računov na 
vplačilne račune občin. 

Občinam, ki jim prilivi odstopljenega dela posebnega repu- 
bliškega davka od prometa proizvodov do izračunane višine 
po odloku Skupščine SR Slovenije in lastni prihodki ne bodo 
zadoščali za pokritje dogovorjenega obsega splošne porabe, 
bodo prejemale dopolnilna sredstv iz republiškega pro- 
računa. Način zagotavljanja manjkajočih sredstev je urejen v 
zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1985. 

Skladno s pooblastilom bo Izršni svet Skupščine SR Slove- 
nije med letom spreminjal višino odstopljenega deleža poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in povečal 
ali zmanjšal število občin, ki se jim odstopa prometni davek. 

46 poročevalec 



SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju sklepov zborov 

Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti 

pri pospeševanju razvoja manj razvitih 

območij v SR Sloveniji  

Zbori Skupščine SR Slovenije so 7. maja 1984 obravnavali 
Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresniče- 
vanju sklepov glede pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji in ga sprejeli. Ugotovili so, da se 
njihovi sklepi, sprejeti v oktobru 1983, prepočasi uresničujejo. 
Razvoj manj razvitih območij v povprečju zaostaja za razvo- 
jem v SR Sloveniji, s čimer se v globalu še povečujejo razlike 
med razvitejšimi in manj razvitimi območji v SR Sloveniji. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so podprli Program aktivno- 
sti za izvajanje še neuresničenih sklepov zborov Skupščine 
SR Slovenije z dne 3. oktobra 1983, ki se nanašajo na ure- 
sničevanje politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij v 
SR Sloveniji. Program aktivnosti je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Zbori Skupščine SR Slovenije so pozvali 
vse nosilce razvoja, zlasti še organizacije združenega dela, 
gospodarske zbornice; samoupravne interesne skupnosti in 
banke k povečanju aktivnosti za hitrejši razvoj manj razvitih 
območij. Hkrati so zadolžili Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, naj ob predložitvi Resolucije o družbenoekonomski poli- 
tiki in razvoju za leto 1985 poroča o uresničevanju programa 
aktivnosti in v okviru svojih pristojnosti ustrezno upošteva 
predloge in stališča v razpravi na sejah zborov in delovnih 
telesih. 

Globalna ocena razvoja v obdobju 1981-1985 
Dogovorjena politika pospeševanja skladnejšega regional- 

nega razvoja se v tekočem srednjeročnem obdobju na nekate- 
rih področjih uresničuje v skladu s sprejetimi usmeritvami, na 
drugih pa le deloma. To še zlasti velja za gospodarske 
naložbe na manj razvitih območjih in za naloge na nekaterih 
področjih izgradnje gospodarske infrastrukture. 

Hitrejša od povprečja SR Slovenije je v vseh štirih letih 
stopnja rasti zaposlovanja, vendar pa se v letu 1983 in prvih 
devetih mesecih leta 1984 zmanjšujejo razlike med rastjo 
zaposlenosti na manj razvitih območjih in slovenskim pov- 
prečjem. 

Nominalna rast družbenega proizvoda oziroma bruto 
dohodka iz leta v leto niha. V letu 1981 je bila nad republiškim 
povprečjem, v letu 1982 pa nekoliko pod njim. V letu 1983 je 
bila rast bruto dohodka v organizacijah združenega dela na 
manj razvitih območjih ponovno hitrejša kot v republiškem 
povprečju, medtem ko je v prvih devetih mesecih 1984 zopet 
nižja. 

Gibanja zaposlovanja in družbenega proizvoda oz. bruto 
dohodka so razvidna iz naslednje primerjave: 

Občina Stopnje rasti zaposlenih 
» -' skupaj 

- v % 

Stopnje rasti družbenega 
proizvoda celotnega gos- 

podarstva 
- v % 

Stopnje rasti Stopnje rasti 
družbenega proizv. bruto dohodka 
celotnega gospod. 

-v %, tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 I.-IX.1984 

LENART 
LENDAVA 
LJUTOMER 
ORMOŽ 
ŠENTJUR PRI CELJU 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

Skupaj 6 občin 

4,2 
2,9 
3,2 
2,7 

-o ,6 
2,5 

5,8 
1,7 
3,4 
6,1 
0,0 
4,0 

0,6 
o ,8 
1,7 
1.7 
0,1 
1.8 

3,o 
1,8 
4,8 
°,5 
1,0 
2,5 

32,1 
31,3 
55,5 
55.5 
54,9 
39.6 

41,2 
28,5 
17,0 
38,5 
13,4 
30,4 

43,9 
55,7 
58,5 
61,4 
33,4 
36,o 

81,6 
66,9 
28,2 
48,8 
53.1 
56.2 

2,5 3,3 1,2 2,4 43,4 26,7 49,o 54,0 
_ 1 

ČRNOMELJ' 2/ 
2/ MURSKA SOBOTA' 

T0LMIN2/, 
TREBNJE 

Skupaj 10 občin 

GORNJA RADGONA5^ 
PTUj3/ 
Skupaj 12 občin 
SR Slovenija 

o,7 
2,7 
1,4 
2,6 

2.6 
2.7 
1,5 
3,0 

2,7 
1,9 
1,7 
o,2 

5,6 
2,9 
1,2 
1,1 

36,4 
36,6 
42,8 
45,0 

36,4 
38,9 
28,3 
31,0 

48.7 
49,1 
39,o 
32.8 

57,7 
51,7 
61,2 
46,o 

2,3 2,8 1,5 2,6 41,o 31,2 46,6 53,9 

1,8 
3jiL 

3,2 
1,2 

2,9 
1,9 

3,o 
1,0 

35,5 
32,o 

32,8 
3o,4 

36,4 
48,6 

57,9 
51,9 

2,5 
o,9 

2,5 
o,9 

1,7 
o,9 

2,3 
1,5 

38.6 
35.7 

31,2 
28,o 

46,2 
42,6 

53,8 
59,o 

Za leto 1983 in I.-IX.1984 je uporabljen bruto dohodek gospodarstva, ker še ni na razpolago 
uradnih statističnih podatkov za družbeni proizvod. 

2/ občine, ki so imele status prehodnega obdobja vzletih 1981-1985 H-o-n-5i-n-ri -ia na ie 
2/ občini, ki sta imeli, status manj razvitega območja v letih 1971-1975 (velik del teritorija pa j 

še vedno vključen v manj razvita geografska območja). 



Doseženi rezultati pri rasti zaposlenosti so v največji meri 
rezultat pospešenih vlaganj na manj razvita območja v sred- 
njeročnem obdobju 1976-1980. Skromnejši rezultati v rasti 
družbenega proizvoda oziroma bruto dohodka v posameznih 
letih pa so deloma posledica strukture vlaganj (predvsem 
delovno intenzivna proizvodnja) oziroma manjše učinkovito- 
sti vloženih sredstev (kot npr. INA Nafta Lendava, Tovarna 
sladkorja v Ormožu). Primerjava rasti zaposlenosti in družbe- 
nega proizvoda oziroma bruto dohodka kaže, da so v posa- 
meznih letih med občinami precejšnje razlike. 

Podatki o investicijah kažejo, da se v tem srednjeročnem 
obdobju zmanjšuje interes za naložbe na manj razvitih 
območjih. Tako je bil delež šest manj razvitih občin v letu 1981 
le 3,9%, v letu 1982 2,8% in v letu 1983 2,3% skupnih investicij 
v SR Sloveniji. Skupaj s štirimi občinami, ki so bile do konca 
leta 1983 v statusu prehodnega obdobja, pa je ta delež znašal 
v letu 1981 7,3%, v letu 1982 5,9% in v letu 1983 6,5%. 
Navedeni podatki kažejo, da je delež manj razvitih obmčij v 
skupnih investicijah bistveno manjši kot v srednjeročnem 
obdobju 1976-1980, ko je bilo deset manj razvitih občin 
udeleženih z nad 8%, oziroma sedanjih šest manj razvitih 
občin okoli 5%. Manjši obseg vlaganj na manj razvitih območ- 
jih kažejo tudi podatki o odobrenih kreditih Ljubljanske 
banke. V letu 1981 je bila udeležba manj razvitih območij v 
vseh odobrenih kreditih Ljubljanske banke za investicije v SR 
Sloveniji 18,8%, kar je približno na nivoju, ki je bil realiziran v 
obdobju 1976-1980. V letu 1982 je ta udeležba padla na 
14,4%, v letu 1983 na 9,1%, v prvih devetih mesecih 1984 pa je 
znašala 9,4%. Skupaj z območji, ki so bila v prehodnem 
obdobju, pa znaša ta delež 10,1%. Pri tranšah za leto 1984, ne 
glede na leto odobritve kredita, pa je udeležba manj razvitih 
območij ugodnejša in znaša 13,7% (skupaj z območji v preho- 
dnem obdobju pa 14,9%). Nasprotno pa je delež teh območij v 
tranšah za naslednje leto na osnovi že odobrenih kreditov le 
6%. 

V zadnjih letih prevladuje veliko število relativno manjših 
investicijskih dopolnjevanj v obstoječih organizacijah združe- 
nega dela, ob manjšem številu primerov izgradnje novih 
gospodarskih zmogljivosti. 

Na manjšo investicijsko aktivnost na manj razvitih območjih 
so podobno kot v SR Sloveniji vplivale zaostrene gospodar- 
ske razmere, ki se med drugim kažejo tudi v slabši akumula- 
cijski in reprodukcijski sposobnosti organizacij združenega 
dela in močno zmanjšana razpoložljiva bančna sredstva. Na 
manjši interes za vlaganja na manj razvitih območjih pa je 
vplivala tudi zmanjšana učinkovitost spodbujevalnih ukrepov 
za naložbe na teh območjih. 

Aktivnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
1. Uresničevanje nalog, ki so jih prevzele samoupravne 

interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje, je na 
manj razvitih obmčjih slabše kot v povprečju SR Slovenije. 
Večji zaostanki so pri izgradnji elektroenergetskih in ptt 
objektov, nekoliko manjši pri modernizaciji cestnega omrežja, 
medtem ko se naloge na področju vodnega gospodarstva 
izvajajo v dogovorjenem obsegu, prav tako tudi naloge, ki jih 
je sprejela Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Na osnovi poročil samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje povzemamo uresničevanje nalog z njiho- 
vega področja: 

Na področju elektrogospodarstva je v letu 1984 uresničeva- 
nje nalog na manj razvitih območjih, po podatkih EGS - 
sestavljene organizacije elektrogospodarstva Slovenije, 
ugodnejše kot v preteklih letih tega srednjeročnega obdobja!. 
Za leto 1985 so delovne organizacije distribucije in EGS 
planirale 526 mio din za izboljšanje najbolj kritičnih nizkona- 
petostnih razmer. V sredini leta 1984 pa je EGS za te namene 
dodelilo delovnim organizacijam distribucije še nadaljnjih 206 
mio din energetskih sredstev izključno za sanacijo razmer na 
nizki in srednji napetosti. Po predvidevanjih EGS bo v letu 
1984 potrošeno okoli 650 mio din za elektroenergetske 
naprave na manj razvitih območjih, kar predstavlja četrtino 
več od planiranega (nominalno). 

Republiška skupnost za ceste je v svojem programu za leto 
1984 namenila 120 mio din za razvoj cest na manj razvitih in 
obmejnih območjih Slovenije in sicer 60 mio din za regio- 
nalne ceste in 60 mio din za lokalne ceste. Vsa sredstva so bila 

v skladu s sprejetim pravilnikom o pospeševanju razvoja cest 
na manj razvitih območjih odobrena, katerih del je že izko- 
riščen, ostala pa so v tekočem koriščenju. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije predvideva v letu 1984 za 
vlaganje na manj razvitih območjih 600 mio din, ali okoli 20% 
vseh zbranih sredstev. Do konca oktobra 1984 je bilo vloženih 
okoli 75% predvidenih sredstev, do konca leta pa Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije ocenjuje celotno porabo predvi- 
denih sredstev. 

Po stanju 31. 10. 1984 je za investicijske objekte, zlasti 
ureditev vodotokov in gradnja zadrževalnikov za namene 
melioracij,vloženo okoli 75% planirartega (regulacija 
Kučnice, Sčavnice vključno z gradnjo zadrževalnika Bole- 
hnečici, regulacija Kupetinskega potoka in Lipnice, Boračev- 
skega potoka, nadaljevanje regulacije Radmožanskega 
kanala, kot tudi sofinanciranje regulacije Mure v mejnem 
odseku Petišovci. Za realizacijo pa so predvidene še nadaljnje 
ureditve Boračevskega potoka, Selniškega potoka in sofinan- 
ciranje ureditve Stare Ledave s pritoki). Vodooskrba, vključno 
z deležem mladinskih delovnih akcij, je realizirana okoli 82% 
planiranega. Za redno vzdrževanje obstoječih objektov in 
delovanja služb je realizacija le 50% od predvidenega. 

Poleg programa vodnega gospodarstva poteka aktivnost 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije tudi na področju kmetijstva 
oziroma urejanja kmetijskih zemljišč, za kar je zagotovljen 
poseben vir sredstev pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. V 
letu 1984 bo pričetih v SR Sloveniji novih ureditev-: 
-hidromelioracije 8.65 ha 
- komasacije 6.500 ha 
-agromelioracije 6.000 ha 
- nakup zemljšč 200 ha 

Od tega bo na manj razvitih območjih 30 - 40%. 
, Po podatkih Združenih ptt organizacij Slovenije do konca 

tekočega srednjeročnega obdobja ne bo možno nadoknaditi 
zamud pri izvajanju nalog s področja ptt prometa. Povečanje 
zmogljivosti telefonskih central bo na manj razvitih območjih 
uresničeno 64% (v SRS 86%), število telefonskih priključkov 
77% (v SRS 81%) telefonskih govorilnic 100% (v SRS 89%), 
pošt 50% (v SRS 62%) in telex naročniških priključkov 58% (v 
SRS 63%). Med vzroki za počasnejše uresničevanje sprejetih 
nalog na manj razvitih območjih navajajo Združene ptt orga- 
nizacije Slovenije prednostno vlaganje v odpravljanje ozkih 
grl na področju medkrajevnih povezav oziroma glavnih avto- 
matskih telefonskih central (ATC) z namenom uskladitve s 
prometnimi obremenitvami vozliščnih in krajevnih ATC na 
manj razvitih območjih. Poleg tega je treba upoštevati, da so 
Združene ptt organizacije pri opredelitvi nalog za hitrejši 
razvoj ptt omrežja na manj razvitih območjih predpostavljale 
znižanje obveznosti ptt organizacij do sklada federacije za 
kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji zdru- 
žujejo nepovratna sredstva iz čistega dohodka po stopnji 
0,20% na BOD in sicer od 1. 7. 1984 dalje, dotedanja stopnja 
pa je bila 0,025% na BOD iz čistega dohodka, za sofinancira- 
nje reševanja stanovanjskih potreb kadrov, kj so pomembni 
za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slo- 
veniji. V letu 1981 so stanovanjske skupnosti nepovratno 
združile 9.069.967 din, v letu 1982 58.304.259 din, v letu 1983 
80.463.860 din, v letu 1984 (od 1. 1. 1984 do 31. 8. 1984) 
48.564.471 din, to je skupaj 196.402.557 din. Temeljne banke v 
sestavu Ljubljanske banke, Združene banke iz območja SR 
Slovenije zagotavljajo poleg tega posojilna sredstva v enaki 
višini kot znašajo po natečajih pridobljena nepovratna sred- 
stva. Stanovanja so sofinancirana s približno 30% deležem 
vrednosti stanovanj, od tega 15% nepovratno, 15% pa 
povratno. Po natečajih, opravljenih v letih 1982 in 1983 je bilo 
sofinanciranih nakup 408 stanovanjskih enot, po natečaju iz 
letošnjega leta pa je predvideno sofinanciranje 150 stanovanj. 

2. Združevanje solidarnostnih sredstev za izvajanje zago- 
tovljenih programov s področja družbenih dejavnosti se ure- 
sničuje v skladu s sprejetimi srednjeročnimi in letnimi plan- 
skimi akti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti v letih 
1981-1984. Združevanje solidarnostnih sredstev za izvajanje 
zagotovljenih programov na področju vzgoje in izobraževa- 
nja, zdravstva, otroškega varstva in socialnega skrbstva se bo 
nadaljevalo tudi v letu 1985. 

Zagotovljeni program občinskih izobraževalnih skupnosti 
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za leto 1984 je bil valoriziran in znaša 10.128.448.000 din. 
Solidarnostna sredstva v višini 791.678.000 din prejema 18 
občinskih izobraževalnih skupnosti, od tega šest v manj razvi- 
tih občinah v višini 348.063.000 din ali 44% vseh solidarnost- 
nih sredstev. V Izobraževalni skupnosti Slovenije združujejo 
občinske izobraževalne skupnosti sredstva za kritje razlike 
med ceno oddelka celodnevne osnovne šole in poldnevne 
šole v obsegu do 10% vseh oddelkov osnovnega izobraževa- 
nja. Vzajemno združena sredstva občinskih izobraževalnih 
skupnosti za investicijska vlaganja v osnovnošolski prostor 
znašajo v letu 1984 37.325.000 din, in sicer za dograditev 
osnovne šole Križevci v občini Ljutomer, za dozidavo osnovne 
šole Velika Nedelja v občini Ormož in za prizidek osnovni šoli 
Slivnica v občini Šentjur pri Celju. 

Solidarnostna sredstva za uresničevanje zagotovljenega 
programa otroškega varstva, ovrednotenega po dogovorjenih 
enotnih merilih in kriterijih, so prejemale vse tiste občinske 
skupnosti otroškega varstva, ki: z lastnimi sredstvi oziroma po 
povprečni stopnji niso mogle zagotoviti 90% vrednosti zago- 
tovljenega programa; če je družbeni proizvod na prebivalca v 
občini nižji od 80% družbenega proizvoda na prebivalca v • 
republiki; če je odstotek zajetja predšolskih otrok v vzgojno- 
varstvenih organizacijah nižji od povprečja v republiki. Med 
skupnostmi, ki so prejele solidarnostna sredstva, je tudi vseh 
6 skupnosti, ki so na območju, ki se po zakonu o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v SRS, šteje za manj 
razvito. Skupnosti v šestih manj razvitih občinah so v letu 
1984 prejele 78.794.201 dinarjev za minimalne denarne 
pomoči in 1.500.381 za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. 
Poleg tega je v letu 1984 bilo za pospeševanje razvoja družbe- 
nega varstva otrok na manj razvitih območjih SR Slovenije na 
ravni republike v okviru programa skupnih nalog zagotovlje- 
nih 12.610.000 dinarjev. 

Skupnosti prejeta sredstva porabijo za preureditev, razširi- 
tev, obnovitev prostorov v vzgojnovarstvenih organizacijah in 
igrišč, za subvencioniranje cene vzgojnovarstvenih storitev, 
za prevoze otrok v vzgojnovarstvene organiazcije, za razširi- 
tev programa male šole od 120 ur na 200 ur ter za občasne 
oblike vzgojnega dela z otroki, ki niso vključeni v vzgojnovar- 
stvene organizacije. 

S samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih planov 
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 
so se občinske zdravstvene skupnosti dogovorile, da si bodo 
medsebojno solidarno pomagale, če po dogovorjenih merilih 
v posameznem letu ne bodo mogle z lastnimi sredstvi zagoto- 
viti vsaj 90% vrednosti z zakonom zagotovljenega programa. 
V letu 1984 združuje solidarnostna sredstva 20 občinskih 
zdravstvenih skupnosti, prejema pa 17. Obseg združenih soli- 
darnostnih sredstev po finančnem načrtu znaša 541.754.000 
dinarjev. Med skupnostmi, ki prejemajo solidarnostna sred- 
stva je tudi 6 skupnosti, ki so na območjih, ki se po zakonu 
štejejo za manj razvita. V letu 1984 so ta območja prejela 
30,8% vseh solidarnostnih sredstev na republiški ravni. 

V letu 1985 se sistem združevanja sredstev za uresničevanje 
zagotovljenega programa zdravstvenega varstva ne bo spre- 
minjal. Za izgradnjo zdravstvenih objektov na manj razvitih 
območjih bo v letu 1984 iz sredstev skupnega program Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije namenjenih 29.484.000 din za 
izgradnjo kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Murska 
Sobota; v letu 1985 pa je predvideno 65.324.000 din. 

Kulturna skupnost Slovenije za manj razvita območja name- 
nja pomoč za naslednje dejavnosti: 

— za dopolnjevanje knjižne zaloge (sofinanciranje v visim 
80%) in za delovanje bibliobusov 

- za posamezne spomeniško-varstvene posege na dogo- 
vorjenih kulturnih spomenikih (sofinanciranje v višini 80%) 

— za delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniš- 
kovarstvenega področja (sofinanciranje v višini 50%) 

— za pospeševanje gledaliških in glasbenih gostovanj 
- za posodobitev prostorov in opremo knjižnic in kulturnih 

domov (sofinanciranje do 35% glede na namembnost pro- 
storov) 

- za vzgojo amaterskih kadrov. 
Občine sproti pošiljajo obračune za nakup knjig, kar 

pomeni, da tudi v občinah samih zagotavljajo določen delež 
za nakup knjig. Sredstev pa še ni izkoristila občina Ormož in 
občina Šentjur pri Celju, vendar je pričakovati, da bosta do 
konca leta poslali obračun. 

Skoraj vse manj razvite občine so imele v letu 1984 spome- 
niškovarstvene akcije, ki so bile sofinancirane iz združenih 
sredstev, največ takih akcij pa je bilo v občini Šmarje pri 
Jelšah 

Za gostovanja še nista izkoristili sredstev občini Lenart in 
Ljutomer, vendar pa je pričakovati do konca leta obračun. 

Potrebe po posodobitvah in opremi knjižnic in kulturnih 
domov so še velike v krajevnih skupnostih, kjer gre ponavadi 
za večnamenske prostore. V letu 1984 je Kulturna skupnost 
Slovenije zagotovila sredstva za naslednje posodobitve pro- 
storov: 

a) OKS Lenart: vzdrževanje kulturnih domov 
b) OKS Lendava: adaptacija vaškega doma v Radmožancih 

za delovanje kulturnega društva; gradnja kulturnega doma v 
Trimlinih; zunanji omet na kulturnem domu v Dolnjem Lakošu 
in nakup stolov 

c) OKS Ljutomer: sanacija ostrešja in fasade kulturnega 
doma v Razkrižju 

d) OKS Ormož: adaptacij dvorane v KS Ivanjkovci 
e) OKS Šentjur pri Celju: ureditev skladišča in nakup polic 

za matično knjižnico v Šentjurju; nakup kinoprojektorjev, 
ojačevalca in zvočnika za kinodvorano v Šentjurju 

f) OKS Šmarje pri Jelšah: dokončanje gradnje in nakup 
opreme za kulturno-prosvetno dvorano v Mestinju; dokonča- 
nje gradnje gasilsko-kulturnega doma v Kozjem; izdelava in 
montaža odra, oprema odra dvorane v Stojnem selu; kul- 
turno-gasilski dom Podčetrtek - oprema odra; obnova kino- 
dvorane v Bistrici ob Sotli. 

Po namenu so bila sredstva razdeljena tako: 
- za nakup knjig 
- zabibliobus 
- za spomeniškovarstvene posege 
- arhivi 
- zavodi za spomeniško varstvo 
- gledališka gostovanja 
- naložbe 
- glasbena gostovanja 
- vzgoja kadrov   

2.910.000 
470.000 

3.842.000 
1.246.000 
1.106.000 
1.020.000 
5.588.000 

552.000 
180.000 

16.914.000 
Pri valorizaciji je bilo 
za arhive in zavode za 
spomeniško varstvo še 
dodatno odobreno 588.000 

Manj razvite občine si želijo in predlagajo, da bi združena 
sredstva, ki jih dobijo od Kulturne skupnosti Slovenije, razpo- 
rejale po svojih potrebah, ki so v posameznih občinah 
različne. Predlagajo tudi, da bi za posodobitve prostorov 
Kulturna skupnost Slovenije prispevala večji delež kot doslej. 

Na podlagi določil samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter delovnega in finančnega načrta Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije za leto 1984 s,° s

r^P" 
nosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji v letu 1984 zdruze 
vale solidarnostna sredstva za uresničevanje zagotovljenega 
programa socialnega skrbstva. Le-ta obsega sredstva za 
zaaotavljanje družbeno denarnih pomoči kot edini in dopol- 
nilni vir sredstev za preživljanje in delovanje centrov za 
socialno delo. 

V letu 1984 je stalno družbeno pomoč kot edini vir sredstev 
za preživljanje prejemalo 3388 občanov in denarno pomoč kot 
dopolnilni vir sredstev za preživljanje 8015 upravičencev. 

V letu 1984 je 26 občinskih skupnosti socialnega skrbstva 
zbralo 101.241.000 dinarjev solidarnostnih sredstev, ki jih je 
po sprejetih merilih in kriterijih prejelo 19 občinskih skupnosti 
socialnega skrbstva. 

V letu 1984 je za manj razvite občine v SR Sloveniji v 
finančnem načrtu Telesnokulturne skupnosti Slovenije name- 
njenih 1.038.000 din. Po sprejetih kriterijih jih lahko občinske 
telesnokulturne skupnosti koristijo za štipendiranje strokov- 
nih kadrov na kadrovskih šolah, stroške šolanja amaterskih 
strokovnih kadrov in sofinanciranje vzdrževanja telesnokul- 
turnih objektov. Do 1.11.1984 so manj razvite občine koristile 
sredstva: 
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Telesno štipend. Šol. am. Vzdrž. Skupa] Plan 
kulturna kadr. objekt. 1984 
skupnost 
Lendava - - - 106.900 
Lenart - 91.000 150.000 241.000 233.200 
Ljutomer - 39.51& 130.000 169.510 210.200 
Šmarje - 120.300 
Šentjur - 58.837 140.000 198.873 220.200 
Ormož - 150.200 

Praviloma občine, ki še niso koristile odobrenih sredstev, 
pošljejo do konca tekočega leta poročilo in potrebno doku- 
mentacijo za refundacijo realiziranih programov. Tudi v letu 
1985 bodo obveljali isti kriteriji za koriščenje sredstev in prav 
tako relativna višina odobrenih sredstev. 

Glede na značilnosti v gibanjih na področju zaposlovanja v 
Sloveniji v letu 1984 so v manj razvitih občinah nekatere 
skupne specifičnosti naslednje: 

- na manj razvitih območjih se nadaljuje hitrejša rast zapo- 
slovanja glede na povprečje v SR Sloveniji; 

- izobrazbena struktura zaposlenih je slabša od sloven- 
skega povprečja in kaže tendenco k stagnaciji ali celo poslab- 
šanju; 

- odstotek kadrovskih štipendistov je v teh občinah nižji 
od slovenskega povprečja, slabša je tudi struktura štipendij- 
skih ponudb; 

- vpisne in poklicne namere učence« se bolj kot v pov- 
prečju Slovenije nagibajo k izobrazbeno manj zahtevnim po- 
klicem; 

- v vseh manj razvitih občinah je odstotek nezaposlenih 
bistveno večji od slovenskega povprečja, v strukturi pa za 
razliko od ostalih občin prevladujejo iskalci brez strokovne 
izobrazbe, čeprav tudi v manj razvitih občinah narašča odsto- 
tek šolane mladine med iskalci zaposlitve; 31. 10.1984 je bilo 
v teh občinah 1590 iskalcev zaposlitve, od tega 33% strokovno 
usposobljenih (v SRS 47,3%). Relativna nezaposlenost je v 
septembru 1984 znašala 5,7% (v SRS 1,9%); 

- med iskalci zaposlitve je sorazmerno visok delež upra- 
vičencev do nadomestil za brezposelnost, kar zaostruje tudi 
probleme z zagotavljanjem sredstev za te namene. Eden 
izmed vzrokov je velik obseg sezonskega zaposlovanja, ki je 
značilen za ta območja. 

Vse te posebnosti opozarjajo, da je zaposlovanje še vedno 
eno od najbolj žgočih vprašanj manj razvitih območij Slove- 
nije. Relativno slabša zaposlitvena struktura oziroma še ne 
dovolj intenzivna skrb za razširjeno reprodukcijo kadrov v 
manj razvitih občinah je tudi eden izmed zaviralnih dejavnikov 
pri premagovanju razvojnih razlik. V ta namen bi morali 
doseči hitrejše kvalitativne premike pri kadovskem štipendira- 
nju, tako da bi uporabili združena štipendijska sredstva pred- 
vsem za spodbujanje kadrovskega štipendiranja v organizaci- 
jah združenega dela, ki sedaj zaradi omejenih lastnih mate- 
rialnih možnosti štipendirajo le v omejenem obsegu ali po 
strukturi premalo ambiciozno. 

K odpravljanju nekaterih problemov in izboljševanju pogo- 
jev za življenje in delo prebivalcev na manj razvitih območjih 
so prispevale tudi mladinske delovne akcije v letih 
1981-1984, ki jih organizira Zveza socialistične mladine Slo- 
venije - v nekaterih primerih tudi v sodelovanju z Zvezo 
socialistične mladine Jugoslavije. Mladinske delovne akcije 
so potekale v Suhi Krajini, Beli Krajini, Brkinih, Goričkem, 
Kobanskem in Posočju. Osnovna usmeritev teh akcij je 
izgradnja komunalne infrastrukture, zlasti oskrbe z vodo in 
ceste, melioracije, urejanje pašnikov, pogozdovanje, poleg 
tega pa tudi programi na področju družbenih dejavnosti, 
zlasti kulturne in socialne dejavnosti. Dopolnilo vsem tem 
akcijam so tudi lokalne delovne akcije mladine in ostalih 
občanov, ki s prostovoljnim delom razrešujejo vrsto krajevnih 
komunalnih problemov. 

Uresničevanje programa aktivnosti 
Nekatere naloge pri uresničevanju sklepov zborov Skup- 

ščine SR Slovenije z dne 3. 10. 1983 so bile že uresničene do 
obravnave poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v 
maju 1984. V tem poročilu se omejujemo na tisti del sklepov, 
ki so kontinuiranega značaja, ter sklepov, ki do majske obrav- 

nave v zborih Skupščine SR Slovenije še niso bili uresničeni. 
1. Poleg omejenih materialnih možnosti je eden pomemb- 

nih vzrokov za majšo investicijsko aktivnost na manj razvitih 
območjih pomanjkanje kvalitetnih razvojnih programov in 
projektov. Upoštevati je treba tudi, da ima slovensko gospo- 
darstvo zastarelo opremo, zato je prvenstvena skrb organiza- 
cij združenega dela predvsem v posodabljanju tehnologije v 
obstoječih proizvodnih zmogljivostih. Zaradi tega organiza- 
cije združenega dela manj načrtujejo nove objekte. Zato je 
izredno pomembno nadaljevati začeto delo v zborničnem 
sistemu v smeri iskanja kvalitetnih razvojnih programov in 
projektov, seveda v sodelovanju z organizacijami združenega 
dela, zlasti izvozno usmerjenih, ki bi lahko bili osnova za 
skupna vlaganja na manj razvitih območjih. Pri tem je treba 
upoštevati prirodne danosti (kmetijstvo), razpoložljivo 
delovno silo na posameznih območjih in kadre ter delno že 
zgrajeno infrastrukturo. V tako usmeritev se je Komisija Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji s povečano aktiv- 
nostjo vključila s sredstvi proračuna SR Slovenije, s katerimi 
je sofinancirala pripravo ustreznih razvojnih projektov. Rezul- 
tati teh usmeritev so začete naložbe Leka iz Ljubljane za 
proizvodnjo gentamicina v Lendavi in projektov Peka Tržič v 
Benediktu (občina Lenart) in v Ormožu. 

2. S samoupravnimi sporazumi o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih v tržni proizvodnji pomembnej- 
ših kmetijsko-živilskih proizvodov se krepi povezava med 
potrošnimi središči in območji, kjer pridelujejo hrano. Na 
podlagi združevanja se usmerjajo sredstva na manj razvita 
območja za izvedbo dogovorjenih programov proizvodnje 
hrane. V zadnjih letih se je dogovorjena politika pospeševanja 
proizvodnje hrane uspešno izvajala tudi na manj razvitih 
območjih, tako da se rezultati že kažejo v hitrejšem razvoju 
tržne proizvodnje in v kadrovski krepitvi pospeševalne službe 
na teh območjih. 

Delež naložb v manj razvita območja je po podatkih Ljub- 
ljanske banke - Združene banke znašal od vseh naložb v 
kmetijstvo v sedanjem srednjeročnem obdobju okrog 25%. 
Banke so za naložbe na hribovitih območjih sprejele še 
dodatne olajšave pri obrestnih merah za naložbe v kmetijsko 
proizvodnjo in kmečki turizem. Prav tako je bilo v konzorciju 
za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano 
za potrebe SR Slovenije dogovorjeno, da bodo članice pri 
investicijskih naložbah dajale prednost tudi naložbam v manj 
razvita območja. 

S programom pospeševanja proizvodnje hrane v letu 1985 
in Dogovorom o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju 
hrane v letu 1985 se bo nadaljevalo usmerjanje sredstev za 
izboljševanje pogojev razvoja kmetijstva v hribovitih obmo- 
čjih. Ker se v precejšnjem delu prekriva manj razvito območje 
s hribovitim, se zato učinek posebnih pospeševalnih ukrepov 
odraža tudi na hitrejšem razvoju kmetijstva na manj razvitih 
območjih. Sredstva za te namene so zagotovljena iz republiš- 
kega in občinskih skladov za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

V okviru možnosti za dolgoročni razvoj kmetijstva na hribo- 
vitih območjih so v pripravi kriteriji za opredelitev hribov- 
skega sveta in predlogi ukrepov za njegov hitrejši razvoj. Ker' 
je razvoj na posameznih območjih odvisen od različnih dejav- 
nikov, se morajo v razvoj hribovitih predelov na manj razvitih 
območjih vključevati poleg kmetijstva tudi ostale gospodar- 
ske dejavnosti ter samoupravne organizacije in skupnosti na 
podlagi ekonomskih in davčnih spodbud ter ugodnejših 
razvojnih pogojev. 

3V V osnutku dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 
1985 je predlagana uvedba davčnih olajšav od dohodkov, 
dosežepih z organiziranim delom na domu, ki jih dosegajo 
občani - člani kmečkih gospodarstev iz manj razvitih območij 
v SR Sloveniji. 

4. V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije so 
banke Ljubljanske banke v okviru poslovne politike za leto 
1984 dopolnile ugodnosti organizacijam združenega dela, ki 
vlagajo na manj razvitih območjih. Ugodnosti za manj razvita 
območja glede obrestne mere in deleža kreditnih sredstev se 
pri posameznih namenih dodajajo. Pri tem je predviden tudi 
diferenciran pristop za naložbe na manj razvitih obmejnih 
območjih in v občini Lenart. Razliko med obrestno mero za 
posamezne namene in ugodnostmi za manj razvita območja 
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bodo temeljne banke v svojih medsebojnih odnosih vzajemno 
kompenzirale. Vzajemno bodo tudi refinancirale v naslednjem 
letu sredstva tistim temeljnim bankam, ki bodo za nove inve- 
sticijske naložbe na manj razvitih območjih odobrile več kot 
10% neto razpoložljivih sredstev za nove investicijske 
naložbe, ter tudi odstopile ustrezni delež dovoljenega poveča- 
nja omejevanih plasmajev. Temeljni banki Beogradske banke 
in Jugobanke tudi predvidevata nekatere ugodnosti investi- 
torjem na manj razvitih območjih. 

Ze po sprejetju poslovne politike za leto 1984 je morala 
Ljubljanska banka, skladno z določili samoupravnega spora- 
zuma bank o politiki obrestnih mer v SFRJ, spremeniti neka- 
tere ugodnosti za investitorje na manj razvitih območjih. 
Glede na to, da so za kmetijske naložbe, za vlaganja v proiz- 
vodnjo za povečan konvertibilni izvoz in inozemski turizem ter 
nekatere druge namene, določene po samoupravnem spora- 
zumu najnižje obrestne mere, ni možno uresničiti za te 
namene še ugodnejše obrestne mere za vlaganja na manj 
razvitih območjih. Iz istega vzroka tudi ni več možen pri 
tovrstnih vlaganjih diferenciran pristop na manj razvitih 
obmejnih območjih in v občini Lenart. Ljubljanska banka pa 
še naprej uveljavlja nižjo obrestno mero za tista vlaganja na 
manj razvitih območjih, ki že zaradi namena vlaganja niso 
upravičena do nižje obrestne mere. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o 
Narodni banki Slovenije z osnutkom zakona. S spremembo 
določb 69. člena navedenega zakona je omogočeno, da se 
presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije 
razporeja vsako leto za namene, ki so določeni z resolucijo o 
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v posameznem 
letu. S to zakonsko spremembo bo omogočeno, da se bo 
navedeni presežek lahko nepovratno usmerjal neposredno za 
namene, ki bodo določeni v vsakoletni resoluciji. Za leto 1985 
so v predlogu resolucije ta sredstva predvidena za potrebe 
tržnih blagovnih rezerv. 

6. Sistem oblikovanja sredstev v okviru medobčinskega 
sodelovanja v zdravstvu in zaposlovanju, ki bo v skladu z 

zakonskimi določili upošteval tudi bivališče delavcev, pred- 
vsem na območjih z veliko dnevno migracijo, je v samouprav- 
nih interesnih skupnostih zdravstva in zaposlovanja v fazi 
proučevanja. Enako velja tudi glede proučitve sistema soli- 
darnosti za osnovno šolanje. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni treba 
spremeniti odloka o območjih, ki štejejo za manj razvita v 
obdobju 1981-1985. Razpoložljivi podatki kažejo, da vse manj 
razvite občine še izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za določanje 
manj razvitih območij. Pogojev, ki veljajo za določanje manj 
razvitih geografskih območij, pa ne izpolnjujeta več občini 
Ilirska Bistrica in Tolmin, kar pomeni, da ne izpolnjujejo 
pogojev tudi Brkini in obmejno Tolminsko. Zaradi specifičnih 
razvojnih problemov in še zlasti potrebe zmanjševanja odse- 
ljevanja prebivalcev menimo, da bi morali ti dve območji 
zadržati status manj razvitega območja do konca tega sred- 
njeročnega obdobja. 

8. V pripravi so strokovne osnove, ki bodo omogočile opre- 
delitev kriterijev in pokazateljev za določanje teritorialnega 
obsega manj razvitih območij v SR Sloveniji v obdobju 
1986-1990. Hkrati so že v pripravi predlogi za sistem pospeše- 
vanja skladnejšega regionalnega razvoja v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju. Po svojem programu dela za leto 1985 bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije razpravljal o teh vpraša- 
njih in po potrebi predlagal predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji. Pri oblikovanju predlo- 
gov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije proučil tudi pred- 
log Gospodarske zbornice Slovenije za stimulativnejše 
pogoje samoupravnega združevanja dela in sredstev za 
skupna vlaganja na manj razvitih območjih in v zvezi s tem po 
potrebi predlagal tudi dopolnitev ustreznih predpisov. 

Posebno skrb bo treba posvetiti tudi hitrejšemu razvoju 
manj razvitih obmejnih območij. Izboljšanje pogojev življenja 
in dela delovnih ljudi in občanov bo omogočilo, da se ljudje 
ne bodo odseljevali v takem obsegu kot do sedaj, kar je 
pomembno tudi iz narodno obrambnega vidika. 

PREDLOG DOGOVORA 

o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni 

občin v SR Sloveniji v letu 1985    

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 12. 
1984 obravnaval: 

- Predlog dogovora o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985, 

ki vam ga pošiljamo kot spremljajoči dokument k resoluciji 
o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981 — 1985 v letu 1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti sku- 
pščin občin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni 
svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet Skupščine skup- 
nosti obalnih občin ter Služba družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v skladu z 
določbami resolucije o politiki uresničevanja usmeritev 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1985 (Uradni list SRS, 
št ) sprejmejo 

DOGOVOR 

o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v 

letu 1985 

1. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo za uresničeva- 

nje politike in ciljev, opredeljenih v resoluciji o politiki ure- 

sničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije v letu 
1985 na področju splošnih družbenih potreb v občinah (v 
nadaljnjem besedilu: splošna poraba) s svojimi ukrepi zagoto- 
vili, da bodo izvirni prihodki za splošno porabo v občinah 
rastli v višini 90% celotne nominalne rasti dohodka na ravni 
SR Slovenije v letu 1985. 

2. člen 
Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno 

porabo po prejšnjem členu se upoštevajo prihodki, ki bi jih 
posamezna občina lahko dosegla v letu 1985 ob upoštevanju 
naslednjih izhodišč: .. 

— davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,35/« 
pri občinah, ki se jim odstopa del posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in ki prejemajo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna; pri ostalih občinah pa v 
sprejeti višini; 

— odstopljeni del posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov po odloku o odstopu dela posebnega repu- 
bliškega davka od prometa proizvodov posameznim občinam 
v letu 1985; 

— davki od občanov v višini, ki bi jo bilo v posamezni občini 
možno doseči ob doslednem izvajanju dogovora o usklajeni 
davčni politiki v letu 1985 ob najmanj 95 odstotni izterjavi 
davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki); 

— drugi izvirni prihodki v doseženi višini. 
Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 

sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino 
ugotovita možnosti občine po prejšnjem odstavku. 
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Kalkulativni prihodki po tem členu se ugotavljajo \? rokih in 
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

3. člen 
Če doseže posamezna občina v letu 1985 večje kalkulativne 

prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz prejšnjega 
člena, se lahko v letu 1986 njena dogovorjena splošna poraba 
poveča za dosežene večje prihodke. 

Če doseže posamezna občina v letu 1985 manjše kalkula- 
tivne prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz prejšnjega 
člena, se njena dogovorjena splošna poraba v letu 1986 
ustrezno zmanjša. 

4. člen 
Osnova za povečanje dogovorjene splošne porabe občin v 

letu 1985 je dogovorjena splošna poraba občin v letu 1984, 
brez učinkov povečanja ali zmanjšanja splošne porabe za 
dejansko ugotovljeni znesek realiziranih kalkulativno ocenje- 
nih prihodkov od davkov občanov v letu 1983. 

Tako ugotovljena osnova se zmanjša za sredstva, porab- 
ljena za financiranje priznavalnin borcem NOV po podatkih iz 
zaključnih računov proračunov občin za leto 1984. 

5. člen 
Do ugotovitve stopnje rasti ustvarjenega dohodka družbe- 

nega gospodarstva v SR Sloveniji se osnova iz 4. člena tega 
dogovora poveča globalno za 46%. 

Posamezni občini se tako izračunana osnova dodatno 
poveča glede na ugotovljeni strukturni delež izdatkov za 
dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij v dogovorjeni porabi (vključno s pri- 
hodki upravnih organov brez izdatkov za prizavalnine borcem 
NOV), po podatkih iz zaključnega računa proračuna za leto 
1984. 

Osnova iz prvega odstavka tega člena se poveča takole: 
- v občinah, kjer je delež izdatkov za namene v prejšnjem 

odstavku znašal do 75%, se osnova poveča za 0,5%, 
- v občinah, kjer je delež izdatkov za namene v prejšnjem 

odstavku znašal od 75% do 80%, se osnova poveča za 1%, 
- v občinah, kjer je delež izdatkov za navedene namene po 

prejšnjem odstavku znašal od 80% do 85%, se osnova poveča 
za 1,5%, 

- v občinah, kjer je delež izdatkov za namene v prejšnjem 
odstavku znašal od 85% do 90%, se osnova poveča za 2%, 

- v občini, kjer je delež izdatkov za namene v prejšnjem 
odstavku znašal nad 90%, se osnova poveča za 2,5%. 

6. člen 
Od izračuna osnove iz 5. člena tega dogovora se pri obči- 

nah, ki jim je bilo v letu 1983 zaradi nerealiziranih prihodkov 
od davkov občanov v letu 1982 zmanjšanje dogovorjene 
porabe razmejeno na tri leta, odšteje razmejena obveznost za 
leto 1985. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča za odobrena sred- 
stva priznavalnih borcev NOV v letu 1985 po merilih Republiš- 
kega komiteja za borce in vojaške invalide. K tako ugotovljeni 
osnovi se prištejejo ali odštejejo učinki iz 7. člena tega dogo- 
vora. 

Dogovorjena splošna poraba, izračunana po prejšnjih 
odstavkih predstavlja višino limitiranih prihodkov splošne 
porabe, nad katero se izločajo sredstva na posebno partijo 
proračuna. 

V obseg limitiranih prihodkov se ne štejejo: 
- prilivi prihodkov od davkov občanov nad globalno 
- opredeljeno rastjo splošne porabe 
- lastni prihodki upravnih organov 
- takse parkljarjev in kopitarjev in 
- turistične takse. 
Pri dopolnjevanih občinah predstavljajo osnovo za izračun 

dogovorjene splošne porabe realizirana merila v letu 1984. V 
letu 1985 se dogovorjena splošna poraba izračuna na osnovi 
meril, določenih v zakonu o proračunu SR Slovenije v letu 
1985. 

7. člen 
Po sprejemu zaključnega računa za leto 1984 se občini 

poveča ali zmanjša obseg dogovorjene porabe v letu 1985 za 
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dejansko ugotovljeni znesek realiziranih kalkulativno ocenje- 
nih prihodkov in davkov občanov. 

8. člen 
Občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično 

skupnost, lahko sklenejo poseben dogovor v skladu s kon- 
kretnimi potrebami in možnostmi. V dogovoru lahko določijo 
različne odstotke rasti sredstev dogovorjene porabe za pro- 
račune posameznih občin, vendar skupna rast ne sme prese- 
gati globalno izračunane rasti splošne porabe občin, ki so 
združene v to posebno družbenopolitično skupnost. 

Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti predložen pristoj- 
nim organizacijskim enotam službe družbenega knjigovod- 
stva in Republiškemu sekretariatu za finance. 

9. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in spremlja- 

nje tega dogovora zagotovila služba družbenega knjigovod- 
stva. 

Republiški sekretariat za finance posreduje službi družbe- 
nega knjigovodstva osnovo o višini limitiranih prihodkov 
splošne porabe po 6. in 7. členu tega dogovora. 

Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da prilivi pri- 
hodkov splošne porabe na žiro računu proračuna posamezne 
občine, razen prihodkov od davkov občanov, presegajo dogo- 
vorjeno raven, obvesti o tem Republiški sekretariat za finance 
in izvršni svet skupščine občine, ki bo dal nalog za prenos teh 
sredstev na posebno partijo proračuna občine. 

Pri občinah, ki so med letom prenesle sredstva iz tekočega 
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna in uporabile 
sredstva za blagovne rezerve, služba družbenega knjigovod- 
stva ne izloči sredstev, dokler se prihodki nad dogovorjenim 
limitom splošne porabe ne poračunajo z že izločenimi sred- 
stvi. 

Izvršni svet skupščine posamezne občine predloži službi 
družbenega knjigovodstva podatke o višini sredstev, izloče- 
nih iz tekočega priliva prihodkov na posebno partijo pro- 
računa občine ob prvem izračunu. 

Vsa nadaljnja vplačila izvirnih proračunskih prihodkov, ki 
presegajo dogovorjeno raven, bo služba družbenega knjigo- 
vodstva izločila na posebno partijo proračuna občine. 

10. člen 
Če so se občine, ki se združujejo v posebno družbenopoli- 

tično skupnost, dogovorile za skupno omejevanje splošne 
porabe po 8. členu tega dogovor- nodlagi skupne bilance 
sredstev za splošno porabo, adstva, ki presegajo 
dogovorjeno raven po tem izločijo na posebno 
partijo proračuna le pri pos^ „nopoliflčni skupnosti. 

11. člen 
Občine se zavezujejo, da bodo sredstva na posebni partiji 

proračuna občine uporabljale za oblikovanje blagovnih 
rezerv, obnovo in modernizacijo oddajniškega in prenosnega 
sistema RTV in izvedbo prostorskih delov planskih aktov in 
prostorskih izvedbenih načrtov. 

12. člen 
Služba družbenega knjigovodstva bo s svojo kontrolo zago- 

tovila, da bodo občine izločena sredstva uporabile le za 
porabo opredeljeno po 11. členu dogovora. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega 

dogovora spremljala in analizirala Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v 
občinah. 

Tajniške posle za Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije bo opravljal Republiški sekretariat za finance. 

14. člen 
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pod- 

ročje splošne porabe v občinah obvesti o morebitnih kršitvah 
oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega dogovora skup- 
ščino občine, ki obravnava te kršitve oziroma neizpolnjene 
obveznosti in ustrezno ukrepa. 
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O kršitvah oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega. 
dogovora obvesti Komisija tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 15. člen 

Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 
stavniki udeležencev. 

16. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS. 

Ljubljana, dne 

PODPISNIKI 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 

mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni 

svet skupščine obalnih občin, Služba družbenega knjigovod- 
stva SRS, izvršni sveti skupščin občin: Ajdovščina, Brežice, 
Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Rad- 
gona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jese- 
nice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenar, 
Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljub- 
ljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Lju- 
tomer, Logatec, Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor 
Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, 
Mozirje, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 
Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, 
Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gra- 
dec Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Skofja 
Loka, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, 
Vrhnika, Zagorje, Žalec. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog dogovora o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji povzema določbe resolu- 
cije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1985, po kateri bodo prihodki za splošno 
porabo v občinah rastli v višini 90% celotne nominalne rasti 
dohodka na ravni SR Slovenije. Osnova za izračun bo primer- 
ljivi dohodek. Po ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje bo ob ocenjeni nominalni rasti dohodka splošna 
poraba lahko globalno rasla za 47,7% v primerjavi z letom 
1984. 

Skladno s sprejetimi izhodišči o oblikovanju dogovora o 
izvajanju politike na področju splošne porabe občin v Sku- 
pščini SR Slovenije, bodo v letu 1985 nekoliko izenačene 
materialne možnosti občinskih proračunov z diferenciranim 
pristopom pri določanju rasti splošne porabe posamezne 
občine. Enako kot v letu 1984 bodo izvzete iz globalnega 
limita rasti splošne porabe občin priznavalnine borcem NOV. 
Na ta način bi v letu 1985 omogočili na osnovi oblikovanih 
meril Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide 
postopno uresničitev sprememb družbenega dogovora o pri- 
znavalninah udeležencem NOV. Izjemno obravnavanje prizna- 
valnin borcem NOV bo globalno rast splošne porabe občin za 
ostale namene nekoliko znižalo. 

Dogovorjena poraba občin v letu 1985 se izračuna na 
osnovi 4. člena družbenega dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1984 (Uradni list SRS, št. 22/84) brez učinkov povečanja ali 
zmanjšanja ugotovljenih zneskov nad realizacijo ali pod reali- 
zacijo kalkulativno ocenjenih prihodkov davkov občanov v 
letu 1983. K tej osnovi se prišteje povečanje po 2. členu 
aneksa k družbenemu dogovoru o izvajanju politike na pod- 
ročju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984. 
Z upoštevanjem navedene osnove se učinki dobre ali slabe 
izterjave davkov kažejo samo v enem letu, razen v tistih 
občinah, kjer je bilo učinkovanje razmejeno na 3 leta in bo 
potrebno razmejeno obveznost upoštevati pri dogovorjeni 
porabi leta 1985. 

Osnova dogovorjenega obsega splošne porabe občin iz leta 
1984 bo občinam povečana za globalno znižan indeks možne 
rasti splošne porabe (146). K tako izračunani osnovi bodo 
prišteta izračunana sredstva za posamezno občino po krite- 
riju - delež izdatkov v dogovorjeni porabi občin za financira- 
nje organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopoliti- 
čnih organizacij po podatkih iz zaključnih računov (dogovor- 
jenemu obsegu splošne porabe so prišteti prihodki upravnih 
organov in odšteti izdatki za priznavalnine borcem NOV). 
Dogovorjena poraba občin bo ob upoštevanju povečanja po 
predhodno navedenem kriteriju in oblikovanih merillih za 
priznavalnine borcem NOV rastla od občine do občine 
različno. Strukturni deleži izdatkov občin za dejavnost orga- 

nov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih orga- 
nizacij, ki so osnova za povečanje dogovorjene porabe občin, 
bodo ponovno izračunani po podatkih iz zaključnih računov 
leta 1984. 

Občinam, ki jim prilivi prihodkov ne bodo zadoščali za 
pokritje dogovorjenega obsega splošne porabe, bodo preje- 
male odstopljeni del posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov. Višino odstopa bo urejal odlok Skupščine 
SR Slovenije. Po pooblastilu, ki ga bo imel predvidoma Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, se bo občinam delež odstoplje- 
nega davka med letom lahko spremenil. 

Pogoj, da bodo občine prejemale odstopljeni del poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in dopol- 
nilna sredstva iz republiškega proračuna je uveden davek iz 
osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,35%. Občina, ki 
prihodkov iz tega naslova ne potrebuje ima lahko nižjo stop- 
njo uvedenega davka iz naslova tega vira proračuna. 

Za davke od občanov je predviden izračun kalkulativnih 
prihodkov po sprejeti in veljavni metodologiji. Republiška 
uprava za družbene prihodke bo v sodelovanju s posamezno 
občino ocenila višino prihodkov od davkov občanov, ki bi jih 
posamezna občina lahko dosegla ob enotnem izvajanju dogo- 
vora o usklajeni davčni politiki in ob 95% izterjavi davkov in 
prispevkov. V primeru, da bo posamezna občina realizirala 
kalkulativne prihodke višje kot so bili ocenjeni, bo lahko za 
ugotovljeni znesek realiziranih sredstev dogovorjeno porabo 
za leto 1986 zvišala in nasprotno, če oceno ne bo dosegla, bo 
morala dogovorjeno porabo znižati. Enaka možnost je dana 
občinam na osnovi ugotovitev iz zaključnih računov v letu 
1984 v letu 1985, vendar šele takrat, ko posreduje dokončne 
podatke Republiška uprava za družbene prihodke. 

Pri prihodkih, ki jih uprave za družbene prihodke pobirajo 
od davkov občanov bo za izračun odstopljenega dela poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov do dogovor- 
jene porabe upoštevana realizacija teh prihodkov do globalno 
opredeljene rasti splošne porabe v letu 1985. Prihodki od 
davkov občanov iz leta 1984, ki bodo realizirani nad tako 
opredeljeno rastjo ne bodo omejeni. Na ta način bodo občin- 
ske uprave za družbene prihodke dodatno stimulirane za 
pobiranje teh prihodkov. 

Enako kot v preteklih letih v dogovoru ne bodo omejeni 
prihodki, ki jih upravni organi pridobivajo s svojo dejavnostjo, 
takse parklarjev in kopitarjev in turistične takse. 

Globalna ocena kaže, da bo relativno malo občin v SR 
Sloveniji, ki bodo oblikovale presežke nad dogovorjeno 
porabo. Občine pri katerih bodo še realizirani prilivi iz tega 
naslova, bodo sredstva namenjale za oblikovanje svojih bla- 
govnih rezerv, obnovo in modernizacijo oddajniškega in pre- 
nosnega sistema RTV in izvedbo prostorskih delov planskih 
aktov in prostorskih izvedenih načrtov. 
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OSNUTEK DOGOVORA 

o usklajevanju davčne politike v letu 1985 

(ESA-565) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 35. seji dne 28. 
11. 1984 obravnaval: 
- Osnutek dogovora o usklajevanju davčne politike v 

letu 1985. 

Osnutek dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 
1985 vam pošiljamo kot spremljajoči dokument k resolu- 
ciji o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega 
razvoja SR Slovenije, zagotovitev enakopravnega položaja 
občana in v skladu s 7. členom zakona o davkih občanov 
sklenejo skupščine občin v SR Sloveniji 

DOGOVOR 
O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE V LETU 
1985 

1. člen 
Skupščine občin v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženke) soglašajo, da bodo pri oblikovanju davčne poli- 
tike v občinah v letu 1985 izhajale iz naslednjih načel: 

- da morajo družbenopolitične skupnosti zagotoviti, da 
bodo obveznosti plačevanja davkov določene tako, da se z 
njimi trajno vzpodbujajo zavezanci k večji produktivnosti 
dela, in da ne pride do neutemeljenih razlik v višini obveznosti 
zavezancev med posameznimi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi; 
- da občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbe- 

nih potreb v sorazmerju s svojimi materialnimi možnostmi; 
- da se zagotovi kvalitetno in učinkovito opravljanje nalog 

občinskih uprav za družbene prihodke in učinkovito uresniče- 
vanje ustavnosti in zakonitosti. 

2. člen 
Udeleženke se bodo v letu 1985 prizadevale, da se tako v 

republiškem kot v regionalnih okvirih doseže usklajenost v 
davčni politiki občin in v njenem izvajanju. 

3. člen 
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1985 dosledno 

izterjevale vse odmerjene davke in prispevke, ki dospejo v 
plačilo. 

4. člen 
Udeleženke bodo v letu 1985 predpisale naslednje davke, ki 

so po zakonu dohodek občin: 
1. davek od osebnega dohodka delavcev, 
2. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, 
3. davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti, 
4. davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti, 
5. davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 

tehničnih izboljšav, 
6. davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih 

pravic, 
7. davek od premoženja, 
8. davek na dobitke od iger na srečo, 
9. davek od prometa proizvodov in storitev. 

1. DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA 
DELAVCEV 

5. člen 
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1985 občine, 

katerim se odstopa del posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in ki prejemajo dopolnilna sredstva iz 

republiškega proračuna predpisale stopnjo davka od oseb- 
nega dohodka delavcev v višini 0,35%, ostale občine pa v 
višini do 0,35%. 

2. DAVEK OD DOHODKA IZ KMETIJSKE 
DEJAVNOSTI 

6. člen 
Udeleženke bodo za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po 

katastrskem dohodku, predpisale proporcionalne stopnje po 
skupinah katastrskih občin v naslednjih mejah: 

I. skupino od 12 do 14% 
II. skupino od 8 do 10% 
III. skupino od 4 do 6% 
IV. skupino od 1 do 3%. 
Stopnjo davka iz kmetijstva na dohodke od gozda bodo 

udeleženke predpisale v višini od 25% do 32%. 
Za zavezance, ki niso sami, ali njihovi družinski člani pokoj- 

ninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kme- 
tijstva, bodo udeleženke v letu 1985 ne glede na razvrstitev v 
skupine katastrskih občin, predpisale dodatno stopnjo davka 
iz kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih površin v 
višini od 10% do 25% in dodatno stopnjo davka na dohodke 
od gozda v višini od 20% do 30%. 

Za zavezance davka iz višinskih krajev in zavezance davka 
iz IV. skupine katastrskih občin lahko udeleženke, v skladu z 
razvojno politiko kmetijstva v občini, uvedejo oprostitev 
davka, odmerjenega od katastrskega dohodka negozdnih 
površin po dodatni stopnji. 

7. člen 
Udeleženke bodo za .davek iz kmetijstva, ki se odmerja po 

dejanskem dohodku od ostanka čistega dohodka, predpisale 
proporcionalno stopnjo v višini 40% do 45%. 

8. člen 
Udeleženke bodo predpisale začasno oprostitev davka iz 

kmetijstva za dohodke od zemljišč, na katerih se zasadijo: 
novi vinogradi do 4 let, novi sadovnjaki in drugi dolgoletni 
nasadi do 10 let. Dobo začasne oprostitve za nove sadovnjake 
in druge dolgoletne nasade bodo udeleženke glede na vrste 
nasadov uskladile v regionalnih okvirih. 

9. člen 
Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka iz kmetijstva 

za zavezance, katerih letni katastrski dohodek negozdnih 
zemljišč ne presega 2050 din. 

Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka iz kmetijstva 
za zavezance, ki so sami in njihovi družinski člani pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetij- 
stva, če katastrski dohodek negozdnih zemljišč ne presega 
2.000 din na družinskega člana 

10. člen 
Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka iz kmetijstva 

od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč za zavezance iz 
takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in pro- 
metni pogoji posebno slabi, če je zemljišče obdelano v skladu 
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z zakonom o kmetijskih zemljiščih in pod pogoji, ki jih po 
predhodni uskladitvi v regiji, določi občinska skupščina. 

11. člen 
Udeleženke bodo predpisale davčne olajšave zavezancem 

davka iz kmetijstva, vključenim v družbeno organizirano pro- 
izvodnjo, ki sprejemajo in izpolnjujejo usmeritve setvenih 
planov občin, upoštevajoč proizvodne možnosti kmetije pod 
pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih. Davčna olajšava se prizna v višini do 
70% od odmerjenega davka, druge pogoje bodo udeleženke 
uskladile v regionalnih okvirih. 

Udeleženke bodo predpisale davčno olajšavo zavezancem 
-združenim kmetom, ki v okviru proizvodnega sodelovanja v 
organizaciji združenih kmetov oziroma z organizacijo združe- 
nega dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združijo svoje 
delo irfzemljišča tako, da se oblikuje kompleks skupne proiz- 
vodnje za dalj kot eno leto v višini do 50% od odmerjenega 
davka, ki sorazmerno odpade na tako zemljišče. 

Udeleženke bodo predpisale davčne olajšave zavezancem, 
ki vlagajo sredstva v družbeno organizirano modernizacijo 
gospodarstva in v preureditev stanovanjskih in gospodarskih 
poslopij v turistične namene v višini do 80%, za dobo največ 5 
let in odvisno od višine vloženih sredstev. Olajšava se prizna, 
če zavezanec vloži za navedene namene sredstva v višini 
najmanj 50% katastrskega dohodka zemljišča, vendar naj- 
manj 80.000 din. Druga merila za priznavanja davčnih olajšav 
usklajujejo udeleženke v regionalnih okvirih. 

Seznam zavezancev, ki ne obdelujejo zemljišča v skladu s 
predpisi o kmetijskih zemljiščih, predložijo za kmetijstvo pri- 
stojni občinski upravni organi do 15. februarja v letu, za 
katero se davek odmerja, z navedbo podatkov o parcelni 
številki, katastrski kulturi in katastrskem dohodku neobdela- 
nega zemljišča. 

12. člen 
Udeleženke bodo predpisale davčne olajšave v obliki zniža- 

nja odmerjenega davka: 
1. Zavezancem, ki dajo zemljišče v zakup organizaciji zdru- 

ženega dela, organizaciji združenih kmetov, kmetijski zem- 
ljiški skupnosti ali združenemu kmetu zaradi izkoriščanja za 
družbeno organizirano proizvodnjo in sicer: 

- za zakup nad 1 do 3 let 30% 
- za zakup nad 3 do 5 let 50% 
- za zakup nad 5 do 7 let 70% 
- za zakup nad 7 let 100% 
od odmerjenega davka, ki sorazmerno odpade na tako 

zemljišče. 
2. Zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidroe- 

lektrarn in drugih alternativnih virov v višini do 80% od odmer- 
jenega davka glede na višino vloženih sredstev za čas do 5 let. 
Druga merila in višino olajšav bodo udeleženke uskladile v 
regionalnih okvirih. 

3. Zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi v višini 15% od izplačanih 
nagrad. 

4. Zavezancem, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani 
kot kmetje in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju v 
usmerjenem izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe 
v višini 10% od odmerjenega davka. 

5. Za zemljišča v obmejnem pasu in na vodnih rezervatih, 
katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa omejeno 
- do 100%. 

6. Za zemljišča, katerih izkoriščanje je zaradi visokonape- 
tostnih daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano ali onemo- 
gočeno do 100%. 

7. Za zemljišča, na katerih se z investicijami zavezanca 
izvede melioracija 100%, za zemljišča, na katerih se izvede 
komasacija ali arondacija pa do 50% za dobo trajanja takih 
postopkov. 

13. člen 
Udeleženke bodo dohodkovne cenzuse, opredeljene z zne- 

ski katastrskega dohodka negozdnih zemljišč, valorizirale s 
poprečnim količnikom, ugotovljenim v merilu SR Slovenije ob 
valorizaciji ali novem izračunu katastrskega dohodka negoz- 
dnih zemljišč. 

3. DAVEK OD DOHODKA IZ GOSPODARSKIH 
IN POKLICNIH DEJAVNOSTI 

14. člen 
Udeleženke bodo za davek iz gospodarskih in poklicnih 

dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku od ostanka 
čistega dohodka, predpisale proporcionalno stopnjo v višini 
od 40% do 45%. 

Varianta: 
Udeleženke bodo za davek iz gospodarskih in poklicnih 

dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku od odstanka 
čistega dohodka predpisale proporcionalne stopnje po skup- 
inah dejavnosti v višini od 35% do 45%. Višino davčne stopnje 
po skupinah dejavnosti bodo udeleženke usklajevale v regio- 
nalnih okvirih. 

Stopnja davka iz prvega odstavka tega člena so za 10 
odstotnih točk višje za zavezance, ki pridobivajo dohodek v 
obliki postranskega poklica oziroma, ki občasno dosegajo 
dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, če s pred- 
pisi niso prepovedane. 

15. člen 
Udeleženke bodo pavšalni letni znesek davka iz gospodar- 

skih in poklicnih dejavnosti določile v skladu z merili zakona o 
davkih občanov v višini najmanj 10% enoletnega poprečnega 
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji v preteklem letu. 

16. člen 
Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim po dejanskem 

dohodku, ki vlagajo sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in 
modernizacijo opreme in poslovnih prostorov zaradi razširi- 
tve dejavnosti predpisale znižanje davčne osnove do 25% za 
dobo največ 5 let odvisno od vrste dejavnosti. 

Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim v pavšalnem 
letnem znesku, ki vlagajo sredstva za nabavo, rekonstrukcijo 
in modernizacijo opreme in poslovnih prostorov zaradi razši- 
ritve dejavnosti predpisale davčno olajšavo v obliki znižanja 
pavšalnega letnega zneska od 20% do 40%. Olajšava se prizna 
pod pogojem, da zavezanec vjoži najmanj znesek, ki ustreza 
20% poprečnega enoletnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v prete- 
klem letu. 

17. člen 
Za dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati v skladu z 

usmeritvami družbenih dogovorov o pospeševanju razvoja 
drobnega gospodarstva v občinah (deficitarne dejavnosti), 
bodo udeleženke določile davčne olajšave v višini od 20 do 
40% od odmerjenega davka glede na vrste dejavnosti. 

Zavezancem, ki so pričeli opravljati dejavnosti, opredeljene 
v prvem odstavku tega člena, bodo udeleženke določile 
davčne olajšave v posameznem letu v višini od 30 do 75%, za 
ostale dejavnosti od 20 do 50% od odmerjenega davka za čas 
do 3 let. Druge pogoje za priznavanje teh olajšav bodo udele- 
ženke uskladile v regionalnih okvirih. 

Zavezancem, ki opravljajo gostinsko dejavnost in dosežejo 
več kot 40% celotnega prihodka s strežbo hrane in prenočišči, 
se prizna davčna olajšava v višini do 30% odmerjenega davka 
glede na delež takega prihodka v celotnem prihodku gostin- 
skega obrata. 

Zavezancu davka, obdavčenemu po dejanskem dohodku, ki 
je dodatno zaposlil nove delavce, se v letu, za katero se davek 
odmerja, za vsakega takega delavca odmerjeni davek zniža za 
znesek, ki ustreza 10% poprečnega enoletnega čistega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu, zavezancu, obdavčenemu v pavšalnem 
letnem znesku pa se pavšalni letni znesek zniža za 20% za 
vsakega dodatno zaposlenega delavca. 

Davčna olajšava se prizna pod pogojem, da je bil novo 
zaposleni delavec v letu, za katero se prizna davčna olajšava, 
v delovnem razmerju pri zavezancu najmanj devet mesecev. 
Če je zavezanec dodatno zaposlil novega delavca v drugi 
polovici leta, za katero se davek odmerja, se davčna olajšava 
pod istimi pogoji prizna ob odmeri za naslednje leto. 
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Za dodatno zaposlenega novega delavca se ne šteje dela- 
vec, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, niti dela- 
vec, ki je s sklenitvijo delovnega razmerja nadomestil delavca, 
kateremu je prenehalo delovno razmerje. 

Zavezancem, ki z izvozom blaga in storitev na konvertibilno 
področje ustvarjajo devizni priliv, se glede na odstotni delež, 
ki ustreza razmerju med celotnim prihodkom obratovalnice in 
dinarsko vrednostjo, doseženo z izvozom blaga in storitev, 
odmerjeni davek zniža: < 
- za 5%, če znaša odstotni delež izvoza od 5 do 10%, 
- za 10%, če znaša odstotni delež izvoza od 10 do 20%, 
- za 15%, če znaša odstotni delež izvoza od 20 do 30%, 
- za 25%, če znaša odstotni delež izvoza od 30 do 50%, 
- za 35%, če znaša odstotni delež izvoza nad 50%. 
Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna v primeru, 

ko je devizni priliv razporejen na devizni račun obrtne 
zadruge ali organizacije združenega dela. Davčna olajšava se 
prizna tudi za storitve, ki jih zavezanec opravi v tujini preko 
organizacije združenega dela in zavezancem, ki opravljajo 
gostinsko dejavnost, če po pogodbi z organizacijo združe- 
nega dela sprejemajo dinarske (turistične) čeke. 

Zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidroelek- 
trarn in drugih alternativnih energetskih virov, se prizna 
davčna olajšava do 30% od odmerjenega davka glede na 
višino vloženih sredstev. Olajšava se prizna za čas do 3 let. 

Zavezancem, ki oddajajo viške električne energije v elek- 
troenergetski sistem, se prizna davčna olajšava do 30% od 
odmerjenega davka. 

Zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvodnem 
delu oziroma delovni praksi, se prizna davčna olajšava v višini 
15% od izplačanih nagrad po kolektivni pogodbi. 

Zavezancem, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, in ki 
preživljajo mladoletne otroke, otroke, ki nadaljujejo šolanje v 
usmerjenem izobraževanju ali za delo nezmožne družinske 
člane, se odmerjeni davek zniža za 5% za vsakega takega 
člana pod pogojem, da letni dohodek na družinskega člana 
ne presega 10% poprečnega enoletnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v 
preteklem letu. 

V letni dohodek se vštevajo osebni dohodki in drugi 
dohodki, od katerih se plačujejo davki ter pokojnine in to za 
zavezanca ter vse družinske člane gospodinjstva. Dohodki, 
doseženi s samostojnim osebnim delom, od katerih se 
odmerja davek v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v 
letni dohodek tako, da se pavšalni letni znesek poveča s 
faktorjem 4. Katastrski dohodek se v letni dohodek vključuje 
povečan s količnikom, ugotovljenim iz razmerja katastrskega 
dohodka do narodnega dohodka zasebnega kmetijstva v 
merilu SR Slovenije. 

Borcem NOV, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, se 
pod pogoji iz trinajstega odstavka tega člena priznavajo 
davčne olajšave v višini do 10%. 

Skupne olajšave iz tega člena v posameznem letu ne 
morejo presegati 80% odmerjenega davka s tem, da se ola- 
jšava iz četrtega odstavka tega člena v navedeno omejitev ne 
všteva. 

Od dohodkov, doseženih z opravljanjem kmetijskih storitev 
drugim s kmetijsko mehanizacijo in od dohodkov, doseženih 
z izkoriščanjem zemljišča v nekmetijske namene, se davek ne 
plača, če letni dohodek o odbitku stroškov ne presega 10% 
popi učnega enoletnega čistega osebn^oa dohoka delavcev 
zaposlenih v gospodarstvu v SR C! --»klem letu. 

iS. člen 
Davek po odbitku bodo udeleženh -;oi poenostavitve 

poslovanja izplačevalcev predpisale enotno, in sicer: 
A. Davek po odbitku iz gospodarskih dejavnosti: 
1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev časopisov, 

knjig, revij in podobno, od prodaje srečk in vplačil pri športni 
napovedi ter pri lotu, od prejemkov zavarovalnih poverjeni- 
kov, od dohodkov nirometeoroloških opazovalcev, od provizij 
zastopnikov organizacij za varstvo malih avtorskih pravic, od 
zbiranja naročil za časopise, knjige, revije in podobno, od 
dohodkov delavcev, doseženih z opravljanjem del ob pretežni 
uporabi lastne telesne moči ter od dohodkov doseženih z 
opravljanjem postranskih kmetijskih dejavnosti 10%, 

2. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov, dohodkov 
od zbiranja oglasov, od dohodkov, doseženih s prodajo izdel- 
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kov uporabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali izdajanjem 
avtorskih del, ki se ne štejejo za izvirnike, od dohodkov 
potujočih zabavišč, od dohodkov, doseženih s prodajo izdel- 
kov ročne izdelave, ki jih ni možno šteti za izdelke domače ali 
umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih občan izdeluje 
priložnostno 25%, 

3. od dohodkov oseb, ki priložnostno opravljajo storitve za 
organizacije združenega dela, državne organe ter druge orga- 
nizacije in skupnosti in od dohodkov, doseženih z opravlja- 
njem del po pogodbi o delu, sklenjeni v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih, če ne gre za dohodek iz 1. in 2. točke 40%. 

Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka po odbitku 
na dohodke, ki jih dosegajo občani z zbiranjem mleka, s 
pluženjem snega, s tovorjenjem blaga za planinske posto- 
janke; od dohodkov, ki jih dosežejo invalidi s 100% telesno 
okvaro, osebe, ki so izgubile vid, duševno bolne in duševno 
prizadete osebe, če opravljajo ročna dela preko organizacij 
združenega dela; od dohodkov, doseženih z opravljanjem 
storitev za hlevske in pašne ter druge skupnosti s področja 
kmetijstva; od dohodkov zbiranja, prenosa in razdeljevanja 
pošte v odročnih in planinskih območjih. 

Udeleženke bodo nadaljevale z usklajevanjem oprostitev 
tega davka v regionalnih okvirih. 

Udeleženke bodo predpisale olajšave za davek po dbitku od 
dohodkov, doseženih z organiziranim delom na domu, ki jih 
dosegajo občani - člani kmečkih gospodarstev z manj ravzitih 
območij.v SR Sloveniji. 

B. Davek po odbitku iz poklicnih dejavnosti bodo udele- 
ženke določile v višini 40%. 

Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka po odbitku 
od dohodkov, ki jih dosegajo občani - prevajalci za gestikovni 
jezik. 

4. DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH 
PRAVIC, PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV 

19. člen 
Udeleženke bodo za davek iz avtorskih pravic, patentov in 

tehničnih izboljšav, ki se odmerja po dejanskem dohodku od 
ostanka čistega dohodka, predpisale stopnje v naslednji 
višini: 

- za dohodke iz avtorskih pravic od 40% do 45%, 
- za dohodke od patentov in tehničnih izboljšav 5%. 

20. člen 
Davek po odbitku od dohodka iz avtorskih pravic, patentov 

in tehničnih izboljšav bodo udeleženke predpisale v naslednji 
višini: 

- za dohodke iz avtorskih pravic v višini 20%, 
- za dohodek od patentov in tehničnih izboljšav v višini 3%, 

za dohodke, ki jih dosegajo tuje fizične in pravne osebe pa v 
višini 20%. 

Od dohodkov iz avtorskih pravic od reklamnih slik, risb in 
plastik, reklamnih pisanih in govrjenih besedil, reklamnih 
filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe, ter od 
reprodukcij takih del, od raznih skic in risb, stripov, križank in 
drugih podobnih del, od dohodkov artistov, plesalcev in 
podobnih poklicev, doseženih na zabavno glasbenih priredi- 
tvah, od dohodkov izvajalcev glasbenih del na zabavah, ple- 
sih, športnih igriščih, kopališčih, razstaviščih, v varietejih, 
gostinskih obratih in na podobnih prireditvah bodo udele- 
ženke predpisale stopnjo 40%. 

Stopnje davkov po odbitku iz 19. in 21. člena dogovora se 
objavijo v Uradnem listu SRS v skladu z 20. členom zakona o 
uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov 
in taks. 

5 DAVEK OD DOHODKA IZ PREMOŽENJA 
IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC 

21. člen 
Udeleženke bodo predpisale stopnje davka od dohodkov iz 

premoženja in premoženjskih pravic tako, da bo stopnja pri 
osnovah do 30.000 din znašala v višini od 25% do 35%, pri 

poročevalec 

; 



osnovah nad 300.000 din pa med 50% in 60%. 
Udeleženke se zavezujejo, da bodo tekoče dopolnjevale 

vzpostavljene evidence o oddajanju stanovanj ali poslovnih 
prostorov, garaž in počitniških hiš v najem. Podatke za dopol- 
njevanje evidenc zagotavljajo za stanovanjske zadeve pri- 
stojni organi, prijavno-odjavne službe, krajevne skupnosti in 
hišni sveti. 

6. DAVEK OD PREMOŽENJA 

22. člen 
Udeleženke bodo v letu 1985 predpisale stopnje davka od 

premoženja v naslednji višini: 
1. Za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže v visim, 

predpisani za leto 1984. 
2. Prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za 

počitek in oddih 

osnova % 

nad 500.0000 
nad 1.000.000 
nad 3.000.000 
nad 6.000.0000 

do 500.000 din 1,00 
do 1.000.000 din 1,10 
do 3.000.000 din 1,20 

do 6.000.000 din 1.30 
do 10.000.000 din 1,40 

nad 10.000.000 din 1,50 

3. Poslovni prostori 

osnova 

nad 1.000.000 
nad 2.000.000 
nad 3.000.000 
nad 4.000.000 

do 1.000.000 din 0,30 
do 2.000.000 din 0,45 
do 3.000.000 din 0,60 
do 4.000.000 din 0,80 
do 5.000.000 din 1,00 

nad 5.000.000 din 1,25 

4. Osebna motorna vozila 
nad 1,6 I do 2,01 10.000 din 
nad 2,0 I do 2,5 I 15.000 din 
nad 2,51 20.000 din 

Pavšalni letni znesek se za vsako leto starosti zniža za 10%. 
Ne obdavčujejo se osebna vozila stara nad 7 let. 
5. Tovorna motorna vozila in tovorna priklopna vozila 
do 1 tone 10.000 din 
nad 1 do 3 tone 20.000 din 

nad 3 do 5 ton 30.000 din 
nad 5 ton 40.000 din + 8.000 din za vsako nadaljnjo začeto 

tono nosilnosti 
Pavšalni letni znesek se za vsako leto starosti zniža za 10%. 

Ne obdavčujejo se tovorna in tovorna priklopna vozila stara 
nad 7 let. 

6. Traktorji 
Za traktorje znaša pavšalni letni znesek 200 din od kW. 
Pavšalni letni znesek se za vsako leto starosti zniža za 10%. 
Ne obdavčujejo se traktorji stari nad 7 let. 
Šteje se, da občan uporablja traktor za opravljanje dejavno- 

sti, če je zavezanec za davek iz kmetijske dejavnosti in njegov 
letni katastrski dohodek presega 2.050 din oziroma, da je 
zavezanec za davek iz kmetijske dejavnosti in se mu ugotavlja 
dejanski dohodek. 

7. Plovni objekti 
- nad 8 do 9 metrov dolžine 20.000 din in po 8.000 din za 

vsak nadaljni meter dolžine. 
Pavšalni letni znesek se za vsako leto starosti zniža za 5%. 
Udeleženke bodo za zavezance davka od premoženja pred- 

pisale obvezno vložitev davčne napovedi za plovne objekte. 
Ne obdavčujejo se plovni objekti stari nad 15 let. 
8. Ostalo premoženje (samovozni kombajni, avtobusi in 

letala) 
Stopnja davka znaša 1% od vrednosti teh predmetov. 

22. člen 
Pavšalne letne zneske davka na predmete podtočko 4'5'6'7'"® 

bodo udeleženke predpisale, če se bodo za obdavčitev le-teh tako 
dogovorile vse socialistične republike in avtonomni pokra/inl. 

7. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO 

23. člen 
Davek na dobitke od iger na srečo'bodo udeleženke predpi- 

sale po stopnji 15%. 
Udeleženke bodo določile vrednost posameznega dobitka 

od iger na srečo, od katere se davek ne plačuje, v višini 10.000 
din. 

8. DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN 
STORITEV 

24. člen 
Udeleženke bodo določile poseben občinski davek od pro- 

meta rabljenih motornih vozil, traktorjev ter motornih koles z 
delovno prostornino motorja nad 125 ccm. Stopnje davka so 
različne glede na čas od nabave do prodaje in znašajo: 

- 15%, če je vozilo prodano pred potekom 1 leta od nabave, 
- 10%, če je vozilo prodano po preteku 1 leta do 2 let od 

nabave. 
Merila za oprostitev bodo udeleženke uskladile v regional- 

nih okvirih. 

25. člen 
Udeleženke bodo v letu 1985 zadržale stopnje posebnega 

občinskega davka na promet alkoholnih pijač v višini, dogo- 
vorjeni za leto 1984, razen za pivo, za katero bodo udeleženke 
predpisale stopnjo v višini 30%. 

26. člen 
Udeleženke se zavezujejo, da bodo dosledno ugotavljale 

količine proizvedenega ter prodanega vina in žganja zaradi 
obračuna in plačila prometnega davka od količin, prodanih 
končnim potrošnikom. 

27. člen 
Udeleženke so soglasne, da je potrebno nenehno analizirati 

in spremljati izvajanje davčne politike in na tej podlagi sprejeti 
konkretne ukrepe, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost in 
doslednost pri izvajanju davčnih predpisov. 

Pri oblikovanju ukrepov iz prejšnjega odstavka bodo udele- 
ženke zagotovile večjo aktivnost zlasti na naslednjih pod- 
ročjih: 
- okrepljen neposreden nadzor nad tem, kako davčni zave- 

zanci izpolnjujejo svoje davčne obveznosti; 
- zagotovitev ugotavljanja realnih dohodkov in davčnih 

osnov; 
- dosledna izterjava davčnih in drugih družbenih obvez- 

nosti; 
- učinkovito in dosledno ukrepanje zoper kršitelje davčnih 

predpisov. 

28. člen 
Udeleženke se zavezujejo, da bodo skrbele za kadrovsko in 

organizacijsko krepitev, boljšo strokovno in tehnično oprem- 
ljenost in usposobljenost uprav za družbene prihodke, za 
ustrezno štipendijsko politiko, da bodo lahko učinkovito izva- 
jale svojo družbeno funkcijo. 

29. člen 
Udeleženke so soglasne, da bodo uprave za družbene pri- 

hodke zaradi racionalnosti še nadalje sodelovale pri zbiranju 
družbenih obveznosti, katerih odmera in izterjava po veljavnih 
predpisih ni osnovna funkcija uprav za družbene prihodke, v 
skladu s programom po 3. členu zakona o upravah za druž- 
bene prihodke. 

Nadomestila za delo uprav za družbene prihodke iz prej- 
šnjega odstavk tega člena in 3. člena zakona o upravah za 
družbene prihodke, se uporabijo kot namenska sredstva za 
modernizacijo in zboljšanje materialnega položaja uprav za 
družbene prihodke ali, da jih v skladu s samoupravnim spora- 
zumom pridobijo delavci kot dohodek delovne skupnosti. 

30. člen 
Udeleženke se dogovorijo, da bodo v letu 1985 dajale 

pobude odboru udeleženke za poenotenje računalniško 
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vodenih evidenc davčnih zavezancev. Odbor udeleženk bo 
prejete pobude obravnaval in izdelal konkretne rešitve v vseh 
tistih primerih, kjer je to izvedljivo in zaradi racionalnosti ali 
drugih razlogov potrebno. 

31. člen 
Izvajanje dogovora o usklajevanju davčne politike spremlja 

poseben odbor (odbor udeleženk), ki ima 10 članov in njihove 
namestnike. Predstavnike občin in njihove namestnike v 
odbor udeleženk imenujejo izvršni sveti skupščin občin spo- 
razumno. 

32. člen 
Odbor udeleženk spremlja in analizira uresničevanje tega 

dogovora in predlaga udeleženkam ustrezne ukrepe. 
33. člen 

Odbor udeleženk obravnava morebitne kršitve tega dogo- 
vora, obvesti o tem skupščino prizadete občine in družbeno- 

politične organizacije ter predlaga ustrezne ukrepe. 
O kršitvah tega dogovora lahko odbor udeleženk obvešča 

javnost z objavo v sredstvih javnih informacij. 

34. člen 
Udeleženke soglašajo, da bo administrativno-tehnične 

posle za odbor udeleženk opravljala Republiška uprava za 
družbene prihodke. 

Udeleženke se zavezujejo, da bodo Republiški upravi za 
družbene prihodke v skladu z določbami tega dogovora zago- 
tavljale potrebne podatke za spremljanje izvajanja dogovora 
in sicer v rokih, ki jih določi odbor udeleženk. 

35. člen 
Na podlagi sprejetih sklepov skupščin občin o pristopu k 

dogovoru, se dogovor objavi v Uradnem listu SRS. 

Obrazložitev 

Osnutek dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 
1985 temelji na predlaganih rešitvah osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, medrepu- 
bliškega dogovora o temeljih davčne politike, predlogih in 
stališčih občinskih uprav za družbene prihodke ter odbora 
udeleženk. 

V dogovoru so obravnavane davčne stopnje oziroma raz- 
poni davčnih stopenj in osnov, davčne oprostitve in okvirna 
merila za priznavanje davčnih olajšav po vrstah davkov iz 
zakona o davkih občanov in za davek od prometa proizvodov 
in storitev. 

1. Davek od osebnega dohodka delavcev 
Za davek od osebnega dohodka delavcev je skladno z 

osnutkom družbenega dogovora o izvajanju politike na pod- 
ročju splošne porabe na ravni občin za leto 1985 predlagano, 
da občine, katerim se odstopa del posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in občine, ki prejemajo dopol- 
nilna sredstva iz republiškega proračuna, predpišejo stopnjo 
v višini 0,35%, ostale občine pa v razponu do 0,35%. 

2. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
Pri davku iz kmetijske dejavnosti, ki se odmerja po katastr- 

skem dohodku negozdnih površin, se po skupinah katastrskih 
občin zadržujejo veljavni razponi davčnih stopenj tako, da 
znašajo za: 

I. skupino od 12 do 14% 
II. skupino od 8 do 10% 
III. skupino od 4 do 6% 
IV. skupino od 1 do 3% 
Prav tako se za dohodke od gozdov, kjer je kot davčna 

osnova opredeljena vrednost lesa, odkazanega za posek, 
zadržuje veljavni razpon davčne stopnje v višini med 25 in 
32%. 

Po navedenih stopnjah se odmerja davek vsem zavezancem 
ne glede na okoliščino, ali gre za čistega kmeta - kmečkega 
zavarovanca ali za kmeta delavca. 

Za zavezance davka iz kmetijstva, ki niso sami ali njihovi 
družinski člani zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti in zato tudi ne plačujejo prispevka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ali za starostno zavarovanje ter 
zdravstveno zavarovanje kmetov, se zgornja meja razpona 
dodatne stopnje na katastrski dohodek negozdnih zemljišč 
zvišuje za 5 odstotnih točk in znaša od 10 do 25%, za dohodke 
od gozda pa zadržuje sedanji razpon v višini od 20% do 30%. 

Za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem 
dohodku od ostanka čistega dohodka, naj bi občine predpi- 
sale proporcionalno stopnjo v razponu med 40% in 45%, torej 
enako kot velja za gospodarske in poklicne dejavnosti. 

Z dogovorom je določena maksimalna doba trajanja zača- 
snih orpostitev za nove nasade, občinske skupščine pa naj bi 
glede na začetek rodnosti določile čas oprostitve za posa- 
mezne vrste nasadov. 

V skladu s predlaganimi spremembami zakona o davkih 

občanov naj bi bila višina katastrskega dohodka, do katerega 
se davek iz kmetijstva iz odmerno-tehničnih razlogov ne 
odmerja, določena z občinskimi odloki o davkih občanov v 
višini 2.050 din. Po veljavni ureditvi ta cenzus določa zakon. 
Prav tako naj bi bila v vseh občinah določena enotna višina 
katastrskega dohodka, do katerega so oproščeni davka iz 
kmetijstva zavezanci, ki so sami in njihovi družinski člani 
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz 
kmetijstva. Skladno z medrepubliškim dogovorom o temeljih 
davčne politike naj bi občine ta znesek določile v višini 2.000 
din na družinskega člana. 

V dogovoru so vsebinsko povzeta veljavna merila za prizna- 
vanje davčnih oprostitev za zavezance iz višinskih krajev, 
merila za priznavanje davčnih olajšav za zavezance, ki so 
vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo, do katerih so 
glede na obseg takega vključevanja opravičeni kmetje in 
nekmetje v višini do 70% od odmerjenega davka; 

Olajšave v zvezi z združevanjem v višini do 50% od odmerje- 
nega davka ter merila in višina za priznavanje ekonomskih 
olajšav. Slednje se priznavajo v višini do 80% od odmerjenega 
davka za dobo 5 let pod pogojem, da zavezanec vloži za take 
namene sredstva v višini najmanj 50% od katastrskega 
dohodka zemljišča oziroma najmanj 80.000 din. Glede na to, 
da so že po veljavni ureditvi višino olajšave in čas trajanja take 
olajšave določale občine, višina vloženih sredstev, kot pogoja 
za uveljavitev pa je bila določena z zakonom je predlagano, da 
tudi znesek, ki ga mora zavezanec vložiti za te namene, 
določijo občine. 

Predlagana višina davčnih olajšav v zvezi z zakupnimi 
razmerji je povzeta iz medrepubliškega dogovora o temeljih 
davčne politike, višina ostalih olajšav pa je povzeta iz veljavne 
ureditve. 

Z dogovorom naj bi se občine tudi zavezale, da bodo ob 
valorizaciji ali novem izračunu katastrskega dohodka dohod- 
kovne cenzuse, ki so opredeljeni z višino katastrskega 
dohodka, valorizirale v skladu s porastom katastrskega do- 
hodka. 

3. Davek od dohodka iz gospodarskih in 
poklicnih dejavnosti 

Pri obdavčevanju dohodkov iz gospodarskih in poklicnih 
dejavnosti po dejanskem dohodku so v skladu s predlaganimi 
spremembami zakona o davkih občanov določene proporcio- 
nalne stopnje v razponu od 40% do 45%. Po variantnem 
predlogu bi lahko občine določile različne stopnje po skup- 
inah dejavnosti v razponu med 35% in 45%. Glede na različne 
pogoje in potrebe po razvoju posameznih dejavnosti v obči- 
nah, v dogovoru ni možno opredeliti skupin dejavnosti, za 
katere naj bi bile določene nižje oziroma višje stopnje, zato je 
ta odločitev prepuščena občinam s tem, da višino stopenj po 
skupinah dejavnosti uskladijo v okviru regije. 

V tej zvezi velja omeniti, da so veljavne progresivne stopnje 
določene v višini med 18% in 22% pri osnovi »do 60.000 din« 
oziroma med 56% in 58% pri osnovi »nad 800.000 din« in da 
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znaša poprečna stopnja v SR Sloveniji okrog 51%, pri poklic- 
nih dejavnosti pa okrog 46%. 

Pri obdavčevanju v pavšalnem letnem znesku naj bi občine 
višino pavšala določile v skladu z merili, določenimi z zako- 
nom in občinskimi o'dloki o davkih občanov, vendar le-ta ne bi 
mogel biti nižji od 10% poprečnega enoletnega čistega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu. Glede na takšno opredelitev bo najnižji 
pavšalni letni znesek davka v letu 1985 znašal okrog 32.000 
din, medtem ko znaša sedanji poprečni pavšalni letni znesek 
davka okrog 12.000 din. 

Za zavezance, katerim se odmerja davek iz dejavnosti po 
dejanskem dohodku in vlagajo sredstva v razširitev mate- 
rialne osnove dela, se davčna olajšava prizna v obliki znižanja 
davčne osnove do 25% za dobo največ 5 let. v teh okvirih naj 
bi občine v skladu s programi razvoja teh dejavnosti določile 
konkretno višino in dobo, za katero se te olajšave lahko 
priznavajo. Za zavezance, obdavčene v pavšalnem letnem 
znesku, se tovrstne olajšave priznavajo obliki znižanja pavšal- 
nega letnega zneska davka v višini od 20% do 40% od odmer- 
jenega davka, seveda pod pogojem, da zavezanec za te 
namene vloži določen znesek. 

V dogovor so povzeti tudi kriteriji in višina davčnih olajšav, 
ki so bile predmet usklajevanja že v preteklih letih. Tako se 
davčne olajšave priznavajo zavezancem, ki opravljajo defici- 
tarne dejavnosti (od 20 do 40%); zavezancem, ki so začeli 
opravljati dejavnost (30 do 75% za deficitarne dejavnosti ozi- 
roma 20 do 50% za ostale dejavnosti, v obeh primerih za dobo 
do 3 let); zavezancem, ki opravljajo gostinsko dejavnost in 
dosežejo več kot 40% celotnega prihodka s strežbo hrane in 
prenočišči (do 30%); zavezancem, ki dodatno zaposlijo nove 
delavce (v višini 10% poprečnega enoletnega čistega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji oziroma pri pavšalistih 20% od odmerjenega pavšal- 
nega letnega zneska davka za vsakega takega delavca); zave- 
zancem, ki izvažajo blago in storitve na konvertibilno pod- 
ročje in zavezancem - gostincem, če po pogodbi z organiza- 
cijo združenega dela sprejemajo turistične čeke (glede na 
odstotni delež izvoza od 5% do 35%). Na novo se uvajajo 
davčne olajšave v zvezi z oddajanjem viškov električne ener- 
gije v elektroenergetski sistem (30%) in za vlaganja sredstev v 
gradnjo drugih alternativnih energetskih virov, pri čemer se 
za vlaganja v te namene priznava enaka višina olajšave in čas 
trajanja olajšave kot to velja za vlaganja v gradnjo malih 
hidroelektrarn (do 30% za čas do 3 let). Pod enakimi pogoji in 
v enaki višini kot doslej, se za zavezance pavšaliste zadržujejo 
socialne olajšave. 

Zadržan je dosedanji limit skupnih možnih olajšav v višini 
80% od odmerjenega davka s tem, da se davčne olajšave za 
dodatno zaposlene delavce v ta limit ne vštevajo. 

Višina stopenj davka po odbitku in davčne oprostitve se 
zadržujejo v dosedanjem obsegu. Le pri davku po odbitku iz • 
poklicnih dejavnosti je na pobudo zveze slušno prizadetih 
Slovenije predlagana oprostitev davka od dohodkov, ki jih 
dosegajo občani - prevajalci za gestikovni jezik. 

Program aktivnosti, ki se nanaša na uresničevanje politike 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji zave- 
zuje Republiško upravo za družbene prihodke in občine, da z 
davčno politiko vpliva na pospeševanje organiziranega dela 
na domu kot dodatnega vira dohodka kmečkih gospodarstev. 
Zato je v dogovoru predlagana davčna olajšava za dohodke, 
dosežene z delom na domu, ki jih dosegajo občani - člani 
kmečkih gospodarstev z manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

4. Davek od dohodka iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

Pri obdavčevanju dohodkov iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav po dejanskem dohodku so predlagane 
proporcionalne stopnje in sicer od dohodkov iz avtorskih 
pravic v razponu od 40 do 45%, kot velja za gospodarske in 
poklicne dejavnosti, od dohodkov od patentov in tehničnih 
izboljšav pa v višini 5%, kot je določeno v medrepubliškem 
dogovoru. Enako kot pri' obdavčevanju po dejanskem 
dohodku, so tudi pri obdavčevanju teh dohodkov po odbitku 
predlagane diferencirane stopnje. Za dohodke iz avtorskih 
pravic naj bi stopnja znašala (enako kot doslej) 20%. Po tej 
stopnji plačujejo davek iz avtorskih pravic tudi tuje fizične in 

pravne osebe. Za dohodke od patentov in tehničnih izboljšav 
je predlagana stopnja v višini 3%, za tuje fizične in pravne 
osebe pa v višini 20%. Pripominjamo, da je v 3. točki 44. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih obča- 
nov predlagana oprostitev davka od dohodkov od nadomestil 
za odstop izkoriščanja patenta oziroma uporabe tehnične 
izboljšave domači organizaciji združenega dela ali delovnemu 
človeku, ki s samostojnim osebnim delom in z lastnimi sred- 
stvi opravlja dejavnost. Dohodki od patentov in tehničnih 
izboljšav po dosedanji ureditvi ne podlegajo obdavčitvi. Za 
takoimenovano komercialno avtorstvo je zadržana sedanja 
stopnja v višini 40%. 

5. Davek od dohodka iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

V skladu s sprejetimi usmeritvami dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije, da je potrebno dohodke, ki ne 
izvirajo iz dela, ostreje obdavčiti je bilo ocenjeno, da valoriza- 
cija davčnih osnov in sprememba višine davčnih stopenj ne bi 
bila utemeljena. Zato je predlagano zadržanje veljavne 
davčne lestvice, po kateri je pri osnovah do 30.000 din 
določena stopnja med 25 do 35%, pri osnovah nad 300.000 
din pa med 50 in 60%. 

6. Davek od premoženja 
Pri obdavčevanju stanovanjskih stavb, stanovanj in garaž je 

predlagano zadržanje davčnih stopenj, veljavnih za leto 1984, 
medtem ko so za vikende in poslovne prostore v skladu z 
medrepubliškim dogovorom predlagane progresivne stopnje 
in sicer: za vikende od 1,0% (pri osnovah do 500.000 din) do 
1,5% (pri osnovah nad 10.000.000 din) in za poslovne prostore 
od 0,30,% (pri osnovah do 1.000.000 din) do 1,25% (pri osno- 
vah nad 5.000.000 din). 

Predlagana obdavčitev ostalega premoženja (osebna 
motorna vozila, tovorna motorna vozila, plovni objekti, itd.) 
prihaja v poštev le v primeru, če se bodo v nadaljnjem usklaje- 
valnem postopku za obdavčitev teh predmetov tako dogovo- 
rile vse socialistične republike in socialistični avtonomni po- 
krajini. 

Za osebna motorna vozila in tovorna motorna vozila ter 
traktorje je predlagana obdavčitev v pavšalnem letnem zne- 
sku, katerega višina je odvisna od moči motorja oziroma 
tonaže, pri traktorjih pa od kilovata. Pri navedenih predmetih 
naj bi se pavšalni letni znesek davka za vsako leto starosti 
znižal za 10%, vozila stara nad 7 let pa ne bi podlegala 
obdavčitvi. 

Za plovne objekte nad 8 do 9 metrov dolžine bi se pavšalni 
letni znesek (določen v višini 20.000 din, za vsak nadaljnji 
meter dolžine pa po 8.000 din) znižal za vsako leto starosti za 
5%, nad 15 let stari objekti pa ne bi podlegali obdavčitvi. Za 
ostalo premoženje (samovozni kombajni, avtobusi in letala) je 
predlagana stopnja v višini 1% od vrednosti teh predmetov. 

7. Davek na dobitke od iger na srečo 
Stopnja davka na dobitke od iger na srečo, po kateri se 

plača davek v primerih, ko vrednost posameznega dobitka 
presega 10.000 din, je zadržana v sedanji višini, to je 15%. 

8. Davek od prometa proizvodov in storitev 
Stopnje posebnega občinskega davka na promet alkohol- 

nih pijač so bile predmet usklajevanja v letih 1981 do 1984. Za 
alkoholne pijače, proizvedene iz več kot 50% iz domačih 
surovin, so bile dogovorjene naslednje stopnje: 

- za vino, vinsko sadne pijače in peneče vino v višini 6% 
- od medice 15% 
- od naravnega žganja in vinjaka 40% 
- od piva 35% do 40% 
- od drugih alkoholnih pijač najmanj 50% 
Od alkoholnih pijač vseh vrst, proizvedenih z manj kot 50% 

iz domačih surovin, je bila dogovorjena stopnja v višini naj- 
manj 60%. 

Po medrepubliškem dogovoru o temeljih davčne politike so 
predlagane zgornje meje zbirnih stopenj (republiške in občin- 
ske) po vrstah alkoholnih pijač in so (razen pri vinu) nižje od 
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sedaj veljavnih v SR Sloveniji, kar pomeni, da bo potrebno 
ustrezno znižanje republiških ali občinskih davčnih stopenj. V 
kolikor ne bo predlagano ustrezno znižanje republiških dav- 
čnih stopenj, bo potrebno ustrezno znižanje občinskih, kar pa 

naj bi bilo upoštevano pri pripravi predloga dogovora. Za pivo 
pa se že z osnutkom tega dogovora predlaga določitev nižje 
stopnje občinskega prometnega davka. 

Ostale določbe dogovora so povzete v dosedanji vsebini. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET   

PROGRAM AKTIVNOSTI 

za povečanje turitičnega prometa in 

deviznega priliva v letu 1985 (ESA-565) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 6. 
12. 1984: 

- Program aktivnosti za povečanje turističnega prometa 

in deviznega priliva v letu 1985, 
ki vam ga pošiljamo kot spremljajoči dokument k resolu- 

ciji o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. 

Dvajsetodstotno povečanje deviznega priliva z izvozom turi- 
stičnih storitev, ki je začrtano v Resoluciji o politiki družbe- 
nega in gospodarskega razvoja v letu 1985, narekuje, da se za 
dosego tega cilja v njenem spremljajočem aktu sprejmejo 
naslednje dodatne naloge in aktivnosti vseh subjektov, ki 
lahko vplivajo na kakovostnejši razvoj turistične ponudbe, 
njeno uspešnejšo predstavitev na tujem in domačem trgu in 
na večji iztržek od prodaje storitev. 

i. PODROČJA AKTIVNOST! 
Področja, na katerih so potrebne dodatne aktivnosti tako v 

organizacijah združenega dela kot v njihovih skupnostih in 
drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s področjem turizma, 
izhajajo iz ocene dosežkov in pomanjkljivosti v turističnem 
prometu v letu 1984, iz Načrta uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije, Sklepov Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1983 o aktivnostih v turizmu in izsledkov tržne 
raziskave o turizmu pri nas, na podlagi katerih je možno 
zasnovati ustreznejšo turistično ponudbo in strategijo trženja. 

Naloge in aktivnosti, ki izhajajo iz teh dokumentov in ugoto- 
vitev se nanašajo predvsem na: 

1. organizacijo turistične ponudbe, 
2. oblikovanje strategije trženja, 
3. ustvarjanje celostne podobe turistične portudbe Slove- 

nije, 
4. razvijanje računalniško podprtega informacijskega za 

potrebe turizma, 
5. združevanje sredstev za izvedbo projektov, ki so skup- 

nega pomena, 
6. sprejemanje ukrepov in predpisov, ki bodo vplivali na 

krepitev materialne osnove dela v turističnem gospodarstvu. 

II. AKTIVNOSTI 
Na naštetih področjih je potrebno, da organizacije združe- 

nega dela, njihove skupnosti in združenja kot tudi druge 
organizacije in društva ter upravni organi organizirajo oz. 
izvajajo naslednje aktivnosti: 

1. Za boljšo organizacijo turistične ponudbe, ki se mora 
prilagoditi predvsem povpraševanju turistov po storitvah, ki 
omogočajo aktivni oddih, je potrebno: 

a) različne aktivnosti, ki jih izvajajo društva ali druge stro- 
kovne organizacije, vključiti v turistično ponudbo. V ta namen 
naj: 

- turistične poslovne skupnosti v skupne programe turi- 
stične ponudbe kraja oz. območja vključijo dejavnosti kultur- 
nih in športnih društev ali kubov ter organizacij, ki lahko 
nudijo gostom organizirane aktivnosti, ter si na ta način 
zagotovijo del sredstev za svoje delo oz. za potrebe svoje 
organizacije, 

- v posameznih krajih oz. območjih, kjer ni turističnih 
poslovnih skupnosti, pa naj te aktivnosti povezujejo turistična 
društva ali posamezne OZD neposredno, 

- turistične agencije, ki se že po svoji osnovni usmeritvi 
ukvarjajo s pripravo in izvajanjem različnih izletniških progra- 
mov oz. s programi bivaja gostov, naj se usmerijo v prirejanje 
več krajših izletov, katerih cilj ni le pasiven ogled zanimivosti, 
ampak doživljanje z vključitvijo gostov v neko dogajanje (od 
koncertov, razstav in drugih kulturnih prireditev do športnih 
aktivnosti ter obiskov OZD, katerih proizvode je možno tudi 
kupiti ipd., kot to uspešno organizirajo vse ostale turistične 
dežele). O vseh naštetih in drugih programih je potrebno bolj 
organizirano obveščati vse goste v kraju, z uporabo najrazlič- 
nejših oblik informiranja, pa tudi s pomočjo aktivnejše recep- 
cijske službe v hotelih in agencijah. 

b) Izboljšati kvaliteto storitev, ki kljub boljšemu material- 
nemu položaju OZD in povečanju osebnih dohodkov delavcev 
stagnira. Da bi preprečili takšna nihanja v kvaliteti storitev in 
zagotovili njeno stalno rast, bi morali: 

- poslovodni organi v OZD s sodelovanjem Splošnega 
združenja gostinstva in turizma Slovenije doseči hitrejše zdru- 
ževanje poslovnih funkcij v okviru DO in SOZD ter v poslovnih 
skupnostih in TOZD pa se v večji meri posvetiti organizaciji 
delovnega procesa ter ustreznejšemu stimuliranju kvalitet- 
nega dela delavcev, 
- občinski inšpekcijski organi skupaj z Republiškim tržnim 

inšpektoratom opraviti pred sezono, poleg rednega nadzora 
kvalitete storitev, tudi celovit pregled kakovosti gostinskih in 
turističnih storitev v Sloveniji ter ukrepati, v kolikor 
pomanjkljivosti ne bodo pravočasno odpravljene, 
- turistične poslovne skupnosti dogovoriti se z OZD trgo- 

vine o načinu zagotovitve večje izbire blaga, ki je zanimivo za 
turistično potrošnjo in potrebščin, ki so povezane s športnimi 
in drugimi aktivnostmi v turističnem kraju. Dogovorijo naj se 
tudi o zagotovitvi stalnega urejanja lepšega videza izložb, 

- poslovne skupnosti postopno uskladiti cene storitev, 
glede na njihovo kvaliteto oz. kategorijo objektov na svojem 
območju, 

c) Obogatitev turistične ponudbe krajev in območij, ki jo 
zahteva sodobno povpraševanje, narekuje, da se vsi, ki soo- 
blikujejo turistično ponudbo, veliko bolj posvetijo organizira- 
nju bivanja turistov v kraju oz. na širšem območju. V ta namen 
je potrebno: 

- v turistični ponudbi gorskih krajev organizirano ponuditi 
turistom različne turistične poti (za sprehode, pohodništvo, 
izlete v gore, možnosti za čolnarjenje po jezerih in rekah, 
smučanje in druge zimske aktivnosti) in jih povezati z ogle- 
dom naravnih, etnografskih, kulturnih in zgodovinskih zna- 
menitosti. 

V ta namen je potrebno v okviru turističnih poslovnih skup- 
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nosti, s pomočjo društev in drugih organizacij, izdelati krajše 
vodnike itinerarje, namesto manj uporabnih, vendar dragih 
slikovnih katalogov krajev in hotelov. 

- v turistični ponudbi obale in Krasa povezati pestre mož- 
nosti, ki jih dajeta ti dve območji za različne oblike rekreacije 
in preživljanje prostega časa. Poleg boljše izrabe morja za 
športne aktivnosti, ki pa zadovoljujejo le določen del turistov, 
je potrebno organizirati tudi turistične poti v zaledju, pred- 
vsem na Krasu. Na teh poteh je potrebno dati poudarek 
arheološkim najdiščem in zgodovinskim posebnostim krajev, 
istočasno pa nakazati tudi pestro izbiro možnosti potovanja 
ter koriščenja gostinskih in drugih storitev. 

Turistično gospodarstvo tega območja naj se dogovori tudi 
o možnostih vključitve kulturnih spomenikov kot n.pr. Šta- 
njela in gradu Snežnik v turistično ponudbo kot objektov 
skupnega pomena za turizem. Potrebno pa se je dogovoriti 
tudi o boljši izrabi območja Cerkniškega jezera z Rakovim 
Škocjanom. 

V tem okviru je potrebno izdelati tudi načrt o postopnem 
odpiranju nekaterih kraških jam v turistične namene, kar je 
pomembno predvsem za širitev turističnega prometa na celo 
leto. 
- v zdraviliščih je potrebno pospešiti prodajo storitev na 

tujih tržiščih, kar zahteva, da ta obogatijo svoje klasične 
programe z manj zahtevnimi medicinskimi storitvami, ki jih 
narekujejo tudi modne zahteve, in zastavijo ustrezne dolgo- 
ročne tržne aktivnosti. 
- v večjih mestih je potrebno bolj organizirano izrabiti 

možnosti, ki jih nudi tranzit turistov in prednosti, ki jih daje 
trgovina, sejmi, različne kulturne prireditve i.pd. 

- v Ljubljani bi morala Turistična poslovna skupnost v ta 
namen povezati interese turističnega gospodarstva za redno 
prirejanje sejmov in poiskati dolgoročne rešitve problemov 
njihovega financiranja na podlagi dohodkovnih odnosov. 

Podobne rešitve bi morala Turistična poslovna skupnost 
poiskati tudi za razvijanje kongresne dejavnosti Cankarjevega 
doma. 

V Mariboru je potrebno poleg izvajanja nalog, ki izhajajo iz 
dogovora o ureditvi skupne turistične ponudbe, razširiti pred- 
vsem izbiro blaga, ki postaja čedalje bolj zanimivo za izletnike 
na maloobmejnem območju, hkrati pa vztrajati, da se izvajajo 
naloge iz sprejetega družbenega dogovora o skupni turistični 
ponudbi. 
2. Oblikovanje strategije trženja, ki je nujno za uspesnejsi 
izvoz turističnih storitev na tuja tržišča, zahteva, da Center za 
turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije: 

- organizira dolgoročno, stalno strokovno delo na področju 
tržnih raziskav, za kar naj angažira obstoječe organizacije, ki 
se s tem ukvarjajo in naj na tej podlagi s pomočjo prodajnih 
služb DO in njihovih poslovnih skupnosti določa strategijo 
nastopa na posameznih trgih ter sredstva in metode, ki so za 
to potrebne. 

- na podlagi ugotovitev iz tržnih raziskav naj vpliva na 
oblikovanje ponudbe posameznih turističnih krajev oz. 
ponudbe glede na različna povpraševanja. Le na ta način bo 
namreč možno usklajevati našo ponudbo s povpraševanjem 
in dosegati tudi boljše rezultate v prodaji. 

- na skupnih osnovah usklajuje tudi aktivnosti, ki jih posa- 
mezna območja načrtujejo in izvajajo na posameznem tr- 
žišču. 

Pri tem morajo posamične akcije, kot so sejmi, sprejemi 
tujih novinarjev in predstavnikov turističnih organizacij in 
druge oblike komuniciranja, postati sredstvo skupno 
določene strategije. 
3. Ustvarjanje celostne podobe turistične ponudbe Slove- 
nije, katere zasnove so bile izdelane v preteklem letu, zahteva, 
da Center za turistično in ekonomsko propagando pri GZS: 

- pri načrtovanju in vodenju vseh propagandnih akcij izhaja 
oz. razvija celostno podobo turistično ponudbe, uporabljajoč 
pri tem sprejete znake in simbole; 

- poslovnim skupnostim pomaga oblikovati značilno 
podobo turistične ponudbe območij in tako vgradi v okvir 
celostne podobe Slovenije tudi posamezne turistične 
vode: 

- pospeši uresničitev dogovorjenih oblik komuniciranja s 
tujino, ki so bile predlagane na podlagi strokovnih projektov: 

- izvede učinkovito akcijo spreminjanja odnosa domače 

javnosti do turizma kot osnove za planiranje strategije njego- 
vega razvoja; 

— organizira izdelavo turističnih informativnih tabel oz. 
neprometnih znakov in tako zagotovi enotno označevanje 
znamenitosti turističnih krajev in drugih potrebnih informacij 
ter pri tem prav tako izhaja in dograjuje celostno podobo 
turistične ponudbe Slovenije. 

4. Razvijanje integralnega računalniško podprtega infor- 
macijskega sistema, ki je nujno tako za posodobitev inter- 
nega poslovanja organizacij združenega dela kot v trženju, 
zahteva, da se: 

- v okviru Gospodarske zbornice Slovenije nadaljuje z 
delom, ki ga zahteva izdelava ustreznega projekta in v pri- 
pravo projektnega zahtevka vključi strokovnjake iz organiza- 
cij združenega dela gostinstva in turističnega posredovanja 
ter zunanje strokovnjake, ki so sposobni dograjevati oz. razvi- 
jati informacijski sistem za turizem. Projekt sam pa naj poda 
usmeritve OZD, na podlagi katerih bo možno interne informa- 
cijske sisteme nadalje razvijati in jih standardizirati zaradi 
možnosti komuniciranja v kraju in navzven, 
- pri odločanju o uporabi strojne in programske opreme daje 
prednost tistim proizvajalcem, ki lahko nudijo stalno vzdrže- 
vanje in razvoj računalniške opreme ter sistematično dograje- 
vanje programske opreme. 

Pri tem je potrebno upoštevati prednosti, ki jih dolgoročno 
zagotavlja uporaba domačega znanja. 

5. Hitrejša in smotrnejša izgradnja objektov, ki so nujni za 
povečanje turističnega prometa in za izboljšanje strukture 
ponudbe, zahtevajo združevanje sredstev. To je nujno tudi 
zato, ker so investicijska sredstva zaradi majhnih in razdrob- 
ljenih OZD sorazmerno nizka, pa tudi zato, ker boljša oprem- 
ljenost krajev daje vsem boljše finančne učinke. Glede na 
takšno stanje in potrebe naj: 

- organizacije združenega dela - upravljalke žičnic skupaj z 
gostinstvom in turističnim posredovanjem in prometom zdru- 
žijo sredstva za izgradnjo smučišč oz. žičniških naprav, kar bo 
omogočilo povečanje smučarskih kapacitet in s tem tudi 
ekonomičnost poslovanja. Pri tem pa naj uveljavijo tudi vse 
ostale oblike in možnosti združevanja ali pridobivanja sred- 
stev, ki jih je opredelil Republiški komite za turizem in-gostin- 
stvo v posebnem dokumentu, 

- se organizacije združenega dela v turističnih krajih dogo- 
vorijo o skupni izgradnji objektov turistične infrastrukture, o 
obnovi ter vzdrževanju posameznih kulturnih spomenikov in 
drugih objektih, ki so pomembni za turizem, 
- za izgradnjo manjših prenočitvenih zmogljivosti organiza- 
cije združenega dela pritegnejo sredstva občanov oz. naj se 
dogovorijo za uporabo njihovih že izgrajenih zmogljivosti. 

Dolgoročno združevanje dinarskih in deviznih sredstev 
mora postati osnova za uresničitev razvojnih projektov tudi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju, če hočemo doseči 
zastavljene cilje, zato ga je potrebno stimulirati tudi s pri- 
merno bančno politiko In drugimi ukrepi. Pripraviti je 
potrebno tudi projekte, ki jih nameravajo organizacije združe- 
nega dela realizirati s pomočjo tujih sredstev za naložbe. 

6. Republiški komite za turizem in gostinstvo bo s pomočjo 
ostalih republiških in občinskih upravnih organov ter organi- 
zacij spodbujal doseganje zastavljenih ciljev v izvozu turisti- 
čnih storitev in se v ta namen zavzel, da se: 

a) n :očju deviznega poslovanja: 
- pj ;:ctni devizni priliv tudi za prodano blago za 

dinar , ker bo to vplivalo na boljšo ponudbo in večjo 
turistič ri 'ošnjo, ter da se razširi izbor prodaje blaga brez 
promet; . davka; 

- uveljavi 10% popust pri prodaji storitev in blaga za dinar- 
ske čeke; 

v -;;otovi hitrejše devizno pokrivanje dinarskih 
čokov za uro ' ne storitve oz blago; 

- določi takšna višina popusta za nakup avtomobilskega 
motornega goriva, da bo njegova končna cena za tujce nižja 
kot v sosednjih državah; 

- izvoznikom ohranijo dosedanje davčne in druge olajšave, 
- pospe • :; >m metodologije za ugotavljanje celotnega 

devizne, ;. ' •; iz turizma. 
h) na p- opagande: 
- izdvoji 1% sredstev od deviznega priliva iz turizma v SFRJ 
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iz sredstev zveznih izvoznih spodbud za financiranje turi- 
stične propagande v tujini, 
- izdvajanje 1% sredstev od deviznega priliva turizma v 

Sloveniji iz sredstev republiških izvoznih spodbud za financi- 
ranje turistične propagande v tujini, 
- turistična taksa nameni za potrebe, ki jih določa Družbeni 

dogovor o namenski porabi turistične takse v obdobju 
1982-1985. 

c) na preostalih področjih: - 
- prouči možnost, da banke podaljšajo odplačila kreditov 

za obratna sredstva za pripravo sezone, 
- ponovno omogoči zvišanje stopnje trgovske marže proda- 

jalnam v turističnih krajih, ki imajo sezonski oz. podaljšani 
obratovalni čas, 

- da skupščine občin pravočasno sprejmejo odloke o obra- 
tovalnem času gostinskih obratov, trgovin, PTT, bank, menjal- 
nic in drugih storitev, v kolikor OZD tega same ne uredijo 
ustrezno, 
- kategorizira sobe, ki jih oddajajo občani in poenotijo 

pravice in obveznosti, ki so predmet pogodb med OZD in 
sobodajalci, 

- uredi predpise, ki bodo omogočili uvedbo novega sistema 
varnosti plovbe manjših plovil, 

- prouči možnost povečanja provizije za menjavo tujih 
valut, 

- prouči možnost znižanja prometnega davka na brezalko- 
holne in alkoholne pijače v visokogorskih gostinskih objektih, 
- prouči možnost večje prerazporeditve šolskih počitnic v 

SFRJ. 
Naštete aktivnosti in naloge bi morale postati sestavni del 

programov dela, ki jih sprejemajo posamezni organi in orga- 
nizacije ter skupnosti kot tudi načrtov za povečanje izvoza in 
deviznega priliva. 

Uresničevanje vsebine nalog tega spremljajočega akta 
Resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja v 
letu 1985 bo redno spremljal Republiški komite za turizem in 
gostinstvo ter po potrebi predlagal tudi dodatne aktivnosi ali 
ukrepe. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 

OSNUTEK SKLEPA " 

o sprejetju usklajenih planov ekonomskih odnosov s 

tujino za leto 1985 

V prilogi vam v skladu z opredelitvijo v točki IV. osnutka 
predloga Resolucije o politiki uresničevanja usmeritev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1985 pošiljamo Izhodišča za pripravo planov ekonom- 
skih odnosov s tujino za leto 1985, ki jih je sprejela sku- 
pščina skupnosti na svoji 50. redni seji dne 30. oktobra 
1984 ter osnutek sklepa o sprejetju usklajenih planov 

ekonomskih odnosov s tujino za leto 1985, ki bo po uskla- 
ditvi planov sprejet na skupščini skupnosti. Navedeni gra- 
divi je že obravnaval Izvršni svet SR Slovenije na svoji 36. 
seji dne 6. decembra 1984. 

Navedena dokumenta vam pošiljamo za razpravo o 
osnutku predloga Resolucije. 

I. Sprejme se global usklajenih planov ekonomskih odno- 
sov s tujino za leto 1985 - konvertibilni in klirinški del: 

1. IZVOZ BLAGA TER UVOZ BLAGA 
a) Konvertibilni del 

V letu 1985 bo znašal izvoz blaga na konvertibilno področje 
248.352 mio din*, kar pomeni 16% več kot v letu 1984 in uvoz 
blaga 221.894 mio din, oziroma 10% več kot v letu 1984. V tem 
se zunanjetrgovinski posli, ki se gibljejo v razmerju 1:1, ne 
bodo povečali. ... , _ r - v mio din, 1 $ = 124,80 din 

Ocena real. Uskl.pl. Planir.. Naloge in 
1984 1985 stop. rasti cilji v 

v% Resol. SRS 
- st. rasti 

v% 
1. izvoz blaga 

- vtem 1:1 posli 
2. uvoz blaga 
3. Saldo blaga 

214.281 248.352 
64.272 64.272 

201.677 221.894 
+ 12.604 +26.458 

16 
0 

10 

16 
0 

10 

b) Klirinški del 
V letu 1985 bo znašal izvoz blaga 58.406 mio din, uvoz blaga 

74.131, saldo pa bo -15.725 mio din, tako da se bo skupni 
izvoz povečal za 14%. 

- v mio din, 1 $ = 124,80 din 
Ocena real. Uskl.pl. 

1984 1985 
Planir. Naloge in 

stop. rasti cilji v 
v% Resol. SRS 

- st. rasti 
V/o 

1. izvoz blaga 
2. uvoz blaga 
3. saldo blaga 

54.787 58.406 
65.020 74.131 

-10.233 -15.725 

7 skup. 
14 poveč. izv. 

bi. in stor. 
za 12% 

* Vsi zneski so navedeni po tečaju 1 $ = 124,80 din. 

2. DEVIZNI PRILIV OD IZVOZA BLAGA IN 
STORITEV TER DEVIZNI ODLIV ZA UVOZ 
BLAGA IN STORITEV 
a) Konvertibilni del 

V letu 1984 bo znašal devizni priliv od izvoza blaga in 
storitev 205.920 mio din, kar pomeni 14% več kot v letu 1984, 
devizni odliv za uvoz blaga in storitev pa bo znašal 180.460 
mio din, kar je za 10% več kot v letu 1984, saldo pa bo znašal 
25.460 mio din. 

- v mio din, 1 $ = 124,80 din 
Planir. Naloge in 

stop. rasti cilji v Res. 
V/o SRS 

Realiz. Usklaj. pl. 
1984- 1985 
ocena 

1. Devizni priliv 
2. Devizni odliv 
3. Saldo 

180.631 205.920 
164.055 180.460 
+16.576 25.460 

14 real. deviz. 
10 pril.vviš. 

205.520 
mio din 

(1.650 mio 
J) 

b) Klirinški del 
V letu 1984 bo znašal devizni priliv 64.396 mio din, devizni 

odliv 79.248 mio din, saldo pa bo znašal - 14.852 mio din. 
- v mio din, 1 $ = 124,80 din 

Realiz. Uskl. pl. 
1984- 1985 
ocena 

Planir. st. Naloge in 
rast. v % cilji v Res. 

SRS 
1. Devizni priliv 
2. Devizni odliv 
3. Saldo 

61.027 64.396 
71.260 79.248 

-10.233 -14.852 

6 
11 

II. Global usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino 
SR Slovenije za leto 1985 predstavlja projekcijo plačilno- 
bilančnega in devizno-bilančnega položaja SRS za leto 1985, 
usklajeni plani organizacij združenega dela pa so spremlja- 
joči akt k Resoluciji SR Slovenije za leto 1985. 



III. Da se omogoči primerljivost planov s tekočo realizacijo, 
odbor za plan sprejete plane revalorizira na veljavni statistični 
tečaj za leto 1985 z individualnimi faktorji, ki odražajo valutno 
strukturo poslovanja posamezne OZD v letu 1984. 

IV. SISEOT bo organizirala spremljanje realizacije usklaje- 
nih planov in v primeru odstopanja od sprejetih ciljev ukre- 
pala v okviru svojih pristojnosti. 

V skladu z načelom kontinuiranega planiranja je potrebno 
spremljati pogoje poslovanja OZD in v primeru potrebe pristo- 
piti k spremembi planov. 

V. V kolikor bi prišlo v končnem predlogu Resolucije SR 
Slovenije v letu 1985 na področju, ki določa naloge in cilje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino do sprememb, se ta 
sklep uskladi z morebitnimi spremembami. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek predloga sklepa o sprejetju usklajenih planov eko- 
nomskih odnosov s tujino SR Slovenije za leto 1985 je priprav- 
ljen na osnovi Izhodišč za pripravo plana ekonomskih odno- 
sov s tujino SR Slovenije za leto 1985* (v nadaljevanju »Izho- 
dišča«). Izhodišča, ki so bila sprejeta na skupščini skupnosti 
dne 30. 10. 1984, upoštevajo naloge in cilje, ki jih za področje 
ekonomskih odnosov s tujino določa osnutek Resolucije o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1985. 

Glede na to, da je v Izhodiščih določen rok za uskladitev in 
sprejem usklajenih planov druga polovica meseca decembra- 
ter da postopek usklajevanja planov še teče, osnutek sklepa o 
uskladitvi planov le delno temelji na planih OZD. Global uskla- 
jenih planov v osnutku sklepa predstavlja torej cilj, ki ga je 
potrebno v postopku usklajevanja doseči. 

V sedanji fazi priprave planov kažejo predlogi planov OZD, 
ki temeljijo na sklenjenih poslih za leto 1985, da so pogoji za 
prodajo naših proizvodov oziroma storitev na tujih trgih zelo 
težki. Glede na to in na podatke iz priložene tabele, ki pred- 
stavljajo global predlogov planov OZD na dan 7. 12. 1984, bo 
potrebno usklajevanje planov v enotah skupnosti pospešiti in 
vanj vložiti veliko naporov, da bo ta uskladitev dosežena v 
predvidenih rokih. 

•Akti SISEOT, št. 37 z dne 30. 10.1984. 

SKUPAJ SR SLOVENIJA 
Postavka Indeks 

rasti 1985/ 
ocena 

1984 
KONVERTIBILNO PODROČJE 
Prilivi od rednega izvoza blaga 113,98 
Prilivi od izv. blaga po obmejnih sporazumih 114,77 
Prilivi od izvoza storitev 104,25 
SKUPAJ PRILIVI 111,73 
Odlivi za uvoz blaga (z odlivi po obmejnih sporazu- 
mih) 126,05 
Odlivi za uvoz storitev 132,36 
SKUPAJ ODLIVI- 126,96 
Izvoz blaga - redni brez izvoza po poseb. oblikah 
menjave 115,16 
Izvoz blaga po dolgor. proizvodnih kooperacijah 117,61 
Izvoz blaga po kompenzacijskih poslih 95,32 
Izvoz blaga po obmejnih sporaz. (brez kompenz. in 
kooper.) 112,98 
SKUPAJ IZVOZ BLAGA 113,72 
Uvoz reprodukcijskega materiala 113,22 
- v tem energenti 127,08 
Uvoz blaga široke potrošnje 124,96 
Uvoz opreme 375,26 
SKUPAJ UVOZ BLAGA 132,90 
Plačila blaga in stor. z dinarskimi čeki NBJ 119,22 
Prilivi na kontokor. račun v tujini za transportne 
storitve 109,66 
SKUPAJ PRILIVI + PLAČILA Z DINARSKIMI ČEKI 111,77 
SKUPNI PRILIVI + PLAČILA ZA TRANSPORTNE 
STORITVE 111,53 
PRILIVI + ČEKI + TRANSPORTNE STORITVE 111,57 
Izvoz preko poslov 1:1 skupaj (kooper., kompenz. in 
obmejni prom.) 110,56 
Odstotek poslov 1:1 v skupnem konvertibilnem 
izvozu 30,48 
Odstotek uvoza opreme v skupnem konvertibilnem 
uvozu 20,99 
KLIRINŠKO PODROČJE 
Izvoz blaga 116,40 
Prilivi od izvoza storitev 104,00 
Uvoz blaga 122,68 
Odliv za uvoz storitev 133,23 
KONVERTIBILNO + KLIRINŠKO PODROČJE 
Izvoz - konvertibila + kliring 114,38 
Priliv od storitev konvertibila + kliring 104,22 
Uvoz - konvertibila + kliring 130,22 
Odliv za storitve konvertibila + kliring 132,47 

SKLEP 

o sprejetju izhodišč za pripravo planov ekonomskih odnosov s tujino za 

leto 1985 in izvajanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
ekonomskih odnosov s tujino v letu 1985      

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino je na podlagi 28. člena 
Statuta Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino na 50. seji, dne 30. 10. 1984 
sprejela 

SKLEP 
O SPREJETJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO 
PLANOV EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 
ZA LETO 1985 IN IZVAJANJE 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH 
PLANA EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO V 
LETU 1985 
Sprejmejo se naslednja izhodišča: 
1. Pri planiranju ekonomskih odnosov s tujino s konvertibil- 

nim področjem za leto 1985 bodo nosilci planiranja upošte- 
vali, da bodo pogoji gospodarjenja v letu 1985 takšni, da bodo 
omogočili realizacijo postavljenih ciljev, to je konvertibilnega 
deviznega priliva v višini 1.650 mio $* ob celotnem konvertibil- 
nem izvozu 2.666 mio $;to pa bo mogoče le ob povečanju 
celotnega izvoza na konvertibilno področje poprečno za 14% 
in v tem izvoza blaga poprečno za 16% ter izvoza storitev 
poprečno za 9% glede na realizacijo v letu 1984, po organiza- 
cijah združenega dela oziroma enotah pa različno v smislu 5. 
in 6. čiena Samoupravnega sporazuma za plan, z upošteva- 
njem: 
- obstoječih ter novih in razširjenih kapacitet, 
- realne ocene nabavnih in prodajnih tržnih možnosti, 
- pogojev gospodarjenja. 
Pri planiranju bodo nosilci planiranja upoštevali določilo 
Resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985, da 
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morajo ostati zunanje-trgovinski posli, ki se odvijajo v 
razmerju 1:1, zato da bi OZD razpolagale vsaj s tolikšnim 
deležem deviznega priliva kot letos, v globalu na ravni 1984. 
leta, ter da si bomo v okviru tega v SR Sloveniji prizadevali za 
rast obmejnega gospodarskega sodelovanja po enaki stopnji, 
kot bo rasel konvertibilni izvoz, medtem ko se morajo kom- 
penzacijski posli v globalu zmanjševati. 
2. Planiranje uvoza repromateriala in osnovnih sredstev 
'Vsi zneski so navedeni po tečaju, kjer je 1 US $ = 124,80 din. 

Repromaterial: 
Člani skupnosti bodo v skladu s Samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino pri planiranju 
uvoza izhajali iz nujnosti izboljševanja razmerja med izvozom 
in uvozom, razen s povečanjem izvoza, zlasti z boljšim izko- 
riščanjem surovin in reprodukcijskega materiala in z racional- 
nim nadomeščanjem surovin z domačimi. 
Pri ugotavljanju možnosti realizacije planiranega izvoza bodo 
organizacije združenega dela upoštevale, da se razpolaganje 
izvoznih delovnih organizacij z deviznim prilivom glede na 
leto 1984 ne bo bistveno spremenilo in bo izhajalo iz izračuna- 
nih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb na osnovi 
realizacije izvoza in uvoza v preteklih letih v okviru povezano- 
sti v splošna združenja oz. posebne oblike, usklajenih s plani 
oz. realizacijo planov v tekočem letu. 
Pri planiranju uvoza reprodukcijskega materiala bodo organi- 
zacije združenega dela tudi na področju uvoza preko poseb- 
nih oblik menjave upoštevale, da se možnosti za ta uvoz glede 
na sprejete ukrepe v letu 1984 ne bodo spremenile. 
Nadpoprečno povečanje deviznega priliva bomo spodbujali 
tako, da se bodo organizacije združenega dela dogovorile za 
absolutne zneske obveznega izločanja deviz za zadovoljeva- 
nje splošnih družbenih in proizvodnih potreb v republiki ter 
stalnih in zajamčenih obveznosti za dogovorjene infrastruk- 
turne objekte. Potem, ko bodo izpolnile svoje obveznosti, 
bodo razpolagale z ustrezno večjim deležem deviz za lastne 
potrebe. 
To določilo, ki ga vsebuje resolucija za leto 1985, bomo 
realizirali tako, da bo: 
- osnova za izračun absolutnega zneska realizacija konverti- 
bilnega deviznega priliva od rednega izvoza blaga v letu 1984, 
povečana za 16%, ter realizacija deviznega priliva od izvoza 
storitev v letu 1984, povečana za 9%; 
- absolutni znesek združevanja deviznih sredstev bo izraču- 
nan z uporabo odstotka, ki bo za ta namen določen v Odloku 
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1985 (oziroma bo v 
primeru, da odlok tega ne bo določal, določen na skupščini 
skupnosti) na osnovo, določeno v prejšnji alineji; OZD se 
lahko v enotah dogovorijo, da se absolutni zneski v enoti na 
podlagi posebnih meril, ki upoštevajo spremembe izvoznih 
zmogljivosti, prerazporedijo med OZD, člani enote; 
- absolutni zneski se določijo za OZD na enakem nivoju 
organiziranosti, kot je nivo planiranja oz. na nivoju posebne 
oblike, če bo OZD v letu 1985 na podlagi Enotnih meril po 70. 
členu ZDP tako organizirana; na tem nivoju se ugotavlja tudi 
izpolnjevanje obveznosti; 

- izpolnjevanje obveznosti združevanja sredstev ugotavlja 
delovna skupnost SISEOT - strokovna služba Odbora za plan, 
na podlagi podatkov o doseženih rednih konvertibilnih deviz- 
nih prilivih v letu 1985. Ti podatki se dopolnjujejo z ažurnimi 
podatki o konvertibilnih deviznih prilivih, potrjenimi od 
temeljne banke, ki jih strokovni službi dostavi član skupnosti; 

- OZD bo izpolnila svoje obveznosti, ko bo njen redni 
konvertibilni devizni priliv v letu 1985 dosegel nivo, ki bo 
zagotavljal realizacijo obveznosti, in od takrat ne bo več 
združevala deviznih sredstev za te namene; 

- strokovna služba Odbora za plan bo na osnovi podatkov, s 
katerimi razpolaga, mesečno, na osnovi od poslovne banke 
potrjenega dokazila pa tudi sproti obveščala člane skupnosti 
oziroma njihove poslovne banke o izpolnitvi obveznosti ozi- 
roma razpolaganjem z večjim deležem deviz za lastne po- 
trebe. 

3. Plan potrebnih deviz za skupne družbene in proizvodne 
potrebe 

Plan potrebnih deviz za skupne družbene in proizvodne 
potrebe se bo pripravljal istočasno s pripravljanjem planov 
nosilcev usklajenih planov. Plan potrebnih deviz za namene, 
določene v 13. členu Samoupravnega sporazuma za devizni 
režim, se pripravi na osnovi analize porabe v preteklem 
obdobju in na osnovi sprejetih programov posameznih porab- 
nikov za leto 1985, omejen pa bo z Odlokom o skupni devizni 
politiki za leto 1985. 

Da bi zagotovili realizacijo tega plana, bomo določili abso- 
lutne zneske obveznega izločanja deviz izvoznikov za pokriva- 
nje splošnih in skupnih potreb v republiki. 

4. Usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino 
Zakonsko določilo opredeljuje za osnovnega nosilca plani- 

ranja TOZD. Pri postopku planiranja, usklajevanja in 
dokončne uskladitve za leto 1985 se uporabi naslednji po- 
stopek: 

- organizacije združenega dela, članice skupnosti se 
odločijo za nivo nosilca planiranja, ki bo na koncu postopka 
tudi nosilec usklajenega plana (praviloma DO ali SOZD); 

- v enoti skupnosti dogovorjeni nosilci planiranja v skladu z 
izhodišči za planiranje in kriteriji za usklajevanje, sprejetimi v 
Samoupravnem sporazumu za plan ter posebnimi kriteriji, ki 
jih lahko sprejme enota skupnosti izdelajo predloge planov, ki 
vsebujejo le osnovne podatke, ki se nato usklajujejo in 
dokončno uskladijo; 

- najvažnejši elementi v skupnosti usklajenih in sprejetih 
planov ekonomskih odnosov s tujino se usklajujejo v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino s spreje- 
timi cilji ekonomske politike SFRJ. 

V primeru, da se v postopku usklajevanja najvažnejših ele- 
mentov planov ekonomskih odnosov s tujino skupnosti v 
okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino ugotovi njihovo neskladje s cilji ekonomske politike 
SFRJ na tem področju, je potrebno v nadaljnjih postopkih 
usklajevanja prvenstveno zagotoviti devizno reprodukcijo 
proizvodnje usmerjene v izvoz na konvertibilno področje; 
- glede na svoje reprodukcijske in druge povezave na 

enotnem jugoslovanskem trgu oziroma glede na formirane 
dejavnosti, nosilci planiranja usklajujejo svoje plane v celoti 
oziroma delno, glede na obseg povezav, istočasno tudi v svoji 
dejavnosti; 

- nosilec usklajenega plana je dolžan glede na zakonsko 
določilo in vsakdanje praktične potrebe usklajeni plan razde- 
liti na TOZD in analitično razgraditi usklajene osnovne po- 
stavke. 

5. Roki za uskladitev planov ekonomskih odnosov s tujino 
Nosilci planiranja in enote skupnosti uskladijo plane eko- 

nomskih odnosov s tujino v mesecu novembru, tako, da bo v 
decembru 1984 predlog usklajenih planov, temelječih na teh 
izhodiščih, sprejela tudi skupščina skupnosti. 

Veljavnost sprejetih usklajenih planov je odvisna od tega, 
kdaj bodo dokončno sprejeti dokumenti, ki bodo določali 
pogoje gospodarjenja za leto 1985 in kakšna bo njihova 
vsebina. 
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