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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET      

PREDLOG RESOLUCIJE 

o politiki uresničevanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 

1986"(ESA-802) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 
4. 12. 1985 obravnaval: 

- PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVA- 
NJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 V LETU 1986, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 222. in 253. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. 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, 

- Ivan SENIČAR, 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 predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

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

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

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 

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

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

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

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

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke. 

I. 

Izhodišča, spodbude in problemi razvoja SR 
Slovenije na prehodu v novo srednjeročno 
obdobje 

S to resolucijo oblikujemo v SR Sloveniji temeljne usmeri- 
tve in naloge v letu 1986. Pri tem izhajamo iz dolgoročnega 
plana razvoja SR Slovenije za obdobje do leta 2000. Sprejete 
usmeritve dolgoročnega razvoja v republiki, občinah, samou- 
pravnih interesnih skupnostih in večjih organizacijah združe- 
nega dela dajejo nosilcem razvoja trdnejša, z vidika različnih 
interesov bolj dorečena izhodišča za lastne programe, dejav- 
nosti in ukrepe pri preseganju sedanjih kriznih razmer in 
ustvarjanju boljših delovnih in življenjskih pogojev in razvoj- 
nih možnosti. Naloge za leto 1986 oblikujemo na podlagi 
PREDLOGA družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in osnutka dogovora o njegovih temeljih. 

V SR Sloveniji smo dosegli v bistveno spremenjenih razme- 
rah GOSPODARJENJA v drugi polovici iztekajočega se sred- 
njeročnega obdobja pomembne rezultate. Po začetnih omeji- 
tvah, ko smo globalno približali porabo materialnim možno- 
stim družbe, izboljšali odnose v menjavi s tujino ter sprejeli 
selektivnejša razvojna merila, smo prizadevanja usmerili v 
krepitev vzvodov in spodbud, KI BODO dolgoročno ZAGO- 
TAVLJALE hitrejši razvoj na kakovostnih osnovah. Bolj se je 
pričela uveljavljati ustvarjalnost delavcev; redno izpolnjujemo 
obveznosti do tujine; večje delovanje trga pa razkriva struk- 
turne neusklajenosti. Ustvarjamo pomemben presežek v 
menjavi s konvertibilnim področjem ter tako uresničujemo 
svoj del odgovornosti za skupno pokrivanje obveznosti Jugo- 
slavije do tujine. Zboljšana je oskrba proizvodnje s surovinami 
in reprodukcijskim materialom ter trga z blagom široke 

* Opomba: V Predlogu )e z velikimi črkami napisano besedilo, ki je novo glede na 
osnutek. 

porabe. Mnoge organizacije združenega dela že dosegajo s 
prodornejšimi proizvodnimi programi, ki temeljijo na rezulta- 
tih raziskovalnega dela, inovacijah ter sodobnih poslovnih in 
organizacijskih prijemih, dobre rezultate pri prestrukturiranju 
proizvodnje in se uspešno uveljavljajo v mednarodni konku- 
renci. Uresničevati smo pričeli tudi usmeritve v večjo podporo 
tistim programom družbenih dejavnosti, ki bodo s svojimi 
rezultati najbolj neposredno vplivali na proizvodnjo. Navedeni 
rezultati so dobra spodbuda za pospešeno nadaljevanje zače- 
tih procesov kakovostne preobrazbe gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti. Te vzpodbude so pomembne tudi zato, ker 
kljub premikom v letu 1985 ne uresničujemo vseh ključnih 
razvojnih ciljev. Uresničiti jih bomo morali v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju. Izhodišča za razvoj v letu 1986 so zato 
zahtevnejša, dodatno pa jih obremenjujejo inflacijska gibanja, 
ki vse bolj spreminjajo odnose v družbeni reprodukciji. Tudi 
mehanizmi gospodarskega sistema in ukrepi tekoče in raz- 
vojne politike še ne dajejo dovolj spodbude za opiranje na 
lastne moči, uveljavljanje kakovostnih dejavnikov gospodarje- 
nja, prožnejše prilagajanje proizvodnih programov in tehnolo- 
gije zaostrenim razmeram na domačem in tujih trgih ter 
dosledno izpolnjevanje vseh vrst obveznosti. Vse to zmanj- 
šuje pravno in gospodarsko varnost ter odgovornost in moti- 
viranost organizacij združenega dela. 

Počasna rast proizvodnje, visoka inflacija IN NEUSKLAJE- 
NOSTI PRI RAZPOREJANJU USTVARJENEGA DOHODKA na 
prehodu v novo srednjeročno obdobje zmanjšujejo sposob- , 
nost gospodarstva pokriti sorazmerno visoke proizvodne 
stroške, zaattfiftfjStP sredstva za dogovorjeno skupno jn 
splošno porabo ter OHRANITI DELEŽ SREDSTEV ZA RAZŠI- 
RITEV MATERIALNE OSNOVE DELA. Skromna sredstva aku- 
mulacije gospodarstvu ne omogočajo, da bi hkrati postopno 
odpravljalo žarišča izgub, pospešilo tehnološko posodablja- 
nje izrabljene opreme, uresničevalo večje programe prestruk- 
turiranja; Vlagalo v snovanje razvoja in manjšo energetsko , 
porabo v proizvodnji, postopno odpravljalo žarišča onesnaže- , 
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vanja okolja in združevalo sredstva za razvoj gospodarske 
infrastrukture. 

Razvoj svetovnega gospodarstva bo tudi v letu 1986 neena- 
komeren in neusklajen. POVEČANI zaščitni ukrepi in razmere 
na denarno-posojilnem področju bodo vplivali tudi na počas- 
nejšo rast svetovne trgovine. Nadaljevalo se bo tehnološko in 
gospodarsko zapiranje držav OECD, krepilo se bo gospodar- 
sko sodelovanje dežel v razvoju IN njihova USMERJENOST v 
nadomeščanje uvoza. Ne moremo pričakovati bistvenega 
izboljšanja v mednarodnem denarnem sistemu; ocenjujemo, 
da se bo nadaljevalo padanje vrednosti dolarja in obrestnih 
mer, kar bo nekoliko olajšalo breme plačila zunanjih dolgov, 
hkrati pa zaostrilo tržne razmere, posebno na trgih v zahodni 
Evropi. 

Mednarodne okoliščine narekujejo Jugoslaviji in Sloveniji 
oblikovanje in uresničevanje PROŽNEJŠEGA razvoja. Predv- 
sem bo treba posodobiti in bolje izkoriščati proizvodne zmog- 
ljivosti, oblikovati NOVE proizvodne programe, procese in 
sisteme na novi INFORMACIJSKI tehnologiji, ki bo zahtevala 
sorazmerno malo energije, več znanja in ustvarjalnosti, ter 
pospešeno razvijati dejavnosti, s katerimi bomo bolj izkoristili 
prednosti geopolitičnega položaja Jugoslavije in Slovenije, 
njene potenciale in naravne danosti. 

II. 

Ključne naloge v letu 1986 

1. Za uresničevanje ciljev dolgoročnega razvoja SR Slove- 
nije in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
bodo ključne naloge v letu 1986: 

- usmerjanje sredstev za REPRODUKCIJO v tehnološko 
posodobitev proizvodnje, hitrejše prilagajanje proizvodnih 
programov tehnološkim in drugim zahtevam tujih trgov ter 
prožnejši odziv na spremenjene razmere na domačem trgu; 

- krepitev vloge izobraževanja, tehnologije, organizacije, 
znanosti in informatike kot ključnih kakovostnih dejavnikov v 
svet odprtega gospodarstva; 

- IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ODLOČANJA, DELA, IZDEL- 
KOV IN STORITEV NA PODLAGI DOLGOROČNIH PROGRA- 
MOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI NA VSEH RAVNEH IN V 
VSEH ORGANIZACIJAH, KI BODO DOLOČALI TUDI LETNE 
CILJE IN ZAGOTAVLJALI POGOJE TER UKREPE ZA NJIHOVO 
IZVAJANJE; 

- utrjevanje usmeritve slovenskega gospodarstva v izvoz 
blaga in storitev na konvertibilno področje kot temeljne 
osnove za stabilnejšo in bolj dinamično rast kakovostne pro- 
izvodnje; 

- utrjevanje dohodkovnega povezovanja z organizacijami 
združenega dela v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, tako da bomo z večjim združevanjem dela in sredstev 
prispevali k VEČJI MOBILNOSTI PROIZVODNIH TVORCEV IN 
NJIHOVI SMOTRNI PORABI; 

- odpravljanje vzrokov inflacije, zlasti odpravljanje vzro- 
kov izgub, nerealnega dohodka IN NEUČINKOVITEGA DELA 
ter S TEM ustvarjanje pogojev na vseh področjih družbene 
reprodukcije za nižjo rast cen; 

- pričetek izvajanja sanacijskih programov varstva okolja 
na območju prednostnih sanacij; 

- USTVARJANJE POGOJEV ZA UTRJEVANJE ENOTNOSTI 
SLOVENSKEGA KULTURNEGA PROSTORA. 

2. Ob utrjevanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov - kot enega temeljnih pogojev in osnovne spodbude 
za učinkovitejše obvladovanje razvojnih protislovij in uresni- 
čevanje ključnih razvojnih nalog - in OB sproščanju ustvar- 
alnih sil delavcev v vseh organizacijah in skupnostih bomo v 
etu 1986: 
- ZAGOTAVLJALI POGOJE ZA delovanje tržnih zakonitosti 

n dosledno zaostrili družbeno in materialno odgovornost za 
doseganje rezultatov in izpolnjevanje sprejetih nalog in ob- 
/eznosti; 
- izpopolnili sistem družbenega planiranja in jasneje opre- 

delili pravice in odgovornosti pri prevzemanju in uresničeva- 
iju planskih nalog; 
- SPODBUJALI OBLIKOVANJE SKUPNIH PLANOV IN 

SKUPNIH PROGRAMOV RAZVOJA ORGANIZACIJ ZDRUŽE- 
MEGA DELA NA PODLAGI SAMOUPRAVNEGA INTERES- 
NEGA ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV TER DOLGOROČ- 

NEGA POSLOVNEGA SODELOVANJA OB USTVARJANJU 
ENOTNIH POGOJEV GOSPODARJENJA; 
- spodbujali GIBANJ.E in združevanje sredstev za razšir- 

jeno reprodukcijo na samoupravnih temeljih ter preprečevali 
in zatirali pojave negativnih posledic monopolizma, teritorial- 
nega zapiranja trga in nelojalne konkurence; 

- ob dograjevanju posojilnega in bančnega sistema, KRE- 
PITVI INTERESNEGA POVEZOVANJA IN VEČJEM VPLIVU 
TRGA zhagotovili hitrejše preraščanje posojilnih odnosov v 
dohodkovne na podlagi samoupravnega združevanja dela in 
sredstev; 

- v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje uveljavili učinkovitejše oblike 
nadzora nad izvajanjem nalog in uporabo družbenih sredstev; 

- utrjevali soodvisnost osebnega in družbenega standarda 
z doseženimi rezultati v proizvodnji ter dosegali rezultate, ki 
bodo omogočili v globalu ohranjanje realne ravni osebnih 
dohodkov in družbenega standarda; 

- uveljavili sisteme delitve osebnih dohodkov v skladu z 
delovnimi in gospodarskimi rezultati; 

- uveljavili različne oblike vlaganj prihrankov občanov v 
gospodarske naložbe, ZLASTI V DROBNO GOSPODARSTVO 
ENERGETIKO IN TURIZEM; 

- izpopolnjevali družbeni sistem informiranja ter delo stro- 
kovno analitskih služb, tako da bodo zagotavljale celovite, 
KAKOVOSTNE IN RAZUMLJIVE informacije delavcem v orga- 
nizacijah združenega dela in delegatom v družbenopolitičnih 
skupnostih; 

- krepili zasnovo splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite kot osnovno sestavino socialističnega samou- 
pravnega razvoja. 

III. 

Skupne razvojne naloge v SFR Jugoslaviji 

1. Pri nadaljnjem razvoju družbenogospodarskega in poli- 
tičnega sistema socialističnega samoupravljanja in oblikova- 
nju skupne razvojne politike SFR Jugoslavije izhajamo v SR 
Sloveniji iz ustavnega načela, da delavci, delovni ljudje in 
občani, organizirani v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in skupnostih, ter kot narod oziroma narodnost 
svobodno in enakopravno odločamo o svojem delu, o pogojih 
dela in rezultatih dela. Pri tem si bomo prizadevali, da v tržno 
planskem gospodarstvu nadalje krepimo samostojnost 
gospodarskih subjektov ter suverenost in enakopravnost 
narodov in narodnosti oziroma republik in avtonomnih pokra- 
jin, njihovo medsebojno sodelovanje, vzajemno pomoč in 
solidarnost pri zagotavljanju skupnih interesov v skladu z 
ustavno opredeljeno odgovornostjo republik in avtonomnih 
pokrajin za svoj razvoj in za razvoj jugoslovanske sociali- 
stične skupnosti kot celote. 

2. Zavzemali se bomo za tekočo gospodarsko politiko, ki 
bo usmerjena v odpravljanje vzrokov inflacije, večjo TRŽNO 
ZANIMIVO PROIZVODNJO, konvertibilni izvoz in reševanje 
deviznolikvidnostnega položaja države ter ukrepe, ki bodo 
spodbujali vse organizacije združenega dela k večji storilnosti 
in boljšemu gospodarjenju, še zlasti pa za: 

- SPODBUJANJE RASTI PROIZVODNJE, KI BO PO KAKO- 
VOSTI IN CENI USTREZALA ZAHTEVAM IZVOZA IN DOMA- 
ČEGA TRGA; 

- realnejše vrednotenje proizvodnih tvorcev zlasti sred- 
stev, energije, prometa IN ZVEZ ob nadaljnjem uveljavljanju 
tržnih zakonitosti ter odločnejšem odpravljanju vseh oblik 
nerealnega dohodka; 

- politiko gospodarskih odnosov s tujino, ki bo z vsem 
instrumentarijem naravnana v ustvarjanje večjega konvertibil- 
nega izvoza in deviznega priliva; spodbujala organizacije 
združenega dela, ki izpolnjujejo obveznosti izvoza in deviz- 
nega priliva; usmerjala tujo akumulacijo v proizvodnjo, name- 
njeno izvozu na konvertibilno področje; omogočala organiza- 
cijam združenega dela, da čimbolj same odločajo o vrstah 
uvoza; zagotavljala realnejše vrednotenje tečaja dinarja do 
konvertibilnih valut in do obračunskega dolarja; krepila 
obmejno gospodarsko sodelovanje in postopno povečala 
obseg sodelovanja z deželami v razvoju; 

- posojilno-denarno politiko, ki bo z učinkovitejšimi sred- 
stvi uravnavanja denarne mase delovala protiinflacijsko, 
hkrati pa pravočasno omogočila kreditiranje izvoza na kon- 
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vertibilno področje, in upoštevala posebnosti drugih, z razvoj- 
nega vidika ključnih področij; 

- oblikovanje cen po tržnih pogojih, tako da bi le izjemoma 
uveljavili ukrepe neposrednega nadzora cen. S cenovno poli- 
tiko moramo zagotoviti večje pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije v energetiki, prometu in ZVEZAH TER ZA 
PGOJE KI BODO SPODBUJALI STABILNO IN SORAZMERNO 
CENEJŠO PROIZVODNJO V KMETIJSTVU, s politiko obliko- 
vanja in sproščanja blagovnih rezerv pa zagotavljati stabil- 
nejše odnose v proizvodnji in pri preskrbi občanov z osnov- 
nimi izdelki; 

- oblikovanje meril in kriterialnih zahtevkov na osnovi 
temeljnih in skupnih razvojnih usmeritev, pogojev in možno- 
sti, ki bodo organizacijam združenega dela izhodišče za obli- 
kovanje skupnih razvojnih programov in skupnih planov, 
pomembnih za razvoj celotne države, 

IV. 

Možnosti za ustvarjanje in usmerjanje delitve 
družbenega proizvoda v SR Sloveniji v letu 1986 

1, RAZPOLOŽLJIV družbeni proizvod BO na prehodu v 
novo srednjeročno obdobje poleg visoke inflacije, nizke pro- 
izvodne rasti in vse večje tehnološke izčrpanosti slovenskega 
gospodarstva temeljna razvojna omejitev. Za izpolnjevanje 
obveznosti do tujine in pokrivanje obveznosti V federaciji ter 
DO drugih republik in avtonomnih pokrajin bomo v letu 1986 
namenili OKOLI 10% ustvarjenega družbenega proizvoda (1). 
Hkrati bo v prihodnjem letu treba za finančno učvrstitev 
združenega dela in bank nameniti sorazmerno več sredstev 
kot v letu 1985. 

Glede na doseženo razvojno stopnjo ter razvojne možnosti 
BODO materialne možnosti pri ustvarjanju dohodka in USME- 
RITVE V njegovem razporejanju v prihodnjem letu naslednje: 

- rast družbenega proizvoda za 2,5% ob rasti fizičnega 
obsega industrijske proizvodnje za 2,4%, kmetijske proizvod- 
nje za 3,5% OHRANJANJU PROIZVODNJE GRADBENIŠTVA 
NA RAVNI LETA 1985, RASTI trgovine za 2%, turizma in 
gostinstva ter prometa in zvez za 4% IN drobnega gospodar- 
stva za 5%; 

- s smotrnim zaposlovanjem na vseh področjih združenega 
dela bomo ob rasti zaposlenosti za okoli 1% dvignili delovno 
storilnost za okoli 1,5%; 

- rast SKUPNEGA izvoza blaga in storitev med 7 do 8% ob 
hitrejši rasti izvoza storitev, pri tem bo skupni uvoz blaga večji 
za 6 do 7%; 

- z bistveno hitrejšo rastjo amortizacije od rasti celotnega 
prihodka in dohodka zagotavljati DEL SREDSTEV za obnovo 
osnovnih sredstev; 

- v politiki delitve dohodka uresničevati izhodišče, naj si v 
organizacijah združenega dela čimbolj prizadevajo povečati 
sredstva akumulacije, tako da bi v globalu na ravni gospodar- 
stva SR Slovenije vsaj ohranili DELEŽ SREDSTEV akumula- 
cije v doseženem dohodku iz leta 1985; 

- ohranjati naložbe v osnovna sredstva gospodarstva naj- 
manj na realni ravni iz leta 1985, pri tem pa moramo omogo- 
čiti vsaj najnujnejšo tehnološko posodobitev proizvodnje; 

- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela bodo v globalu LAHKO 
rastla skladno z rastjo doseženega dohodka in skladno z 
drugimi kakovostnimi dosežki. Čisti realni osebni dohodek na 
zaposlenega pa bo rasel povsod tam, kjer bodo rezultati v 
rasti storilnosti in gospodarjenja nadpovprečni; 

- SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI MATERIALNE 
PROIZVODNJE, KI ZDRUŽUJEJO SREDSTVA IZ DOHODKA, 
NE BODO POVEČALE OBREMENITEV GLEDE NA LETO 1985, 
HKRATI PA BODO DOSLEDNO UPOŠTEVALE V LETU 1985 
PREVEČ ZDRUŽENA SREDSTVA GLEDE NA RESOLUCIJSKA 
IZHODIŠČA TER USTREZNO ZNIŽALE STOPNJE; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, namenjena za 
plačilo storitev družbenih dejavnosti, bodo v globalu ohranila 
realno raven, DOGOVORJENO Z RESOLUCIJO ZA leto 1985. 
PRI TEM BODO SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI FINANČNE PRESEŽKE IZ LETA 
1985 PORAČUNALE V LETU 1986. DODATNO BOMO ZAGO- 
TOVILI SREDSTVA ZA usklajevanje ravni osebnih dohodkov 
delavcev v družbenih dejavnostih. Za hitrejšo rast razisko- 

valne dejavnosti in usmerjenega izobraževanja, ZLASTI NA 
VISOKI STOPNJI, kot dejavnikov odpravljanja tehnološke zao- 
stalosti in uveljavljanja v mednarodni delitvi dela bomo zago- 
tovili sredstva ZA DRUŽBENO RAZVOJNO NAJPOMEMB- 
NEJŠE PROGRAME NA PODROČJU ZNANSTVENO RAZISKO- 
VALNEGA DELA; 

- sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja bodo rastla hitreje od dohodka, tako da bomo zagoto- 
vili tekoče usklajevanje pokojnin; sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb, namenjena za osebne prejemke iz sredstev 
zagotavljanja socialne varnosti, pa bodo v globalu omogočala 
tekočo valorizacijo osebnih prejemkov in valorizacijo otroških 
dodatkov IN PODALJŠANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA NA 
ENO LETO; 

- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in 
občinah bodo v globalu ohranila največ realno raven iz leta 
1985; 

- SREDSTVA V DELOVNIH SKUPNOSTIH V SAMOUPRAV- 
NIH INTERESNIH SKUPNOSTIH, BANKAH IN FINANČNIH 
INSTITUCIJAH TER ZDRUŽENJIH SE BODO OBLIKOVALA 
SKLADNO Z OPREDELITVAMI ZA RAST SREDSTEV ZA 
SPLOŠNO PORABO V REPUBLIKI, 

2. Raven sredstev za razvoj in porabo v posamezni organi- 
zaciji združenega dela in celotni družbi bo odvisna od rasti 
proizvodnje, še mnogo bolj pa od_ premikov v kakovosti proiz- 
vodnje in storitev, poslovanju UČINKOVITOSTI GOSPODAR- 
JENJA Z DRUŽBENIMI SREDSTVI - ŠE ZLASTI OBRATNIMI 
- TER PROŽNOSTI PRI PRILAGAJANJU PROIZVODNIH PRO- 
GRAMOV ZAHTEVAM DOMAČEGA, PREDVSEM PA TUJEGA 
TRGA. 

V družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN MATERIALNE PRO- 
IZVODNJE in organizacijah združenega dela je treba ponovno 
pretehtati vse zakonske, pogodbene in samoupravno dogo- 
vorjene obveznosti, ki bremenijo ustvarjeni dohodek IN POv- 
SOD, KJER SO V LETU 1985 ZDRUŽILI VEČ SREDSTEV, KOT 
JE BILO DOGOVORJENO GLEDE NA RESOLUCIJSKA IZHO- 
DIŠČA, ZNIŽATI PRISPEVNE STOPNJE IN RAZBREMENITI 
DOHODEK. OBENEM JE TREBA oceniti učinke uporabe teh 
sredstev ter zagotoviti njihovo usmerjanje predvsem v zado- 
voljevanje ključnih tekočih in razvojnih nalog. 

V okviru svoje pristojnosti bomo v SR Sloveniji z ukrepi 
tekoče in razvojne politike ter pri dograjevanju gospodar- 
skega sistema spodbujali kakovostno, gospodarno in 
donosno delo posameznikov in organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti. S takšnimi premiki in kakovostnimi preboji bomo 
lahko dosegli višjo rast družbenega proizvoda, ki bo dajala 
tudi več možnosti za učinkovito razreševanje razvojnih proti- 
slovij v letu 1986. 

V. 

NALOGE ZA uresničevanje družbenega plana 
v letu 1986 ter dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije 

1. Proizvodna politika 

Povečanje tržno zanimive proizvodnje, zboljšanje kakovosti 
in izvozna usmerjenost bodo osnovne usmeritve v razvoju 
industrije. Zato bomo pospeševali opustitev zastarelih proiz- 
vodnih programov in tehnologij ter dajali večji poudarek ka- 
kovostni preobrazbi in tehnološkemu prestrukturiranju proiz- 
vodnje na podlagi razvoja INFORMATIKE kot UPRAVLJALSKE 
infrastrukture sodobne proizvodnje. V TA NAMEN BOMO PO- 
NOVNO PREVERILI DRUŽBENO IN EKONOMSKO UPRAVIČE- 
NOST INVESTICIJSKIH PROGRAMOV, KI SO PRED ZAČET- 
KOM GRADNJE, PREDVSEM Z VIDIKA NARODNOGOSPO- 
DARSKE UČINKOVITOSTI VLOŽENIH SREDSTEV, DOLGO- 
ROČNIH MOŽNOSTI RENTABILNEGA IZVOZA NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE TER RACIONALNE RABE ENERGIJE IN 
SUROVIN, UPOŠTEVAJOČ REALNO VREDNOTENJE PROIZV- 
DONIH TVORCEV. ZA IZBOLJŠANJE NARODNOGOSPODAR- 
SKE UČINKOVITOSTI VLOŽENIH SREDSTEV BOMO NA PO- 
DROČJU INVESTICIJSKE IZGRADNJE (GRADNJA STANO- 
VANJ INFRASTRUKTURAH IN INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV) 
PRI UPORABI DRUŽBENIH SREDSTEV PRAVILOMA UPO- 
ŠTEVALI NAČELO JAVNEGA RAZPISA. HKRATI BOMO UVE- 
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LJAVILI NAČELO, DA SE CENA IZGRADNJE, PONUJENA OB 
RAZPISU, LAHKO SPREMENI LE NA NAČIN IN POD POGOJI, 
OPREDELJENIMI ŽE OB RAZPISU. OB TEM BOMO UVELJA- 
VILI POLNO ODGOVORNOST STROKOVNIH SLUŽB IN OR- 
GANOV INVESTITORJEV ZA GOSPODARJENJE Z DRUŽBE- 
NIMI SREDSTVI. 

Z ukrepi gospodarske politike in uveljavljanjem tržnih ME- 
RIL bomo spodbujali obetavne in v konvertibilni izvoz usmer- 
jene programe ter razvoj in UVAJANJE proizvodov višjih ce- 
novnih raredov. S tehnološko obnovo v industriji, GRADBENI- 
ŠTVU in prometu bodo organizacije združenega dela nadalje- 
vale z zmanjševanjem specifične porabe energije na enoto 
proizvoda oziroma storitev. Onesnaževalci okolja bodo pri- 
pravili in pričeli izvajati programe sanacije škodljivih vplivov 
na okolje. 

BOLJŠO IZRABO PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI BOMO 
DOSEGLI Z ZAOSTRENO ODGOVORNOSTJO VODILNIH IN 
STROKOVNIH DELAVCEV, S PRODUKTIVNIM ZAPOSLOVA- 
NJEM IN PREZAPOSLOVANJEM TEHNOLOŠKIH PRESEŽ- 
KOV. 

Na PODLAGI TEH USMERITEV IN LASTNEGA RAZVOJ- 
NEGA INTERESA SE BODO organizacije združenega dela 
VKLJUČEVALE v oblikovanje skupnih razvojnih programov. 

1.1. Industrija in gradbeništvo: 

- načrtovano rast industrijske proizvodnje in gradbeništva 
bomo dosegli z večjim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivo- 
sti, zlasti v strojni, elektro in kovinsko predelovalni, KEMIČNI 
IN GUMARSKI industriji ter v vseh drugih dejavnostih, ki jim 
tržne razmere omogočajo povečanje proizvodnje; 

- ORGANIZACIJE, KI NIMAJO PRIMERNIH PROIZVODNIH 
PROGRAMOV ALI IMAJO NEIZKORIŠČENE STROJE, NAJ SE 
MEDSEBOJNO ČVRSTEJE SAMOUPRAVNO IN POSLOVNO 
POVEŽEJO TER PREVZAMEJO KOOPERANTSKE POSLE; 

- povečanje proizvodnje bodo omogočile tudi nove na- 
ložbe, predvsem rekonstrukcije in posodobitve tehnologij, 
ziasti rekonstrukcije v lesni, tekstilni in kovinsko predelovalni 

I industriji; 
- organizacije združenega dela bodo v procesu prestruktu- 

riranja opuščale tržno nezanimive programe oziroma skupine 
proizvodov. Nove razvojno obetavne skupine proizvodov 
bodo organizacije razvijale in vključevale v proizvodne pro- 
grame na podlagi večje samoupravne integracije gospodar- 
stva, pri čemer se bodo povezovale tudi z organizacijami v 
drobnem gospodarstvu; 

- pospeševali bomo razvoj in proizvodnjo mikroelektronike 
kot tehnološke infrastrukture sodobne proizvodnje. Z njeno 
večjo uporabo pri organiziranju in vodenju PROCESOV v 
sami proizvodnji bomo uveljavljali avtomatizacijo in robotiza- 
cijo ter tako dosegli boljši izkoristek zmogljivosti, boljšo kako- 
vost, večji izkoristek delovnega časa in manjšo porabo ener- 
gije: . . - z dvigom kakovosti, pestrejšo ponudbo in izboljšanim 
oblikovanjem se bodo organizacije združenega dela močneje 
usmerjale v izvoz ter pri tem zagotavljale boljše dohodkovne 
učinke; 

- ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA BODO PRI PROIZ- 
VODNJI IZDELKOV, KI SO PORABNIKI ENERGIJE (PRE- 
VOZNA SREDSTVA, BELA TEHNIKA, ZABAVNA ELEKTRO- 
NIKA ITD.), UVELJAVILE PROIZVODNJO IZDELKOV Z VARČ- 
NEJŠO PORABO ENERGIJE, GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE PA BO UVELJAVILA .ENERGETSKI ZNAK', KI BO 
OZNAČEVAL ENERGETSKO VARČNEJŠE PROIZVODE ŠI- 
ROKE PORABE; 
- PRI KADROVANJU v organizacijah združenega dela 

bomo dajali prednost znanju in strokovnosti. RAZVIJALI 
BOMO UČINKOVITE MODELE ORGANIZIRANOSTI IN VODE- 
NJA TAKO, DA BOMO USTVARJALI POGOJE ZA PRODOREN 
POSLOVNI NASTOP NA DOMAČIH IN TUJIH TRGIH; 
- SPODBUJALI BOMO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 

DELA ZA PRIPRAVO PROGRAMOV, KI BODO OMOGOČILI 
VEČJE POVEZOVANJE S TUJIMI SOVLAGATELJI; 

- V PROCESU PRILAGAJANJA ZMOGLJIVOSTI IN RAZ- 
VOJA BO GRADBENIŠTVO SLEDILO PREDVSEM POTRE- 
BAM INDUSTRIJE, TURIZMA IN GOSPODARSKE INFRA- 
STRUKTURE. PRI TEM BO RAZVOJ TEHNOLOGIJE USMER- 
JEN V ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE TAKO PRI GRADNJI 
KOT PRI UPORABI OBJEKTOV; 

_ - POSEBNO POZORNOST BODO ORGANIZACIJE ZDRU- 
ŽENEGA DELA GRADBENIŠTVA POSVETILE POVEČANJU 
PRODUKTIVNOSTI IN ZBOLJŠANJU KAKOVOSTI, KAR BODO 
DOSEGLE Z USTREZNO KADROVSKO POLITIKO IN VLAGA- 
NJI V RAZVOJ; 
- organizacije gradbeništva bodo prilagajale svoje zmoglji- 

vosti potrebam trga in sprejele ukrepe za kakovostnejšo in 
racionalnejšo gradnjo stanovanj ter infrastrukturnih in indu- 
strijskih objektov. 

- večje organizacije združenega dela gradbeništva SE 
bodo POVEZALE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V JUGOSLA- 
VIJI IN TUJIMI PARTNERJI TER S SKUPNIM NASTOPOM 
PREVZEMALE IN KAKOVOSTNO IZVAJALE DELA DOMA IN V 
TUJINI. 

1.2. Proizvodnja hrane in gozdarstvo; 
- na podlagi samoupravno dogovorjenih pogojev in obvez- 

nosti za tržno proizvodnjo bodo kmetijski proizvajalci pove- 
čali tržno pridelavo pšenice, sladkorne pese, oljnic in krom- 
pirja ter pridelavo kakovostne osnovne krme na njivah in 
travinju; 

- večjo proizvodnjo ob intenzivnejšem izkoriščanju kmetij- 
skih zemljišč bomo spodbujali s selektivnim regresiranjem 
mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev in semen; 

- rejci živine bodo v skladu s sporazumi s predelovalno 
industrijo in oskrbnimi centri za tržno pridelavo mleka in 
mesa nadaljevali s preusmerjanjem živinoreje na kakovostno 
domačo krmo in izboljševali genetski potencial živine. Pove- 
čali bodo tržno prirejo mleka in mesa, hitreje širili kombinirani 
tip goveda, razvijali kooperacijsko rejo prašičev na domači 
krmni osnovi ter pričeli z ekološko sanacijo prašičjih farm. 

Uvedli bomo sistem odkupa mleka na podlagi kriterijev, ki 
bodo zagotavljali njegovo večjo kakovost. 

Okrepili bomo preventivno zdravstveno varstvo živali in 
poostrili nadzor nad prometom z živino. 

Povečan bo ulov morskih in sladkovodnih rib; 
- razvijali bomo vse oblike družbeno organizirane PRIDE- 

LAVE HRANE. Nanjo bodo vezani vsi ukrepi intervencij, 
regresa, davčne olajšave in zagotavljanje dela prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- v skupno načrtovanje pridelave hrane in dohodkovnega 
povezovanja se bodo vključevale tudi organizacije združe- 
nega dela, ki proizvajajo reprodukcijski material, ter organiza- 
cije združenega dela s področja gostinstva in turizma; 

- sredstva za intervencije v proizvodnjo hrane bomo zdru- 
ževali na republiški in občinski ravni in z njimi po enotnih 
merilih in na podlagi skupnih programov spodbujali uresniče- 
vanje predvidene strukture proizvodnje, procese združevanja 
v zasebnem kmetijstvu ter pridelavo na hribovitih območjih in 
območjih s težjimi proizvodnimi pogoji; 

- organizacije združenega dela v kmetijstvu in živilski pre- 
delavi bodo svoj težak gospodarski položaj razreševale s 
smotrnejšo organiziranostjo v poslovnih in reprodukcijskih 
povezavah, izboljševanjem strokovnega in pospeševalnega 
dela, boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivosti in sred- 
stev, uvajanjem racionalnejših tehnoloških rešitev in skupnim 
uvajanjem proizvodnega tveganja. V ukrepih tekoče gospo- 
darske politike BO IMELO PREDNOST zagotavljanje kako- 
vostnih obratnih sredstev, in ugodnejših posojilnih pogojev IN 
VEČJE TRŽNO OBLIKOVANJE CEN, KAR BO VPLIVALO NA 
IZBOLJŠANJE EKONOMSKEGA POLOŽAJA KMETIJSTVA IN 
ŽIVILSKE INDUSTRIJE: 
- nadaljevali bomo hidro- in agromelioracije ter komasa- 

cije, uvajali sodobne tehnologije pridelave in predelave hrane 
ter nadaljevali z izgradnjo namakalnih sistemov. Pospešili 
bomo uvajanje sodobnih tehnologij v pridelavo in predelavo 
hrane; 

- naložbe bodo usmerjene predvsem v intenzivnejšo pri- 
delavo hrane, izvajanje programa usposabljanja zemljišč za 
kmetijsko pridelavo, obnovo v zimski pozebi poškodovanih 
sadovnjakov in vinogradov in v izvozno proizvodnjo; 

- gozdnogospodarske organizacije združenega dela bodo 
ob optimalni izrabi naravnih proizvodnih zmogljivosti gozdno 
lesne sortimente zlasti namenjale izvozno usmerjeni lesno- 
predelovalni industriji. Posebno pozornost bodo namenile 
sanaciji gozdnih sestojev, ki so jih poškodovale ujme in ones- 
naženo ozračje TER VAROVALE gozdove pred vsemi škodlji- 
vimi vplivi. 
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1.3. Promet in zveze: 

- Pri oblikovanju skupnih planov v železniškem in PTT 
prometu si bomo prizadevali za dosledno uveljavitev načel 
samoupravnega sporazumevanja; za določanje razvojnih 
prednosti na podlagi dogovorjenih strokovnih meril, pri 
čemer bomo zagotovili uresničevanje skupnega plana na 
območju republike; za vzpostavitev trajnejših poslovnih 
odnosov med železnico in uporabniki oziroma uporabo tarif 
tam, kjer ni mogoče vzpostaviti trajnega poslovnega odnosa, 
ter za_ realnejše vrednotenje storitev PROMETA IN ZVEZ; 

- Železiško gospodarstvo Ljubljana bo za večjo varnost, 
odpravljanje ozkih grl, izboljšanje kakovosti in hitrosti storitev 
in smotrnejšo izrabo prevoznih zmogljivosti nadaljevalo z 
uveljavljanjem nove poslovne usmeritve, ki temelji na trajnem 
poslovnem sodelovanju z uporabniki storitev, realnem voz- 
nem redu in računalniškem upravljanju prometa; 

- del sredstev za pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije Železniškega gospodarstva Ljubljana bomo zagotovili s 
prispevkom iz dohodka TOZD; 

- v cestnem gospodarstvu bomo v skladu z načelom 
dobrega gospodarjenja z učinkovitejšo organizacijo in deli- 
tvijo dela, poenotenjem standardov in normativov vzdrževanja 
cest (tudi glede družbeno potrebnega dela) ter zaostritvijo 
odgovornosti zagotovili kakovostnejše vzdrževanje cest in 
smotrnejšo porabo družbenih sredstev; 

- nadaljevali bomo z izgradnjo že začetih cestnih odsekov, 
in sicer: predor Karavanke, južna obvoznica v Ljubljani, III. 
etapa hitre ceste skozi Maribor^ odsek Ruda-Valenta in pričeli 
z izgradnjo cestnega odseka Šmarje Sap-Višnja gora. Nada- 
ljevali bomo s pripravami za zaključek finančne konstrukcije 
za izgradnjo najbolj kritičnih odsekov cest iz Osimskih spora- 
zumov: 

- uvedli bomo progresivno obremenitev uporabnikov cest 
v odvisnosti od osnih pritiskov vozil; 

- prizadevali si bomo za določitev namenskega prispevka 
za vzdrževanje in izgradnjo cest v relativnem znesku v malo- 
prodajni ceni pogonskih goriv; 

- v javnem cestnem potniškem prometu bomo nadaljevali 
z optimalnim urejanjem medkrajevnega in primestnega pro- 
meta v posameznih regijah ter uveljavljanjem enotne vozov- 
nice; 

- V PTT PROMETU BOMO NADALJEVALI Z IZGRADNJO 
MEDNARODNIH IN MAGISTRALNIH PTT ZMOGLJIVOSTI TER 
JAVNEGA OMREŽJA ZA PRENOS PODATKOV. PRIZADEVALI 
SI BOMO ZA USKLAJENO NAČRTOVANJE, IZGRADNJO, 
UPORABO IN VZDRŽEVANJE SKUPNIH TELEKOMUNIKACIJ- 
SKIH SISTEMOV ZVEZ MED PTT, RTV IN IMETNIKI POSEB- 
NIH SISTEMOV ZVEZ; 

- v primarno blagovno transportnih centrih, Luki Koper in 
Letališču Ljubljana bomo začeli ustanavljati proste carinske 
cone; 

- prizadevali si bomo za takšne pogoje, ki bodo omogočili 
letalskim prevoznikom vljučitev v redni mednarodni zračni 
promet; 

- skupaj z domačimi proizvajalci komunikacijske, računal- 
niške in elektronske opreme bomo uvajali integrirane 
govorne podatkovne mreže in jih priključevali na zunanje 
mreže. 

1.4. PROIZVODNJA IN PORABA ENERGIJE 

Pri gospodarjenju z energijo bomo zaustavili težnje eksten- 
zivnega razvoja proizvodnje in porabe. Težišče prizadevanj 
bomo usmerili v smotrnejšo in produktivnejšo uporabo vseh 
energetskih virov, PRI ČEMER BO PORABA NAFTNIH DERI- 
VATOV V NEENERGETSKE NAMENE NARAŠČALA, V ENER- 
GETSKE PA PADALA. 

- s cenovno, davčno in denarno-posojilno politiko bomo 
varčevanje z energijo bolj spodbujali kot njeno proizvodnjo; 

- poiskali bomo možnosti gospodarskih ukrepov, ki bi vse 
uporabnike spodbujali za manjšo porabo energije: 

- poskusno bodo pričeli obratovati prvi in drugi agregat 
HE Mavčiče in tretji agregat HE Solkan; 

- REK Edvard Kardelj Trbovlje bo nadaljeval geološko 
rudarske raziskave in izdelal predinvesticijsko študijo za odpi- 
ranje opuščenih premogovnikov Krmelj in Ilirska Bistrica; 

- nadaljevali bomo z razvojem in spodbujanjem uporabe 

nekonvencionalnih virov energije. V ta namen si bodo proiz- 
vajalci opreme skupaj z raziskovalnimi institucijami še naprej 
prizadevali za razvoj tehnologij porabe nekonvencionalnih 
virov energije; 

- pričeli bodo izvajati programe za sanacijo TE Trbovlje, 
TE Šoštanj in TE - TO Ljubljana z vidika varstva okolja; 

- TE Ugljevik I in Toplarna Ljubljana bosta začeli redno 
obratovati, prav tako Rudnik urana Žirovski vrh; 

- pričela se bo izgradnja TE Ugljevik II ter hidroelektrarn 
na Savi in Muri s pričetkom izgradnje HE Vrhovo in HE 
Hrastje, pri tem bodo upoštevane zahteve po kar najmanjšem 
vplivu na okolje; pričela se bo prenova HE Fala; 

- izgradnjo hidroelektrarn na Savi in Muri bomo omogočili 
tudi s sovlaganji občanov, za kar bo SOZD Elektrogospodar- 
stva Slovenije izdal obveznice; 

- nadaljevali bomo z izgradnjo za oskrbo uporabnikov 
najnujnejših prenosnih in distribucijskih daljnovodov ter 
transformatorskih postaj 

- v REK Edvard Kardelj in REK Franc Leskošek-Luka 
Titovo Velenje bodo nadaljevali z odpiranjem novih predelov, 
predvsem Globoko in Lendava, in še naprej vlagali v poveča- 
nje mehaniziranosti proizvodnje; 

- v SOZD Petrol bodo pričeli z izgradnjo priključka na 
italijansko plinovodno omrežje ter nadaljevali s širitvijo plino- 
vodnega omrežja in priključevanjem novih uporabnikov; 

- nadaljevali borno z geološkimi raziskavami vseh primar- 
nih virov energije na dosedanjih in novih območjih, prav tako 
bomo nadaljevali raziskave za določitev lokacije in možnosti 
za izgradnjo podzemnega skladišča za zemeljski plin; 

- v industriji bodo nadaljevali z nadomeščanjem tekočih 
goriv s trdnimi povsod, kjer je to gospodarsko upravičeno ter 
tehnološko in ekološko možno; 

- v širši porabi bomo več pozornosti namenili daljinskemu 
ogrevanju porabnikov; 

- v elektrogospodarstvu in premogovništvu bomo del stro- 
škov pokrivali s prispevkom iz dohodka organizacij združe- 
nega dela, če enostavna reprodukcija ne bo omogočena s 
cenovno politiko. 

1.5. Turizem: 
Prerazporeditev turističnega prometa na celo leto in visoka 

zasedenost prenočitvenih zmogljivosti zahtevata, da se za 
povečanje deviznega priliva turistično gospodarstvo usmeri 
predvsem v izgradnjo in pridobivanje novih ležišč ter v aktiv- 
nosti za povečanje turistične potrošnje. V ta namen je po- 
trevno: 

- pospešeno združevati sredstva ORGANIZACIJ ZDRUŽE- 
NEGA DELA ZA IZGRADNJO 2000 NOVIH LEŽIŠČ IN V TA 
NAMEN PRIDOBITI TUDI SREDSTVA OBČANOV TER TUJA 
SOVLAGANJA; 

- sprejeti dodatne ukrepe za usposobitev okoli 400 ležišč 
na turističnih kmetijah; 

- poenotiti organizacijo oddajanja zasebnih turističnih 
sob in spodbuditi vključitev prostih ZASEBNIH prenočitvenih 
zmogljivosti ter počitniških domov v organizirano turistično 
ponudbo; 

- DVIGNITI KAKOVOST IN razširiti turistično ponudo Z 
VKLJUČITVIJO kulturne in naravne dediščine manj znanih 
krajev v širšem zaledju turističnih središč IN BOGATEJŠO 
PONUDBO TRGOVINE; 
- OBČINE BODO poskrbele za urejenejše in bolje vzdrže- 

vano okolje v turističnih krajih IN ZA PRILAGAJANJE OBRA- 
TOVALNEGA ČASA STORITVENIH DEJAVNOSTI, PTT IN 
BANK POTREBAM TURISTIČNIH POTROŠENJ; 

- z računalniško zasnovanim informacijskim sistemom 
krepiti medsebojne povezave organizacij združenega dela 
turizma za bolj organizirano nastopanje na tujih trgih; 

- KREPITI UČINKOVITOST TRŽENJA NA PODLAGI RAZI- 
SKAV IN Z DOPOLNJEVANJEM TURISTIČNE PONUDBE TER 
NJENE PODOBE, HKRATI PA SPREMENITI ODNOS POSA- 
MEZNIKA IN DRUŽBE DO TURIZMA IN TURISTOV. 

1.6. Drobno gospodarstvo: 

- Večje organizacije združenega dela bodo ob prestruktu- 
riranju svoje proizvodnje proizvode, ki bi jih bilo smotrno 
proizvajati v enotah drobnega gospodarstva, prenašale na 
obstoječe in ustanavljale nove organizacije združenega dela 
drobnega gospodarstva. Vlaganja organizacij združenega 

6 poročevalec 



dela v drobno gospodarstvo bomo spodbujali tudi z večjimi 
olajšavami pri davku iz dohodka TOZD; 

- podpirali bomo prizadevanja mladih za ustanavljanje 
novih visoko produktivnih enot drobnega gospodarstva, kate- 
rih dejavnosti in razvoj bosta temeljila predvsem na znanju; 

- z zagotavljanjem zemljišč za obrtne cone in v skladu z 
možnostmi za dodatna sredstva bodo občine pospešile odpi- 
ranje novih obratovalnic samostojnih obrtnikov; 

- pospeševali bomo ustanavljanje manjših proizvodnih 
zadrug, preko katerih se bodo samostojni obrtniki bolj vklju- 
čevali v mednarodno menjavo; 

- z ukrepi davčne in posojilne politike bomo spodbujali 
vlaganja v nove in obstoječe enote drobnega gospodarstva z 
novimi tehnološkimi postopki, visoko produktivno tehnolo- 
gijo in večjim vključevnajem v mednarodno delitev dela; 

- banke bodo omogočile ugodnejše pogoje za razvoj stori- 
tvenih dejavnosti drobnega gospodarstva. 

1.7. Vodno gospodarstvo; 

V vodnem gospodarstvu bomo zagotovili smotrnejšo upo- 
rabo družbenih sredstev in jih usmerili v razreševanje ključnih 
problemov oskrbe s pitno vodo, kakovosti voda in v proizvod- 
njo hrane. 
- VODNE SKUPNOSTI BODO PRIORITETNO USMERJALE 

SREDSTVA ZA IZVAJANJE DEL, VEZANIH NA DOGOVORJEN 
PROGRAM USPOSABLJANJA ZEMLJIŠČ ZA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO; 

- Zveza vodnih skupnosti bo zagotovila strokovne podlage 
za določitev varovalnih območij na območju podtalnic 
Krškega, Brežiškega, Sorškega, DRAVSKEGA, PTUJSKEGA, 
MENGEŠKEGA IN MURSKEGA polja, Celjske kotline in posa- 
meznih območij Savinje; 

- ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE BO PRIPRAVILA 
STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV PRIORITETNEGA 
IZVAJANJA SANACIJSKIH PROGRAMOV; vodne in komu- 
nalne skupnosti bodo organizirale izvajanje ključnih sanacij- 
skih programov za zmanjšanje in odpravo onesnaženja na 
prednostnih odsekih vodotokov in virov pitne vode; 
- pospešeno bomo uvajali temeljni informacijski sistem za 

vodno gospodarstvo, dopolnili vodnogospodarske katastre in 
izdelali elemente vodnogospodarskih osnov; 

- uvedli bomo progresivni način obremenjevanja onesnaže- 
valcev vode glede na vrsto in količino onesnaževanja. Zbrana 
sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje sanacijskih pro- 
gramov za zagotavljanje kakovosti voda. 

1. 8. Stanovanjsko gospodarstvo: 

- Zgradili bomo NAJMANJ 9.000 stanovajskih enot, od tega 
polovico v DRUŽBENI GRADNJI, (ter) Več BOMO vlagali v 
prenovo stanovanjskih enot v družbeni in zasebni lasti; 

- IZDELALI BOMO STROKOVNA MERILA IN KRITERIJE 
SMOTRNOSTI PRENOVE, DOPOLNILI NORMATIVNO UREDI- 
TEV NA PODROČJU PRAVNO-LASTNIŠKIH ODNOSOV PRI 
PRENOVI TER PREVERILI TEHNIČNO REGULATIVNE ZAH- 
TEVE, KI SE NANAŠAJO NA PRENOVITVENE POSEGE; 
- uveljavili bomo informacijski sistem za gospodarjenje s 

stanovanjskim skladom in zagotovili pogoje za vzpostavitev 
celovitega informacijskega sistema za graditev in uporabo 
sredstev, namenjenih stanovanjski graditvi; 

- V SKLADU S SISTEMOM DRUŽBENE KONTROLE CEN 
BOMO opredelili nova skupna izhodišča za oblikovanje cen 
stanovanjske izgradnje; 
- s povečevanjem stanarin bomo dosegli IN DO KONCA 

LETA ZADRŽALI v povprečju 1,52% vrednosti revaloriziranega 
stanovanjskega sklada; 
- OBČINSKE STANOVANJSKE SKUPNOSTI BODO POLEG 

SOLIDARNOSTI IN VZAJEMNOSTI POSPEŠEVALE TUDI 
TEKOČE ZDRUŽEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ORGANI- 
ZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA UČINKOVITEJŠE REŠEVANJE 
STANOVANJSKIH PROBLEMOV NJIHOVIH DELAVCEV; 

- ZA POSPEŠEVANJE ZAMENJAVE STANOVANJ BODO 
STANOVANJSKE SKUPNOSTI ZAGOTOVILE CELOVITO EVI- 
DENCO POTREB IN MOŽNOSTI ZAMENJAV V OKVIRU 
OBSTOJEČEGA STANOVANJSKEGA SKLADA; 

- BANKE BODO OD STANJA HRANILNIH VLOG OBČANOV 

POVEČALE DELEŽ DOPOLNILNIH SREDSTEV, NAMENJENIH 
STANOVANJSKI GRADITVI; 

- banke bodo uveljavile spodbudnejše pogoje namenskega 
varčevanja in pospešeno odplačevanje stanovanjskih posojil; 

- banke bodo z združevanjem in usmerjanjem sredstev, 
namenjenih za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, 
zagotovile najugodnejše pogoje za posojila in financiranje pri 
pridobivanju in urejanju stavbnih zemljišč, graditvi, prenovi in 
gospodarjenju s stanovanjskim in komunalnim skladom in z 
gibljivostjo sredstev zagotovile namensko in sprotno porabo 
teh sredstev. 

1. 9. Komunalno gospodarstvo: 

- Vzpostavili in dopolnili bomo kataster komunalnih naprav 
ter evidenco stavbnih zemljišč in začeli postopek za vzposta- 
vitev informacijskega sistema; 

- V ZVEZI KOMUNALNIH SKUPNOSTI BODO sprejeli stan- 
darde in normative porabe časa in materiala za opravljanje 
komunalnih dejavnosti in minimalne tehnične normative za 
vzdrževanje komunalnih objektov in naprav; 

- s cenami komunalnih proizvodov in storitev ter nadome- 
stili za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami 
skupne rabe v skladu s standardi in normativi bomo OMOGO- 
ČILI VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV NA RAVNI 
ENOSTAVNE REPRODUKCIJE; 

- sprejeli bomo dogovor o enotnih merilih za določanje 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in z njim uskla- 
dili občinske predpise ter sprejeli programe skladov stavbnih 
zemljišč; 

- združevali bomo sredstva komunalnega in vodnega 
gospodarstva za raziskave za zagotavljanje vodnih virov in 
varovanje kakovosti voda ter graditve objektov za te namene; 

- pripravili bomo programe za varovanje kakovosti voda in 
sanacijo obstoječih in izgradnjo novih čistilnih naprav ter 
programe za vzpostavitev regionalnih vodovodov, kanalizacij- 
skih sistemov in regionalnih odlagališč komunalnih od- 
padkov; 

- ZA VZPODBUJANJE RACIONALNE UPORABE BOMO PRI 
OBSTOJEČIH IN PRI GRADNJI NOVIH STANOVANJSKIH 
OBJEKTOV DOSLEDNO VGRAJEVALI MERILNIKE PORABE 
VODE IN TOPLOTE; PRI TEM BOMO OMOGOČILI ČIM BOLJ 
INDIVIDUALNO MERJENJE. 

1. 10. Trgovina 

DOSEŽENO STANJE V ORGANIZIRANOSTI IN EKONOMSKI 
POLOŽAJ TRGOVINSKIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
TERJA ZARADI USPEŠNEJŠEGA OPRAVLJANJA FUNKCIJE 
BLAGOVNEGA PROMETA IN PRESKRBE NASLEDNJE AKTIV- 
NOSTI: 

- ZAVZEMALI SE BOMO ZA UKREPE RAZVOJNE IN 
TEKOČE GOSPODARSKE POLITIKE, KI BODO OMOGOČILI 
TRGOVINSKIM ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA DA 
SE Z LASTNIMI OBRATNIMI SREDSTVI USPOSOBIJO ZA 
OPRAVLJANJE OPTIMALNE FUNKCIJE BLAGOVNEGA PRO- 
META V REPRODUKCIJSKEM PROCESU; 

- TRGOVINSKE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA SE 
BODO PRI OPRAVLJANJU SVOJE FUNKCIJE V DRUŽBENI 
REPRODUKCIJI AKTIVNEJE VKLJUČEVALE V PRESTRUKTU- 
RIRANJE PROIZVODNJE, DA BI TA ČIMBOLJ USTREZALA 
POTREBAM DOMAČEGA IN TUJEGA TRGA; 
. - ZAVZEMALI SE BOMO, DA SE ZA POKRIVANJE STRO- 
ŠKOV TRGOVINE UVELJAVI ENAK NAČIN OBLIKOVANJA 
CEN KOT VELJA ZA PROIZVAJALČEVE CENE POSAMEZNIH 
PROIZVODOV; 

- ob naložbah v nove zmogljivosti in razširitvi dejavnosti 
TRGOVINSKIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA bo pouda- 
rek na selektivnem povečevanju ponudbe BLAGA v turističnih 
in obmejnih krajih; 

- V tekoči gospodarski politiki bo posebna pozornost 
namenjena trgovinskim organizacijam združenega dela na 
drobno z živili in podeželskim prodajalnam. 

2. Politika razvoja raziskovalnih dejavnosti 

SREDSTVA, ZDRUŽENA PO PRISPEVNI STOPNJI PREKO 
RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE BODO USMER- 
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JENA V USTVARJANJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA, POTREB- 
NEGA ZA DRUŽBENI IN ŠE POSEBEJ GOSPODARSKI RAZ- 
VOJ IN ENAKOPRAVNO VKLJUČEVANJE V MEDNARODNE 
ZNANSTVENE TOKOVE IN MENJAVO DELA TER ZA OHRANI- 
TEV IN POGLABLJANJE NACIONALNE IDENTITETE IN 
SAMOUPRAVNEGA SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA. SKOZI TE 
PROGRAME SE BO POVEČALO ŠTEVILO IN KAKOVOST 
RAZISKOVALNIH KADROV, SPOSOBNIH SOOBLIKOVATI 
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA IN SIRSE DRUŽBE. 
Sredstva, združena v posebnih raziskovalnih skupnostih, 
bodo namenjena za sofinanciranje raziskav za neposredne 
potrebe gospodarstva, družbenih dejavnosti ter uprave. Sred- 
stva, ki jih združujejo občinske raziskovalne skupnosti, bodo 
namenjena razvojnim projektom skupnega pomena za več 
občin predvsem pri urejanju in varstvu okolja, kmetijstvu, 
PRESTRUKTURIRANJU GOSPODARSTVA, družbenemu pla- 
niranju regionalnega razvoja in podpiranju inovacijske dejav- 
nosti ter kulture. 

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE BO V PRVEM TRI- 
MESEČJU PRIPRAVILA RAZISKOVALNI PROGRAM, KI BO 
HKRATI PROGRAM OPREMLJANJA IN RAZISKAV ZA 
ODPRAVLJANJE TEHNOLOŠKE ZAOSTALOSTI. Program bo 
usmerjen v raziskovalna področja, ki so temeljna in nepo- 
sredna podlaga za razvojne projekte ključnega pomena za 
odpravljanje tehnološkega zaostajanja, zlasti v proizvodnji 
hrane, varstvu okolja, zmanjševanju energetske odvisnosti, 
razvijanju tehnologij, ki omogočajo povečanje dolgoročne 
mednarodne konkurenčnosti in izboljšanje družbene uprav- 
Ijalske sposobnosti. Raziskovalne skupine na teh prednostnih 
področjih bodo v svoje delo pritegnile VEČINO OD okoli 500 
novih raziskovalcev z namenom, da sodelujejo tudi v razvoj- 
nih skupinah pri tehnoloških razvojnih projektih v organizaci- 
jah združenega dela in se kasneje vključijo v razvojne enote 
organizacij združenega dela IN TUDI V KADROVSKO 
OBNOVO VISOKEGA SOLSTVA. 

Za uvoz raziskovalne opreme BOMO ZAGOTOVILI SRED- 
STVA V VIŠINI 4 mio $ TER POTREBNA SREDSTVA ZA UVOZ 
TUJE ZNANSTVENE LITERATURE. 

3. Politika gospodarskih odnosov s tujino • 

Organizacije združertega dela v SR Sloveniji bodo v letu 
1986 na konvertibilno področje izvozile za okoli 1.800 mio $ 
blaga in za okoli 550 mio S.storitev ter ob tem ustvarile devizni 
priliv v višini okoli 1.750 mio $. Takšno povečanje izvoza in 
priliva bo MOŽNO, ČE NE BO PRIŠLO DO VEČJIH SPRE- 
MEMB PRI UKREPIH TEKOČE EKONOMSKE POLITIKE. 
IZVOZ BO PODLAGA ZA nujni uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala ter odplačilo zapadlih obveznosti - ki v letu 
1986 znašajo okoli 350 mio $ TER ZA nujni večji uvoz opreme, 
ki bo v skladu s potrebami tehnološke posodobitve proizvod- 
nje omogočil boljšo kakovost proizvodnje ter zmanjševanje 
zaostanka za razvitimi gospodarstvi. 

Izvozno usmerjenost na konvertibilno področje bomo v SR 
Sloveniji skladno s skupno dogovorjenimi usmeritvami v 
Jugoslaviji spodbujali z olajšavami pri plačevanju davka iz 
dohodka TOZD in pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo. 

Temeljne organizacije združenega dela bodo bolj izkoriš- 
čale možnosti, ki jih dajejo proizvodna specializacija, koope- 
racija, skupne naložbe, poslovno tehnično sodelovanje, izvoz 
in uvoz storitev in druge razvitejše oblike gospodarskega 
sodelovanja. 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih in gospodarskih 
potreb v republiki bomo ZAGOTOVIL1180 mio $ ter DODATNO 
ZA okoli 170 mio $ za plačilo fiksnih in garantiranih obvezno- 
sti za gospodarsko infrastrukturo. 

Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov dajale 
ugodnejša posojila za naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z 
deželami v razvoju in obmejnimi območji. Večjo usmerjenost 
v izvoz na konvertibilno področje bodo pospeševale tudi s 
kratkoročnimi posojili ter omogočile ugodnejše pogoje za 
kreditiranje izvoza opreme in izvajanja investicijskih del v 
tujini, posebno v deželah v razvoju. 

ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA BODO VEC INVESTI- 
CIJSKIH PROJEKTOV URESNIČILE S POMOČJO SOVLA- 
GANJ S SREDSTVI TUJIH PARTNERJEV. GOSPODARSKA 

ZBORNICA SLOVENIJE IN LJUBLJANSKA BANKA - ZDRU- 
ŽENA BANKA BOSTA NUDILI ORGANIZACIJSKO POMOČ IN 
SODELOVALI PRI ISKANJU MOŽNIH TUJIH PARTNERJEV iN 
PRI SKLEPANJU POGODB Z NJIMI. 

Uresničevali bomo strategijo sodelovanja z vsemi državami 
in skupinami držav oziroma regionalnimi trgi s posebnim 
poudarkom na večjem sodelovanju z deželami v razvoju. 

Pri sodelovanju s sosednjimi državami kot tudi širše, to je v 
Delovni skupnosti Alpe-Jadran, bomo posebno pozornost 
namenili razvoju odnosov in stikov ob meji, kjer bomo podpi- 
rali vse oblike povezovanja in sodelovanja med občinami, 
delovnimi organizacijami, društvi in med ljudmi samimi. 

RAZŠIRILI BOMO OPRAVLJANJE STORITEV IN PROIZVOD- 
NJO V PROSTIH CARINSKIH CONAH, PREDVSEM V BLA- 
GOVNO MANIPULATIVNIH TERMINALIH VZDOLŽ MEJE. 

4. Cenovna politika, politika preskrbe in rezerv: 

Cene izdelkov in storitev bodo organizacije združenega 
dela v letu 1986 oblikovale samostojno, odvisno od razmer na 
trgu. Reprodukcijsko povezane organizacije združenega dela 
bodo na podlagi medsebojne odvisnosti in povezanosti ure- 
jale tudi odnose v primarni delitvi. 

Vzroke za inflacijo bomo odpravljali z ukrepi razvojne poli- 
tike in tekočo gospodarsko politiko. ZATO BOMO V OKVIRU 
SKUPNO DOGOVORJENIH USMERITEV IN UKREPOV V 
JUGOSLAVIJI ODLOČNEJE ODPRAVLJALI VZROKE IZGUB, 
OBLIKE ANTICIPIRANE PORABE, USKLAJEVALI VSE OBLIKE 
TEKOČE PORABE Z USTVARJENIM DOHODKOM TER 
ODPRAVLJALI NERACIONALNOSTI V PORABI NA VSEH RAV- 
NEH SAMOUPRAVNE IN DRUŽBENE ORGANIZIRANOSTI. V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA BODO IZBOLJŠALI 
GOSPODARJENJE S STROŠKI TER Z VEČJO PROIZVODNJO 
IN SODOBNEJŠIMI NAČINI UPRAVLJANJA Z DELOM IN 
DRUŽBENIMI SREDSTVI ZMANJŠALI INFLACIJSKE PRI- 
TISKE. 

PRISTOJNE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI , 
BODO SPREJELE DRUŽBENI DOGOVOR O SKUPNIH IZHO- « 
DIŠČIH ZA OBLIKOVANJE STANARIN, CEN KOMUNALNIH 
STORITEV TER MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA. 

Za nemoteno preskrbo prebivalstva z osnovnimi izdelki 
bomo v skladu z možnostmi skupaj z organizacijami združe- 
nega dela - nosilkami preskrbe - oblikovali tržne blagovne 
rez©rv6. , * - 

Nadaljevali bomo z oblikovanjem stalnih blagovnih rezerv v 
občinah in republiki ter pričeli ustvarjati razmere za oblikova- 
nje teh rezerv v določenih organizacijah združenega dela. 

Pripravili bomo izhodišča za spremembe v sedanji organizi- 
ranosti na področju intervencij v proizvodnji hrane, interven- 
cij v porabi hrane in blagovnih rezervah, predvsem z name- 
nom boljšega izkoriščanja razpoložljivih sredstev in dosled- 
nega izpolnjevanja obveznosti PREJEMNIKOV SREDSTEV. 

5. Finančna, bančna in denarno-posojilna 
politika 

S tesnejšimi dohodkovnimi povezavami in smotrnejšo orga- 
nizacijo združenega dela, internih bank, posebnih finančnih 
služb in temeljnih bank bomo finančno učvrstili gospodarstvo 
in banke. Zagotovili bomo boljše gospodarjenje s sredstvi, 
večjo koncentracijo sredstev in njihovo hitrejše kroženje. 

Temeljne in združene banke se bodo zavzemale za dosled- 
nejše uveljavljanje gospodarskih načel poslovanja, večjo 
odgovornost pri poslovanju ter likvidnost in varnost plasma- 
jev, oblikovanje skladov ter postopno odpravljanje raznih 
oblik prikazovanja neustvarjenega dohodka. 

Banke si bodo v letu 1986 prizadevale za nadaljnje vključe- 
vanje na mednarodne finančne trge. 

Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, 
ugotovljen v zaključnem računu za leto 1985, in tekoče obli- 
kovani presežek prihodkov nad odhodki bosta usmerjena k 
temeljnim organizacijami združenega dela, ki zagotavljajo 
osnovno preskrbo z živili in drugimi pomembnimi izdelki, in 
organizacijam, ki vzdržujejo rezervo zdravil ter sanitetnega 
materiala, KAKOR TUDI TEMELJNIM ORGANIZACIJAM ZDRU- 
ŽENEGA DELA, KI ZAGOTAVLJAJO PROIZVODNJO ZA KRE- 
PITEV BLAGOVNIH REZERV, VSEM v sorazmerju z njihovimi 
obveznostmi iz samoupravnih sporazumov o oblikovanju 
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republiških tržnih blagovnih rezerv. OD SKUPNO UGOTOV- 
LJENIH SREDSTEV BO NAMENJENO 2000 MIO DIN ORGANI- 
ZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA, KI ŠIRIJO VIŠJE OBLIKE 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA V OBMEJNEM OB- 
MOČJU. 

Razpoložljiva denarna sredstva družbenopolitičnih skupno- 
sti, ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije, bodo name- 
njena predvsem za kreditiranje obratnih sredstev kmetijskih 
organizacij združenega dela ter blagovnih rezerv. 

V skladu z dohodkovnimi možnostmi bodo temeljne banke 
na selektivni osnovi reprogramirale obveznosti vračila posojil 
Tovarni sladkorja Ormož in živinorejskim organizacijam ter 
posojil, danih za odpravo posledic zimske pozebe. 

Pri kreditiranju naložb bodo banke dajale prednost tistim, ki 
povečujejo izvoz na konvertibilne trge, in ki bodo uresničene 
ob sodelovanju sredstev mednarodnih finančnih ustanov. Pri- 
zadevali si bomo, da zagotovimo NAJMANJ 60 milijonov $ 
kreditnih sredstev mednarodnih finančnih ustanov, ki jih 
bomo usmerili za posodobitev opreme v proizvodnji in izgrad- 
njo cestne infrastrukture. 

Banke bodo dajale ugodnejša posojila za inovacijske pro- 
jekte, izdajanje družbeno pomembnih knjig, učbenikov in 
drugih publikacij. 

ZAGOTOVILI BOMO, DA SE BODO SREDSTVA POŠTNE 
HRANILNICE, KI SE OBLIKUJEJO IZ SREDSTEV ZBRANIH 
HRANILNIH VLOG IN VRNJENIH ANUITET PRI POŠTNI HRA- 
NILNICI S PODROČJA SR SLOVENIJE, USMERJALA PREDV- 
SEM ZA RAZVOJ PTT PROMETA. 

Organizacije združenega dela bodo ob sodelovanju temelj- 
nih bank prednostno pokrivale tiste izgube, kjer sanacijski 
programi trajno odpravljajo vzroke za nastajanje izgub, kjer je 
proizvdnja izvozno usmerjena ter kjer pri pokrivanju izgub 
sodelujejo organizacije, ki so dohodkovno in reprodukcijsko 
povezane. Za takšno usmeritev pri saniranju organizacij zdru- 

ženega dela z izgubo si bomo V OKVIRU ZAKONSKO OMEJE- 
NIH MOŽNOSTI prizadevali tudi pri oblikovanju meril za odo- 
Ibravanje sanacijskih posojil iz sredstev rezerv organizacij 
[združenega dela, združenih v sklade skupnih rezerv družbe- 
nopolitičnih skupnosti. V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA, KJER SANACIJSKI PROGRAMI NE ZAGOTAVLJAJO 
TRAJNEGA IZBOLJŠANJA POSLOVANJA, MORAJO 
ODLOČNO PRISTOPITI K UKINITVI NERENTABILNIH PROIZ- 

I VODNIH PROGRAMOV. TISTE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA, KI KLJUB VEČLETNIM PRIZADEVANJEM ŠE VEDNO 
POSLUJEJO Z IZGUBO, SANACIJSKI PROGRAMI PA NE 
OMOGOČAJO NADOMESTILA NEUSTREZNIH PROIZVODNIH 
PROGRAMOV S TRŽNO SPREJEMLJIVIMI IN RENTABILNIMI, 
BODO OB ANALIZI VSEH POSLEDIC PRNEHALE S POSLO- 
VANJEM. 

6. Politika zaposlovanja 

S hitrejšim prestrukturiranjem gospodarstva, doseganjem 
ugodnejše izobrazbene strukture, popolnejšo izrabo sredstev 
za delo, delovnega časa in znanja bomo omogočili produktiv- 
nejše zaposlovanje predvsem delavcev, ki bodo končali šola- 
nje, in že zaposlenih delavcev, katerih delo bo v posamezni 
temeljni organizaciji združenega dela zaradi tehnoloških 
sprememb oz. gospodarskih vzrokov postalo nepotrebno 
ZATO BODO V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA V PRI- 
PRAVAH NA KAKOVOSTNE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE 
RAZREŠEVALI TUDI PROBLEM PRODUKTIVNEGA ZAPO- 
SLOVANJA VSEH DELAVCEV IN TO V OKVIRU USKLAJEVA- 
NJA PROIZVODNIH PROGRAMOV V SAMI ORGANIZACIJI 
ZDRUŽENEGA DELA, POSLOVNIH POVEZAV IN SODELOVA- 
NJA V REGIONALNEM PROSTORU. 

Zaposlovanje v družbenih dejavnostih bo dosledno pove- 
zano z dogovorjenimi programi in materialnimi možnostmi 
teh dejavnosti. 

MLADINI, KI BO KONČALA ŠOLANJE BOMO OMOGOČILI 
OPRAVITI PRIPRAVNIŠTVO. ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA BODO PRI POKRIVANJU NOVIH IN NADOMESTNIH 
POTREB PO DELAVCIH PREDNOSTNO ZAPOSLOVALE 
DELAVCE, KI SO ZAKLJUČILI PRIPRAVNIŠTVO. 

Skupnosti za zaposlovanje bodo skupaj z asociacijami 
združenega dela in izvršnimi sveti občin pripravile programe 
preusmerjanja delavcev v organizacijah združenega dela, ki 
dalj časa poslujejo z motnjami ali izgubo. 

poročevalec 

V LETU 1986 BOMO OPREDELILI POGOJE IN STROKOVNE 
PODLAGE, KI BODO SLUŽILE ZA PRESOJO USPOSOBLJE- 
NOSTI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA POSTOPNO IN 
SELEKTIVNO SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA TER 
OBLIKOVANJE USTREZNIH ZAKONSKIH DOLOČIL. HKRATI 
BODO DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 
ZAGOTAVLJALI SMOTRNEJŠO IZRABO DELOVNEGA ČASA 
Z USTREZNIMI RAZPOREDITVAMI IN SKRAJŠEVALI 
DELOVNI CAS NA TISTIH DELIH IN NALOGAH, KI SO 
ZDRAVJU ŠKODLJIVA IN NEVARNA. 

7. POLITIKA OSEBNIH DOHODKOV 

Z učinkovitejšim poslovanjem, zlasti s smotrnejšim gospo- 
darjenjem z družbenimi sredstvi, Z ZMANJŠEVANJEM 
DELEŽA MATERIALNIH STROŠKOV TER BOUŠIM DELOM v 
vsaki organizaciji združenega dela, bomo V LETU 1986 
ustvarjali osnove za ohranjanje REALNE ravni OSEBNIH 
DOHODKOV DOSEŽENE V LETU 1985. 

SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO PORABO 
DELAVCEV V POSAMEZNI ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA 
DELA SE BODO OBLIKOVALA GLEDE NA USPEŠNOST 
GOSPODARJENJA V POSAMEZNI ORGANIZACIJI ZDRUŽE- 
NEGA DELA V PRIMERJAVI S SKUPINAMI PO SAMOUPRAV- 
NIH SPORAZUMIH DEJAVNOSTI, Z DEJAVNOSTJO IN MED 
NJIMI, REZULTATI CELOTNEGA GOSPODARSTVA TER 
GLEDE NA UČINKOVITOST GOSPODARJENJA S SREDSTVI. 

USPEŠNOST GOSPPODARJENJA SE BO V ORGANIZACI- 
JAH ZDRUŽENEGA DELA UGOTAVLJALA ZA OBDOBJE, ZA 
KATEREGA SE RAZPOREJA DOHODEK: Z DOHODKOM NA 
DELAVCA, DOHODKOM NA POVPREČNO UPORABLJENA 
POSLOVNA SREDSTVA, AKUMULACIJO NA POVPREČNO 
UPORABLJENA POSLOVNA SREDSTVA, Z OBSEGOM PRO- 
IZVODNJE, Z DELOVNO STORILNOSTJO IN Z DELEŽEM 
MATERIALNIH STROŠKOV V CELOTNEM PRIHODKU. 

ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI GOSPODARJENJA S 
SREDSTVI BODO DELAVCI V LETU 1986 PRIMERJALI POV- 
PREČNO REPRODUKCIJSKO SPOSOBNOST SVOJE ORGA- 
NIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA V PRETEKLIH TREH LETIH S 
POVPREČNO REPRODUKCIJSKO SPOSOBNOSTJO V ENAKI 
ALI SORODNI DEJAVNOSTI TER V GOSPODARSTVU SR 
SLOVENIJE V ENAKEM OBDOBJU. 

DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA BODO V 
LETU 1986 DOSEGLI NAJMANJ DELEŽ AKUMULACIJE V 
DOHODKU, KOT SO GA DOSEGLI V 1985. LETU. 

DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI SO 
DOSEGALE NIŽJO REPRODUKCIJSKO STOPNJO OD POV- 
PREČJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, NAJ PRI OBLI- 
KOVANJU SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO 
PORABO DELAVCEV V 1986. LETU ZAGOTOVIJO VSAJ ZA 
10% MANJŠE ODSTOPANJE SVOJE REPRODUKCIJSKE 
STOPNJE OD POVPREČJA SLOVENSKEGA GOSPODAR- 
STVA. 

OB UPOŠTEVANJU ZGORNJIH USMERITEV BODO 
DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA PRI RAZ- 
POREJANJU DOHODKA IN OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA 
OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO PORABO DELAVCEV UPO- 
ŠTEVALI ŠE NASLEDNJE: 

1. V NADPOVPREČNO USPEŠNIH ORGANIZACIJAH S 
PODPOVPREČNO REPRODUKCIJSKO STOPNJO TER NAD- 
POVPREČNIMI OSEBNIMI DOHODKI BODO POVEČALI 
DELEŽ SREDSTEV ZA AKUMULACIJO V DOHODKU TAKO, 
DA BODO DOSEGLI POVPREČNO STOPNJO OZIROMA 
ZMANJŠALI ODSTOPANJE SVOJE REPRODUKCIJSKE STOP- 
NJE V 1985. LETU OD TISTE, KI JO DOSEGAJO ORGANIZA- 
CIJE ZDRUŽENEGA DELA ENAKE ALI SORODNE DEJAV- 
NOSTI. 

2. V NADPOVPREČNO USPEŠNIH ORGANIZACIJAH ZDRU- 
ŽENEGA DELA Z NADPOVPREČNO REPRODUKCIJSKO SPO- 
SOBNOSTJO BODO SVOJO REPRODUKCIJSKO SPOSOB- 
NOST IZ 1985. LETA ŠE NAPREJ IZBOLJŠEVALI. 

3. V PODPOVPREČNO USPEŠNIH ORGANIZACIJAH ZDRU- 
ŽENEGA DELA Z NADPOVPREČNO REPRODUKCIJSKO SPO- 
SOBNOSTJO NE BODO ZMANJŠEVALI V 1985. LETU DOSE- 
ŽENE REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI. 

4. V PODPOVPREČNO USPEŠNIH ORGANIZACIJAH ZDRU- 
ŽENEGA DELA S PODPOVPREČNO REPRODUKCIJSKO 
STOPNJO: 
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- KI IMAJO VIŠJE OSEBNE DOHODKE NA DELAVCA V 
PRIMERJAVI Z ENAKO ALI SORODNO DEJAVNOSTJO, NE 
BODO POVEČEVALI POVPREČNIH OSEBNIH DOHODKOV, 
ČE PREJ NE ZAGOTOVIJO IZBOLJŠANJA REPRODUKCIJSKE 
SPOSOBNOSTI IZ 1985. LETA, KI BO TOLIKO VEČJE, KOLI- 
KOR VEČJE JE ZAOSTAJANJE REPRODUKCIJSKE SPOSOB- 
NOSTI ZA POVPREČJEM ENAKE ALI SORODNE DEJAV- 
NOSTI. 

- KI IMAJO ENAKE ALI MANJŠE OSEBNE DOHODKE NA 
DELAVCA V PRIMERJAVI Z DELAVCI V ENAKI ALI SORODNI 
DEJAVNOSTI, NE BODO POVEČEVALI POVPREČNIH OSEB- 
NIH DOHODKOV, DOKLER NE PREVERIJO VZROKOV 
MOTENJ V POSLOVANJU IN DOKLER NE SPREJMEJO 
UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA V SODELOVA- 
NJU Z ORGANOM DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI IN 
OBČINSKIM SINDIKALNIM SVETOM. V PROGRAMU UKRE- 
POV ZA ODPRAVO MOTENJ V POSLOVANJU BODO OPRE- 
DELILI TUDI NAČIN RAZPOREJANJA DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA SKLADNO Z DOSEŽENIMI REZULTATI IZVAJANJA- 
PROGRAMA. 

NE GLEDE NA ZGORNJE USMERITVE BODO DELAVCI: 
- LAHKO POVEČALI SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE 

IN SKUPNO PORABO NA RAČUN ZMANJŠANJA DELEŽA 
MATERIALNIH STROŠKOV (SUROVINE, ENERGIJA) V 
CELOTNEM PRIHODKU, IN SICER LAHKO ZA VSAK ODSTO- 
TEK ZMANJŠANJA DELEŽA MATERIALNIH STROŠKOV 
POVEČAJO SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE ZA 2%, VEN- 
DAR S TEM, DA NE ZMANJŠAJO DOSEŽENE REPRODUKCIJ- 
SKE SPOSOBNOSTI V 1985. LETU; 

- LAHKO V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA - PRE- 
TEŽNIH IZVOZNICAH NA KONVERTIBILNO PODROČJE - 
OHRANILI ENAK DELEŽ SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE 
IN SKUPNO PORABO V DOHODKU, ČE NE POSLUJEJO Z 
IZGUBO. 

V NEGOSPODARSKIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA BODO SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE ODVISNA 
OD SPLOŠNE RAVNI DELOVNE STORILNOSTI IN RASTI 
DOHODKA V GOSPODARSTVU, OD URESNIČEVANJA POLI- 
TIKE ZAPOSLOVANJA NA TEH PODROČJIH, OD IZPOLNJE- 
VANJA DOGOVORJENIH DELOVNIH NALOG TER OD RACI- 
ONALNOSTI POSLOVANJA. RAST SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE V ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH, KI SRED- 
STVA ZA ENOSTAVNO OZIROMA ZA RAZŠIRJENO REPRO- 
DUKCIJO PRIDOBIVAJO PREKO SAMOUPRAVNIH INTERES- 
NIH SKUPNOSTI, SE BO USKLAJEVALA Z RASTJO SRED- 
STEV ZA OSEBNE DOHODKE V GOSPODARSTVU 
USTREZNE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI. POLEG 
TEGA BOMO V 1986. LETU V NEGOSPODARSTVU NADALJE- 
VAL,! Z USKLAJEVANJEM RAVNI OSEBNIH DOHODKOV Z 
OSEBNIMI DOHODKI V GOSPODARSTVU NA PODLAGI 
POSEBNIH PROGRAMOV, KI JIH BODO SPREJELE 
USTREZNE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI. 

POSPEŠENO BOMO ODPRAVLJALI TUDI NESKLADJA 
MED OSEBNIMI DOHODKI DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU 
IN VIŠINO AVTORSKIH HONORARJEV. 

ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA BODO DO KONCA 
FEBRUARJA 1986. LETA SVOJE PLANSKE AKTE USKLADILE 
Z USMERITVAMI TE RESOLUCIJE GLEDE RAZPOREJANJA 
DOHODKA. 

IZVRŠNI SVETI SKUPŠČIN OBČIN BODO V OKVIRUSVOJIH 
PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI SPREMLJALI URESNI- 
ČEVANJE TEH USMERITEV NA PODLAGI PODATKOV ORGA- 
NIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN SLUŽBE DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA. V PRIMERU UGOTOVLJENEGA ODSTO- 
PANJA V POSAMEZNI ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA DELA 
OD V PLANSKIH AKTIH ZAČRTANIH RAZMERIJ, BODO 
IZVRŠNI SVETI OBVESTILI OČINSKO SKUPŠČINO IN JI 
PREDLAGALI UKREPE ZA PREPREČITEV MOTENJ PRI RAZ- 
POREJANJU DOHODKA. 

IZVAJANJE TEH USMERITEV BO SPREMLJAL ODBOR,, V 
KATEREGA IMENUJEJO SVOJE PREDSTAVNIKE IŽVRSNI 
SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, REPUBLIŠKI SVET ZVEZE 
SINDIKATOV SLOVENIJE, GOSPODARSKA ZBORNICA SLO- 
VENIJE IN SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA. 
ODBOR BO V SODELOVANJU Z IZVRŠNIMI SVETI SKUPŠČIN 
OBČIN POROČAL O URESNIČEVANJU TEH USMERITEV 
IZVRŠNEMU SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, GOSPO- 

DARSKI ZBORNICI SLOVENIJE IN REPUBLIŠKEMU SVETU 
ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE. 

IZVAJANJE USMERITEV ZA RAZPOREJANJE DOHODKA SE 
SPREMLJA PO METODOLOGIJI, KI JE KOT PRILOGA 
SESTAVNI DEL TE RESOLUCIJE. 

8. POLITIKA SOCIALNE VARNOSTI 

8.1. S prihodnjim letom bomo uveljavili tekoče usklajeva- 
nje pokojnin s celotno rastjo osebnih dohodkov v tekočem 
letu. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 
za izvedbo prehoda na tekoče usklajevanje zagotovila 
dodatna sredstva s povečanjem prispevkov. 

8.2. Dopolnili bomo samoupravne sporazume o štipendira- 
nju, da bi s prilagoditvijo cenzusov, metodologijo sprotnejše 
valorizacije, upoštevanjem študijskega uspeha, razširitvijo šti- 
pendiranja na podiplomski študij ter uporabo štipendijskih 
sredstev za regresiranje družbene prehrane učencev in štu- 
dentov ohranili štipendijski sistem kot temeljno sestavino 
družbenega standarda učencev in študentov. 

8.3. V vseh družbenih dejavnostih, posebno tistih, ki se 
interesno povezujejo v skupnosti socialnega varstva, bomo 
nadaljevali uresničevanje socialne politike, ki bo podpirala 
prizadevanja posameznikov in družin, da si zagotavljajo soci- 
alno varnost z delom. Z ukrepi socialne politike bomo zago- 
tavljali socialno varnost skupinam občanov, ki si svoje soci- 
alne varnosti ne morejo zagotoviti z delom. 

V letu 1986 bomo v samoupravnih interesnih skupnostih 
izpolnjevali tudi naslednje naloge: 

- usposabljali in zaposlovali invalidne osebe z zmanjšano 
delovno sposobnostjo ter razvijali mobilne službe za pomoč 
invalidom na domu, 

- še naprej uveljavljali sistem subvencioniranja stanarin in 
posebno pozornost posvetili dodeljevanju družbeno najem- 
nih stanovanj mladim družinam, 
- pričeli popravljati in obnavljati vzgojne zavode ter zavode i 

za usposabljanje invalidne mladine, 
- (pričeli izvajati) NADALJEVALI IZVAJANJE programov 

zunajzavodskih oblik socialnega varstva starejših občanov, 
- pričeli s postopno realizacijo programa prednostnih 

nalog pri načrtovanju družine, 
- UVELJAVILI ENOLETNI PORODNIŠKI DOPUST. 
POSEBNO SKRB BOMO NAMENILI RAZVIJANJU IN SPOD- 

BUJANJU RAZLIČNIH OBLIK PROSTOVOLJNEGA DELA, ZLA- 
STI ZA POMOČ STAREJŠIM OBČANOM. 

9. Politika v družbenih dejavnostih 

(8.1.) 9.1. V družbenih dejavnostih bomo v globalu ohranili 
obseg programov iz leta 1985, s tem da jih bomo notranje 
prestrukturirali in usklajevali med tistimi dejavnostmi, ki ures- 
ničujejo skupne cilje. POLEG TEGA BOMO NADALJEVALI Z 
ODPRAVLJANJEM ZAOSTANKOV V OSEBNIH DOHODKIH 
DELAVCEV V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH GLEDE NA 
OSEBNE DOHODKE DELAVCEV V GOSPODARSTVU. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti v 
letu 1986 ne bodo začenjale graditi novih obje_ktov, razen 
objektov samoprispevka IN CENTRALNE TEHNIČNE KNJIŽ- 
NICE. Programi graditev s samoprispevki bodo usklajeni s 
sedanjimi potrebami in pogoji, graditev že začetih objektov pa 
bo prilagojena materialnim možnostim in ponovni presoji 
družbene smotrnosti in nujnosti njihove izvedbe. 

(8.2.) 9.2. Z realnim ovrednotenjem zagotovljenega pro- 
grama osnovne šole in ob solidarnem združevanju sredstev za 
njegovo izvajanje bomo povsod v Sloveniji izenačevali pogoje 
šolanja učencev. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
posebne izobraževalne skupnosti bodo v skladu z dogovorje- 
nimi sredstvi ob hkratnem PREVERJANJU normativov in stan- 
dardov NADALJEVALE Z RACIONALIZACIJO mreže SRED- 
NJIH šol ter pričele odpravljati programsko razdrobljenost v 
srednjem in v visokem izobraževanju in uveljavljati druge 
potrebne spremembe in dopolnitve v programih srednjih in 
visokih šol. ZARADI NUJNOSTI IZENAČEVANJA MOŽNOSTI 
IZOBRAŽEVANJA BOMO TUDI V LETU 1986 SOFINANCIRALI 
DEL STROŠKOV BIVANJA V DOMOVIH ZA UČENCE IN ŠTU- 
DENTE. 

9.3. V kulturi so prednostne naloge naslednje: 
- zagotavljanje možnosti za kakovostnejšo dejavnost 
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osrednjih kulturnih ustanov ob nezmanjšani skrbi za kulturne 
dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, 

- skrb za varovanje naravne in kulturne dediščine, 
- subvencionirali bomo izdajanje kakovostnih knjig ter 

uresničili vse možnosti za njihovo večjo dostopnost, 
- bogatitev in širitev kulturnih programov RTV na osnovi 

tesnejšega delovnega sodelovanja pri posredovanju najbolj- 
ših programov slovenskih kulturnoumetniških ustanov, 

- programska in materialna utrditev videokasetne proiz- 
vodnje tudi za izobraževanje in informiranje. 

9.4. V zdravstvu bomo z razvijanjem racionalnejših oblik 
zdravstvenega varstva ohranjali doseženo raven. V samou- 
pravnih interesnih skupnostih bodo uresničevali zagotovljeno 
raven zdravstvenega varstva in medsebojnih pravic ter obvez- 
nosti pri opravljanju solidarnostnih nalog. Prednostne naloge 
v letu 1986 so: 

- hitrejši razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, 
posebno v splošni medicini, medicini dela ter mladinskem 
zobozdravstvu, 

- širitev dispanzerskih delivnih metod pri zdravstvenem 
varstvu, 

- razvijanje in širitev obsega dela zdravstvene vzgoje, 
- zdravljenje in zdravstvena nega bolnika na domu, 
- zmanjšanje obsega in skrajševanje trajanja bolnišnič- 

nega zdravljenja. 
Zdravstvene organizacije bodo: 
- zaposlovale nove delavce na NAJBOLJ deficitarnih 

območjih ter področjih in prednostno zaposlovale priprav- 
nike, 

- v skladu s programom delitve dela IN MOŽNOSTMI 
postopno obnavljale dotrajano nujno potrebno medicinsko 
opremo. 

(8.5) 9. 5. V letu 1986 bomo glede na DEMOGRAFSKE 
SPREMEMBE IN SPREMEMBE RAZVOJNIH KONCEPTOV 
OTROŠKEGA VARSTVA SMOTRNO IZKORIŠČALI VZGOJNO- 
VARSTVENE ZMOGLJIVOSTI - VENDAR NE NA RAČUN 
SLABŠANJA KAKOVOSTI STORITEV - ODPIRALI DEJAV- 
NOST VRTCEV V NEPOSREDNO OKOLJE IN UVAJALI 
RAZLIČNE PROGRAME VZGOJNOVARSTVENIH DEJAVNO- 
STI ZA OTROKE, KI NISO V VRTCU. 

9.6. V TELESNI KULTURI BOMO INTENZIVNEJE USMERILI 
GMOTNE, ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZMOGLJIVO- 
STI V SPODBUJANJE MNOŽIČNIH OBLIK ŠPORTNE AKTIV- 
NOSTI OTROK IN MLADINE TER VRHUNSKIH DOSEŽKOV. 

10. Politika splošne porabe 

V državni upravi bomo uveljavili smotrnejšo organizacijo z 
večjo koncentracijo in oblikovanjem skupnih medobčinskih 
upravnih organov, kar bo omogočilo nadaljnje zmanjšanje 
zaposlenih zlasti pri administrativnih in organizacijsko tehnič- 
nih opravilih. V pravosodju bomo dopolnjevali meterialne 
pogoje za delo temeljnih pravosodnih organov (rednih sodišč, 
sodišč združenega dela in javnih tožilstev). 

Nadaljevali bomo s politiko usklajevanje ravni osebnih 
dohodkov delavcev v državni upravi in pravosodnih organiza- 
cij z ravnijo osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v 
gospodarstvu. 

Sredstva za priznavalnine borcev NOV se bodo oblikovala v 
skladu z zakoni, družbenimi dogovori in merili. 

Uresničevanje politike na področju splošne porabe v obči- 
nah bo urejeno z dogovorom o splošni porabi občin. V obči- 
nah bodo povečali samostojnost pri oblikovanju prihodkov, 
predvsem prihodkov od davkov občanov. Za pokrivanje prora- 
čunskih odhodkov bodo posamezne občine povečevale stop- 
njo občinskega davka iz osebnih dohodkov delavcev. Obči- 
nam, ki jim prilivi prihodkov iz povečane stopnje davka iz 
osebnega dohodka ne bodo zadoščali za financiranje dogo- 
vorjenega obsega, bo republika odstopila poseben republiški 
prometni davek. 

11. Davčna politika 

Davčna politika bo v letu 1986 pomemben instrument raz- 
vojne politike, z davčnimi olajšavami in oprostitvami pa bomo 
tudi krepili njeno socialno funkcijo. 

Vsakdo bo moral prispevati za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb sorazmerno svoji ekonomski moči in mate- 
rialnim možnostim. Zato bodo uprave za družbene prihodke 

dosledno preverjale podatke v napovedih zavezancev in ugo- 
tavljale realnejši celotni dohodek od posamezne dejavnosti 
tudi s cenitvijo možnega prihodka od opravljanja dejavnosti. 
Pri tem bodo upoštevale obseg in način zavezančeve;ga 
poslovanja, obseg zaposlovanja delavcev ter vsa druga kon- 
kretna dejstva in pogoje, v katerih zavezanec posluje. Pove- 
čan nadzor nad prijavljanjem dohodkov občanov in pridobiva- 
njem premoženja bomo dosegli:' 

- s krepitvijo učinkovitosti uprav za družbene prihodke, 
zlasti inšpekcije družbenih prihodkov na ravni republike, 

- z boljšo kakovostjo dela uprav za družbene prihodke, z 
njihovim medsebojnim sodelovanjem in sodelovanjem z dru- 
gimi organi in organizacijami, 

- z uvajanjem računalniško zasnovanega informacijskega 
sistema. 

Z bistveno ostrejšo kaznovalno politiko bomo zagotovili 
dosledno uresničevanje davčnih predpisov. 

12. Politika skladnejšega regionalnega razvoja 

Razlike v stopnji gospodarske razvitosti bomo zmanjšali 
predvsem z boljšim izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti in 
virov na teh območjih in s skupnimi vlaganji zainteresiranih 
organizacij združenega dela na osnovi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev. V ta namen bodo organizacije zdru- 
ženega dela v gospodarskih zbornicah in splošnih združenjih 
V PRVEM TRIMESEČJU pripravile PROGRAME AKTIVNOSTI 
IN NA TEJ PODLAGI kakovostne projekte, S KATERIMI BODO 
OMOGOČILI TUDI HITREJŠE ZAPOSLOVANJE. Pri tem bodo 
upoštevale naravne prednosti na teh območjih, zlasti še za 
razvoj kmetijstva in turizma, ter razpoložljive delovne potenci- 
ale in strokovnjake. Banke bodo spodbujale samoupravno 
združevanje dela in sredstev za te namene z ugodnejšo 
obrestno mero in večjo udeležbo bančnih sredstev v strukturi 
naložb. SR Slovenija bo spodbujala investitorje z davčnimi 
olajšavami in oprostitvami dela obveznosti do Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Še naprej bo 
sofinancirala pripravo razvojnih programov in projektov, ki so 
lahko osnova za nadaljnji razvoj teh območij. Pri infrastruk- 
turah naložbah bodo imele prednost tiste, ki so neposredno 
povezane z uresničevanjem posameznih projektov, oziroma 
eden od pogojev za zmanjševanje odseljevanja, zlasti še z 
manj razvitih obmejnih območij. 

Za uresničevanje zagotovljenih programov v družbenih 
dejavnostih bomo tudi v letu 1986 združevali solidarnostna 
sredstva, ki jih bodo deležne manj razvite občine, občine z 
manj razvitimi geografskimi ali obmejnimi območji in občine z 
območji v prehodnem obdobju. K hitrejšemu razvoju teh 
območij bodo prispevale tudi mladinske delovne akcije. 

13. Politika urejanja prostora in varstva okolja 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu z družbe- 
nim planom SR Slovenije sprejel določene prostorske izved- 
bene načrte posegov v prostor, pomembne za urejanje pro- 
stora v SR Sloveniji. Na podlagi obveznih sestavin, dogovorje- 
nih z dolgoročnim družbenim planom SR Slovenije za 
obdobje do leta 2000, bodo občine in posamezne samou- 
pravne interesne skupnosti uskladile svoje dolgoročne plane 
s temi izhodišči ter srednjeročne družbene plane z dogovo- 
rom o temeljih srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije, S POSEBNIM POUDARKOM NA VAROVANJU KMETIJ- 
SKIH ZEMLJIŠČ. 

Pospešili bomo izdelavo strokovnih podlag za sprejem 
dokončnih odločitev o možnih VODNO-akumulacijskih pro- 
storih, na katerih so interesi navzkrižni. 

Uveljavili in vzpostavili bomo nove ter dopolnjevali obsto- 
ječe sisteme za spremljanje onesnaževanja in onesnaženosti 
okolja. Vzpostavili bomo republiški nadzorno informacijski 
sistem za spremljanje nastajanja, zbiranja, prevoza, obdelave 
in odlaganja posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, 
v okolje oz. njihovega vračanja v proizvodne procese ter 
biološki monitoring za spremljanje poškodb na gozdovih in 
rastlinstvu zaradi onesnaževanja okolja. Dopolnili bomo 
hidrološki merilni sistem in analitsko nadzorni in alarmni 
sistem v Hidrometereološkem zavodu SR Slovenije za sprem- 
ljanje in nadzor kakovosti voda in zraka ter kataster virov 
onesnaževanja voda, zraka in zemlje. 
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Z doslednim preverjanjem skladnosti investicijskih progra- 
mov organizacij združenega dela in drugih nosilcev planira- 
nja s prostorsko ekološkimi pogoji in omejitvami kot sestavi- 
nami razvojnih meril za prestrukturiranje gospodarstva bomo 
preprečevali nadaljnje poslabševanje razmer v okolju in 
nastajanje novih žarišč onenesnaževanja. 

Pospešili bomo izdelavo zasnove ravnanja s posebnimi 
odpadki kot podlage za dopolnitev planskih dokumentov 
zaradi konkretizacije nalog in ciljev na tem področju ob upo- 
števanju novih zakonskih in podzakonskih predpisov. Uvelja- 
vili bomo zasnovo odstranjevanja komunalnih in podobnih 
odpadkov v skupnih napravah na regionalni ravni. 

S poostrenim in usklajenim inšpekcijskim nadzorstvom 
virov onesnaževanja in ogrožanja okolja, predvsem na pred- 
nostnih območjih sanacije, bomo določili ukrepe za zmanjša- 
nje emisij iz posameznih virov onesnaževanja. Poostrili bomo 
inšpekcijski nadzor zlasti nad tehnološkimi procesi, ki škod- 
ljivo vplivajo na zdravje delavcev in občanov, z obvezno zah- 
tevo po sanacijah in postopnem prestrukturiranju proiz- 
vodnje. 

V skladu s programom usklajenega inšpekcijskega nadzor- 
stva se bomo osredotočili na aktivnosti in ukrepe na nasled- 
njih področjih: 

- zmanjševanje onesnaženosti voda na prekomerno ones- 
naženih odsekih vodotokov (zlasti medrepubliških in meddr- 
žavnih), prednostne sanacije in ZMANJŠANJE potencialnih 
nevarnosti ogrožanja pomembnejših virov za oskrbo s pitno 
vodo; 

- zmanjševanje onesnaženosti zraka na prekomerno ones- 
naženih območjih prednostne sanacije; 

- urejeno odstranjevanje odpadkov, zlasti posebnih 
odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi; 

- varno skladiščenje in transport ter dopustno uporabo 
nevarnih snovi. 

Pri tem bo poudarek na sanacijskih pripravah oziroma 
pričetku izvajanja sanacij najbolj perečih problemov onesna- 
ževanja okolja iz velikih termoenbrnetskih objektov, iz Žele- 
zarne Jesenice, cementarn v Trbovljah in Anhovem, Rudniku 
in topilnice svinca Mežica, Cinkarne in EMO v Celju, Papirnice 
v Radečah, Tovarne dušika v Rušah, Tovarne celuloze in 
papirja Djuro Saiaj v Krškem, Termike v Škofji Loki, virov 
negativnih vplivov obstoječih svinjskih farm in podobnih kme- 
tijskih obratov na okolje ter virov onesnaževanja vode in zraka 
specifičnih idnustrijskih onesnaževalcev. 

Na področju naravne in kulturne dediščine bomo pripravili 
manjkajoče osnove in v SODELOVANJU s kulturnimi skup- 
nostmi zagotovili pogoje za zavarovanje območij in objektov, 
določenih z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

14. Ljudska obramba in družbena samozaščita 

Nadaljevali bomo proces podružbljanja in krepitve splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite s poudarkom na 
uresničevanju družbene samozaščite, na povečevanju zane- 
sljivosti obrambnih in še posebej mobilizacijskih ter varnost- 
nih priprav in na sposobnosti nasilcev gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti za delo v spremenjenih razmerah. 

Posebno pozornost bomo namenili preventivnemu delu na 
vseh področjih, ki vplivajo na varnost družbenopolitične 
skupnosti ali vznemirjajo oziroma ogrožajo varnost delovnih 
ljudi in občanov. Krepili bomo dejavnosti za zavarovanje 
državne meje ter družbenega premoženja pred požari, eksplo- 
zijami in raznimi oblikami odtujevanja, varstvo okolja in var- 
nost v prometu. 

V okviru materialnih možnosti bomo krepili pogoje za orga- 
nizacijsko, kadrovsko in še posebej sodobno tehnično oprem- 
ljenost teritorialne obrambe, civilne zaščite, narodne zaščite 
in drugih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. V tem okviru bomo izpopolnili sistem funkci- 

onalnih in operativnih zvez, posodobili tehnično opremo ter 
začeli z neprekinjenim delovanjem občinsko pokrajinskih 
centrov za obveščanje. Pri teritorialni obrambi bomo nadalje- 
vali tehnično opremljene na podlagi uveljavljene vzajemnosti. 

Izboljšali bomo vsebino, racionalnost in usklajenost progra- 
mov vseh oblik obrambnega in samozaščitnega usposablja- 
nja. V civilni zaščiti bomo pričeli z usposabljanjem po novih 
učnih načrtih, z organizacijskimi in drugimi ukrepi pa bomo 
nadalje izboljšali delovanje celotnega sistema zaščite in reše- 
vanja. Nadaljevali bomo z usposabljanjem delovnih ljudi in 
občanov za delovanje v narodni zaščiti ter dopolnjevali njeno 
organiziranost. 

Nadaljevali bomo priprave za prenos nalog nabora, popol- 
nitve in mobilizacije oboroženih sil na pristojne republiške 
organe. 

VI. 

Dokumenti k Resoluciji 

1. Naloge, ukrepe in aktivnosti na posameznih področjih 
družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo 
dopolnili še naslednji dokument: 

1. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1986 
2. METODOLOGIJA ZA IZVAJANJE USMERITEV RAZPO- 

REJANJA DOHODKA IN DELITVE SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE V LETU 1986 

3. Dogovor o splošni porabi občin v letu 1986 
4. Dogovor o USKLAJEVANJU davčne politike ZA 

OBDOBJE 1986-1990 
5. Zakon o proračunu SR Slovenije 
6. Splošna bilanca sredstev 
7. Program namenske uporabe dodatnih sredstev za 

odpravljanje tehnološke zaostalosti. 
2. Za izvajanje resolucijskih nalog na posameznih področjih 

bodo nosilci nalog pripravili oziroma dopolnili ter predložili 
samoupravne in druge splošne akte. 

V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH MATERI- 
ALNE PROIZVODNJE IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI BODO S 
SAMOUPRAVNIMI SPORAZUMI O TEMELJIH PLANA DOGO- 
VORILI O NALOGAH IN UKREPIH ZA NJIHOVO IZVAJANJE. 

Samoupravne interesne skupnosti v železniškem, PTT, 
elektrogospodarstvu IN PREMOGOVNIŠTVU bodo v skladu s 
svojimi sporazumi o temeljih planov opredelile v skupnih 
planih bistvene naloge z vidika usklajenega razvoja v celotni 
državi ter ukrepe za njihovo uresničevanje. KER usklajevanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne prizvodnje in družbenih 
dejavnosti v SR Sloveniji ne bo zaključeno do konca leta 1985, 
oziroma bo sprejemanje skupnih planov v Jugoslaviji zamak- 
njeno v prvo poletje leta 1986j bo Z ZAKONOMA NA RAVNI 
REPUBLIKE IN ODLOKI V OBČINAH UREJENO začasno pre- 
moščanje pri financiranju najnujneših potreb družbene repro- 
dukcije. 

1 Na osnovi dosedanjih predvidevanj (ob številnih v tem času še (nedorečenih) 
NEDOGOVORJENIH izhodiščih gospodarske politike na zvezni ravni ter drugih 
neznankah v bilančnih projekcijah v državi) bodo v prihodnjem letu neto odlivi 
sredstev v tujino znašali (okoli 3,6%) 1,8% družbenega prozvoda, neto odlivi 
sredstev v federacijo in v druge SR in SAP pa (okoli 7%) 8,1% družbenega 
proizvoda, (kar je skupaj za okoli 1% več kot letos.) 2 izhajamo iz tega, da bomo letos v globalu uresničili začrtana resolucijska 
razmerja razporejanja dohodka oziroma, da bodo SIS družbenih dejavnosti 
finančne presežke iz leta 1985 poračunale v letu 1986. 3 Za srednjeročno obdobje v samoupravnih interesnih skupnostih predvidevajo 
podaljšanje porodniškega dopusta na eno leto. če bi to podaljšanje uveljavili z 
začetkom leta 1986, bi to terjalo v letu 1986 dodatna sredstva v višini 0,5% 
osebnih dohodkov. 4 Na ravni republike bo pripravljen pregled obremenitev iz dohodka in osebnih 
dohodkov družbenega in zasebnega sektorja, kar bo ena podlag za to presojo 
do predloga resolucije. 
* PREDVIDENO REFINANCIRANJE GLAVNICE V VIŠINI OKOL1135 MIO $ V TEM 
ZNESKU NI VRAČUNANO. 
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SPLOŠNE BILANCE SREDSTEV ZA LETI 1985 in 1986 

(dokumentacijska podlaga predloga resolucije o politiki 

uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v letu 

1986) 

TABELA 1: Priliv in odliv sredstev iz SR Slovenije v tujino 

A. v mili j. & B. v mili j.din 1) C. Primerjava z družbenim 
    proizvodom (v%) 

1985 1 9 8 6 1985 1 9 8 6   
ocena predvideno ocena predvideno 1985 19 8 6 

ocena predvideno 

1. PRILIVI SREDSTEV IZ TUJINE SKUPAJ 710 760 191.700 304.000 10,4 10,7 
v tem: 
- koriščenje srednjeročnih in 

dolgoročnih kreditov 120 150 32.400 60.000 1,7 2,1 
- neblagovni devizni priliv od fiz. 

in pravnih oseb na devizne račune 420 430 113.400 172.000 6,2 6,0 
- priliv glavnice od danih kreditov 

v tujino 150 160 40.500 64.000 2,2 2,3 
- prejete obresti od danih kreditov 

v tujino 20 20 5.400 8.000 0,3 0,3 

2. ODLIVI SREDSTEV V TUJINO SKUPAJ 902 889 243.540 355.600 13,2 12,5 
v tem: 
- odplačila glavnice ino kreditov 182 223 49.140 89.200 , 2,7 3,1 
- odplačila obresti od ino kreditov 160 126 43.200 50.400 2,3 1,8 
- kreditiranje izvoza 200 240 54.000 96.000 2,9 3,4 
- dvigi z deviznih računov 330 300 89.100 120.000 4,9 4,2 
- kratkoročno kreditiranje (neto) 30 8.100 0,4 

3. SALDO ODLIVOV SREDSTEV V 
TUJINO (2-1) 192 129 51.840 51.600 2,8 1,8 

1)Preračun v dinarje je narejen po poprečnem tečaju dolarja, ki je za letos ocenjen ncM&=270,0 din, za leto 1986 pa je predvidena 
vrednost 1$=400,0 din. 

TABELA 2: Priliv in odliv sredstev iz SR Slovenije v federacijo in v drugo SR in SAP - tekoče cene 
- v milijonih din 

1985 
ocena 

1986 
predvideno 

Nominalni indeksi 
rasti - v% 

1985/84 1986/85 
ocena predvideno 

Primerjava z 
družbenim proizvodom 

v % 

1985 
ocena 

1986 
predv. 

A. ODLIVI SREDSTEV IZ SR 
SLOVENIJE - SKUPAJ 195.880 320.810 191,0 164,0 10, t 11,3 

v tem: 
1) Odliv sredstev 

zveznemu proračunu 
skupaj 

- kotizacija 

73.947 145.060 1) 175,5 196,2 

36.947 91 .860 1) 185,6 248,6 

4,0 

2,0 

5.1 

3.2 

- odliv temeljnega 
prometnega davka 

2) Prispevek za manj 
razvite ŠR in SAP 
Kosovo 

37.000 

31 .600 

53.200 166,4 145,0 

40.900 2) 196,0 129,0 

2,0 

1,7 

1,9 

1,4 
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3) Sredstva za odpravo 
posledic potresa v 
Črni gori 3.540 2.600 161,0 ... 0,2 0,1 

4) Odliv osebnih dohodkov 
delavcev iz drugih SR 
in SAP zaposlenih v 
Sloveniji v matične SR 16.190 24.700 184,0 153,0 0,9 0,9 

5) Odliv prispevkov iz OD, 
zaposlenih s stalnim 
bivališčem v drugih 
SR in SAP 2.353 3.550 181,0 150,0 0,1 0,1 

6) Neto plasmaji 
gospodarstva in hank 
v druge SR in SAP 53.300 82.000 178,0 154,0 2,9 2,9 

7) Ostale obveznosti 
republike do drugih ' _ _ 
SR in SAP 4.050 5.000 167,0 123,5 0,2 0,2 

8) Odliv sredstev za pokrivanje 
tečajnih razlik NBJ (ocena) 10.900 17.000 ... ... 0,6 0,6 
v 

iz sred .republiškega proračuna 1.526 1.000 ... .... 0,1 0,1 
B. PRILIVI SREDSTEV V SR 

SLOVENIJO - SKUPAJ 59.250 91.000 191,0 153,0 3,2 3,2 
v tem: 
1) Priliv anuitet iz 

sklada fedeacije za 
pospeševanje razvoja 
manj razvitih SR in 
SAP Kosovo 3.100 3.300 122,5 106,5 0,1 0,1 

2) Prihodki SPIZ iz 
zveznega proračuna za , 
financ.pokojnin borcev 7.250 10.000 127,5 140,0 0,4 0,4 

3) Priliv povračil sloven— 
skim izvoznikom 41.800 66.400 183,5 159,0 2,3 2,3 

4)Priliv sredstev iz naslova 
solidarnostnega pokrivanja 
tečajnih razlik nekaterim 
0ZD iz SRS (ocena) 7.100 11.300 ... ... 0,4 0,4 

C. NETO ODLIVI SREDSTEV IZ , 
SRS ( A - B ) 136.630 229.810 190,0 168,0 7,4 8,1 

1) Upoštevana obvenost, kot izhaja iz predloženega osnutka zveznega proračuna za leto 1986. 

2) Dogovarjanje o višini obveznosti za manj razvite SR in SAP Kosovo še poteka. 

TABELA 3: Izvoz in uvoz blaga 

- v mio 0 
- tekoče cene 

A .Skupaj B.Konverti bila 
1985 ocena 

1986 
predvideno 

1985 ocena 

1.Izvoz blaga 2.175 
2.Izvoz storitev 535 583 
3.IZVOZ BLAGA IN STORITEV 2.710 2.918 
4.Uvoz blaga 2.035 2.175 
5.Uvoz storitev 236 249 
6.UVOZ BLAGA IN STORITEV 2.271 2.424 
7.SALDO BLAGA IN STORITEV + 439 + 494 
8.Pokritje uvoza blaga z 

izvozom blaga v% 106,9 107,4 

1986 
predvideno 

1.695 502 
2.197 
1.521 

230 
1.751 

1.810 
547 

2.357 
1.615 242 
1.857 
+ 500 

111,4 112,0 

STOPNJE RASTI - v£ 
1 .Izvoz blaga 
2.Izvoz storitev 
3.IZVOZ BLAGA IN STORITEV 
4.Uvoz blaga 
5.Uvoz storitev 
6.UVOZ BLAGA IN STORITEV 

9,3 7,4 
7,9 9,0 9,0 7,5 
5,9 6,9 
1.3 5,5 5.4 6,5 

9,4 
8,9 9,2 
6,4 
2,7 
5,9 

6,8 
9,0 
7,5 
6,2 
5,2 
6,0 
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TABELA 4: Oblikovanje celotnega prihodka gospodarstva, porabljenih 
sredstev in bruto dohodka — v milijon din 

— tekoče cene 

1985 1986 
ocena predvi- 

deno 

Struktura 
v % 

1985 1986 
ocena pred- 

videno 

Nominalni indeksi 
rasti v% 
1985/84 1986/85 
ocena pred- 

videno 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 2644.750 4072.900 39,1 39,1 188,0 154,0 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 796.550 1287.400 11,7 12,3 195,0 162,0 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 1955.700 2992.200 28,9 28,7 175,0 153,0 
4.Ostali prihodki 1372.050 2071.800 20,3 19,9 185,5 151,0 

v tem:—prihodki od obresti 179.900 323.800 2,7 3,1 260,0 180,0 
5.CELOTNI. PRIHODEK ( 1 do 4 ) 6769.050 1 0424.300 1 00,0 1 00,0 1 84,5 154,0 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene surovine 

in material 1941.500 
7.Porabljena energija 190.350 
8.Transportne storitve 98.200 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 2087.800 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 647.100 
11 .Materialni stroški za 

delo delovnih skupnosti 30.200 
12.Plačila za bančne in SIK stroške 10.450 
13.Plačila £a obresti 299.950 
14.SKUPAJ■PORABLJENA SREDSTVA 

( brez amortizacije )(6 do 13) 5305.550 
15.DOSEŽENI BRUTO 

DOHODEK( 5 - 14) 1463.500 

TABELA 5: Razporejanje dohodka gospodarstva 

2989.900 
295.100 
157.100 

3173.450 

953.200 

46.200 
15.650 

539.900 

8170.500 

2253.800 

28.7 
2,9 
1.5 

30.8 

9.6 

0,4 
0,1 
4,4 

78,4 

21,6 

28,7 
2,8 
1,5 

30,4 

9.1 

0,4 
0,1 
5.2 

78,4 

21,6 

188,0 
198,0 

.190,0 

170,0 

184,0 

193,0 
176,0 
260,0 

183,0 

188,5 

154,0 
155,0 
160,0 

152,0 

148,0 

153,0 
150,0 
180,0 

154,0 

154,0 

v milijon din 
tekoče cene 

1 9 
ocena 
realiza- 
cije 

5 
ocena 
ob izved. 
resol. 
izhodišč 

Indeksi rasti 
1985/84 

ocena 
real. 

ob 
izvedbi 
resol. 
izhod. 

Struktura , 1986 Indeksi Struktura 
1985 predvid. rasti 1985 
v% 1986 v% 

1985 

BRUTO .DOHODEK 
Amortizacija skupaj (vključ.posp.AM) 

DOSEŽENI DOHODEK 
Izguba 

RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
(upoštevaje dod.davek za zvez.proračun) 
v tem: 
- prispevki iz dohodka za 

skupno porabo: 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SEIZ in star;zav.kmetov 

- davki iz dohodka 
(+ dod.davek za obv.do zvez.proračuna) 

- stanovanjski prisp.(solidar.) 
- delovna skupnost brez MS 
- plačilo obresti za kredite 

za:osnovna sredstva 
- ohranitev člov.okolja 
- SLO in DS 
- zavarovalne premije 
- kazni, sod.stroški in članarine 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v ŽG 
- dod.prisp.za pokrivanje izgub 

v elek.gosp.,premogovništ.in ŽG 
- prisp.za spodbuj.konver- 

tibilnega deviz.priliva 
- prisp.za kolekt.kom.rabo 
- prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 
- prisp.za štipendiranje 
- ostale obveznosti iz doh. 

1463.500 
210.100 

1253.400 
22.000 

1264.300 
379.225 348.300 

90.000 
27.600 
12.400 

8.550 
90.550 

50.900 
12.400 
3.000 

17.900 
2.900 

12.700 

7.775 

14.500 
6.450 

4.650 
2.950 

14.000. 

79.650 

8.000 
84.500 

9.500 

6.000 

2.750 

188,5 
185,0 

189,0 

189,0 
203,5 

213,5 
232,8 
268,5 

193,0 
193,0 

250,0 
250,0 
150,0 
161,0 
190,0 

165,8 

173,5 
193,0 180,0 

189,0 
193,0 180,0 
180,0 

190,8 

189,0 

180,0 
180,0 

190,0 

100.0 
30.0 

7.1 
2.2 
1.0 

0.7 
7.2 

4.0 
1.0 
0,2 
1,4 
0,2 

1.0 

0,6 

1.1 
0,5 

0,4 
0,2 
1,1 

2253.800 
336.200 

1917.600 
30.000 

154,0 
160,0 

153,0 

1934.400 153,0 
551.740 1 45,5 

(596.370) (157,0) 

129.150 
55.500 
18.600 

(+44.630) 
12.250 

135.800 

81.450 
17.400 
4.600 

26.850 
4.350 

24.000 

9.180 

7.110 
4.500 

21.000 

143,5 
201,0 
150,0 

143,0 
150,0 

160,0 
140,0 
153,0 
150,0 
150,0 

189,0 

1) 
143,0 

153,0 
153,0 
150,0 

100,0 
28,5 
30,8 

6,7 
2,9 
1,0 

(+2,3) 
0,6 
7,0 

4,2 
0,9 
0,2 
1,4 
0,2 

1,2 

0,5 

0,4 
0,2 
1,1 



916.000 183,5 188,0 

3.400 548.800 193,0 180,0 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODHC 885.075 
(upoštevaje dod.davek za zvez.proračun) 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

— neto osebni dohodki 429.820 402.000 
— prisp.SIS družb.dej. 73.080 67.500 
— prisp. SPIZ 74.400 
— davki 'iz OD 11.100 1 0.850 

Skupna poraba v tozd 37.550 
Sred.tozd za stanovanj.izgradnjo 36.700 

Skupaj bruto OD in skupna poraba tozd 
(s stanovanj.sredstvi) 662.650 620.800 
Sred.za .razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 222.425 295.200 
(upoštevaje dod.davek za obvez.do zv.prorač.) 

— delež AK v dohodku 17,6% 23,2% 
(upoštevaje dod.davek za zvez.proračun) 

SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 432.525 505.300 

191,0 
209,0 
193,0 
177,0 
182,6 
189,0 

192,0 

157,0 

178,0 
193,0 

173,0 

180,0 

208,0 

70,0 

46,5 

34,0 
5.8 
5.9 
0,8 
3,0 
2,9 

52,4 

17,6 

1382.660 156,0 
(1338.030) (151,0) 

899.400 153,0 

648.880 
112.400 
121.110 
16.990 
56.300 
55.000 

1010.700 

150,0 
153,8 
165,0 
153,0 
150,0 
150,0 

152,5 

371.960 167,0 
(327.330) (147,0) 

169,6 198,0 

19,2% 
(17,0%) 

708.160 
(663.530) 

163,5 

71,5 
(69,2) 

46,5 

33,5 
5.8 
6,3 
0,9 
2.9 
2,8 

52,2 

19,2 
(17.0) 

(153,5) 

1) V skladu z novim deviznim sistemom v letu 1986 ni več pravne podlage za posebno republiško stimuliranje konvertibilnega 
izvoza. 

TABELA 6: Oblikovanje sredstev za osebno porabo — v milij. din 
— tekoče cene 

1985 1 9 8 6 
ocena predvideno 

Nominalni 
indeksi rasti 
ocena pred. 
1985/ 1986/ 
1984 1985 

Realne 
stopnje 
rasti 
v% 
ocena pred. 
1985/ 1986/ 
1984 1985 

Primerjava z družbenim 
proizvodom — v % 
1985 19 8 6. 

ocena predvideno 

1. OSEBNI PREJEMKI DRUŽBENEGA 
SEKTORJA SKUPAJ 820.300 1.263.200 192,0 154,0 6,6 2,7 
V TEM: 
- osebni dohodki 522.600 787.900 192,0 151,0 6,6 0,7 
- drugi prejemki od dela 86.200 126.700 187,0 147,0 3,9 —2,0 
- osebni prejemki prebi- 

valstva iz sredstev 
skupne porabe (pokojnine, 
otr.dodatki.itd.) 142.500 248.700 199,5 174,5 10,8 16,5 

- drugi osebni pre jemki ., _ „ „ 
prebivalstva 3.600 5.300 154,0 147,0 —14,5 —2,0 

- porast posojil pre- 
bivalstvu 25.400 34.600 128,0 136,0 -29,0 -9,3 

- obresti od hranil.vlog 40.000 60.000 257,0 150,0 143,0 0,0 

2. OSEM PREJEMKI 
INDIVIDUALNEGA SEKTORJA 98.400 150.800 175,0 153,0 -2,8 2,0 

3. Prejemki iz inozemstva 12.800 19.200 185,0 150,0 2,7 0,0 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
( 1 DO 3) 931-500 1.433.200 190,0 154,0 5,5 . 2,7 

5. ODBITKI, ki ne predstavljajo   
osebne porabe 263.800 397.000 199,5 150,5 10,8 0,3 
v tem: 
- organizirano in neorga- 

nizirano varčevanje . 117.900 181.600 241,5 154,0 134,0 2,7 
- investicije prebivalstva v 

stanovanjsko gradnjo 53.200 72.000 154,0 135,5 —14,5 -9,7 
- krajevni samoprispevek 10.000 14.600 184,0 146,0 2,2 —2,7 
- plačila obresti za kredite 6.500 9.100 156,0 140,0 13,5 -6,7 
- carine,takse,davki,prispevki 

in drugo 14.700 22.100 192,5 150,5 6,9 0,3 
- odlivi sredstev preb.v druge 

SR in SAP 17.000 25.700 193,0 151,0 7,2 0,7 
- izdatki za neblagovne .• 

storitve (vključ.stanarine) 44.500 71.900 195,0 161,5 8,3 7,7 
6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 

( 4 - 5 ) 667.700 1.036.200 186,5 155,0 3,6 3,5 

44,6 

28,4 
4,7 

7,7 

0,2 

1,4 
2,2 

5,4 

0,7 

50,7 

14,4 

6,4 

2,9 
0,6 
0,4 

0,8 

0,9 

2,4 

36,3 

44,6 

27,8 
4,5 

0,2 

1,2 
2,1 

5,3 

0,7 

50,6 

14,0 

'6,4 

2,6 
0,5 
0,3 

0,8 

0,9 

2,5 

36,6 
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TABELA 7: Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v milij.din 
tekoče cene 

1 9 
ocena 

realizacije 
izhodišče 
za leto 
1986 

19 8 6 
predvideno 

Nominalni 
indeksi rasti 
1986/85 
glede glede 

na na 
izhodi— oceno 
šče reali- 

zacije 

Realne stopnje Primerjava z 
rasti v% 
1986/85 

glede glede 
na na 

izho— oceno 
dišče reali- 

zacije 

družbenim proizvodom 
v% 

1985 19 8 6 
izhod. 
za 1986 predvi- 

deno 

Sredstva za programe SIS 
družbenih dejavnosti 180.261 169-887 254.831 150,0 141,4 0,0 —7,3 9,2 9,0 

Sredstva za otroške 
dodatke in porodniški 
dopust. 14.262 12.944 25.852 199,7 181,3 33,1 20,9 0,7 0,9 

Dodatna sredstva za 
usklajevanje ravni 
osebnih dohodkov ... ... ' 4.900 ... ... ... ... ... 0,2 

Dodatna sredstva za opremo 
v razisk.dejavnosti ... ... 2.600 ... ... ... ... ... 0,1 

SKUPAJ SREDSTVA SIS 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 194.532 182.831 288.183 157,6 148,1 5,1 -1,3 9,9 10,2 
od tega: 

- iz osebnih dohodkov 87.778 84.396 135.030 160,0 153,8 6,7 2,5 4,6 4,8 
- iz dohodka 106.745 98.435 153.153 155,6 143,5 3,7 -4,4 5,3 5,4 

SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN INVA- 
LIDSKEGA ZAVAROVANJA 118.658 118.658 206.464 174,0 174,0 16,0 16,0 6,5 7,3 

- iz osebnih dohodkov 88.300 88.300 145.517 164,8 164,8 9,9 9,9 4,8 5,1 
- iz dohodka 30.358 30.358 60.947 200,8 200,8 33,9 33,9 1,7 2,2 

SKUPAJ SREDSTVA ZA ZADO- 
VOLJEVANJE SKUPNIH 
POTREB 313.181 301.489 494.647 164,1 157,9 9,4 5,3 16,4 17,5 

- iz osebnih dohodkov 176.078 172.696 280.547 162,5 159,3 8,3 6,2 9,4 9,9 
- iz dohodka 137.103 128.793 214.100 166,2 156,2 10,8 4,1 7,0 7,6 

TABELA 8: Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
— v milij.din 
- tekoče cene 

1985 1986 Nominalni indeksi Realne Primerjava z družbenim 
ocena predvideno rasti — v% stopnje proizvodom - v% 

1985/84 1986/85 rasti-vft 1985 1986 
1986/85 

1. SREDSTVA TA SPLOŠNO 
PORABO V SR SLOVENIJI 
v ton: 
- občinski proračuni 
— neto republiški proračun 

59.968 

25.912 
34.056 

91.893 

38.868 
53.025 1) 

181,4 150,0 

181,^ 150,0 
181,4 3) 150,0 

0,0 

0,0 
0,0 

3.3 

1.4 
1,9 

3,2 

1,4 
1,8 

2. PRISPEVEK ZVEZNEMU 
PRORAČUNU 
v tem: 
- kotizacija 
— direktni odliv 

temeljnega prometnega 
davka 

73.947 

36.947 

37.000 

145.060 2) 

91.860 

53.200 

175.5 

185.6 

196,2 

248,6 

166,4 145,0 

30., 8 

65,7 

- 3,3 

4,0 

2,0 

2,0 

5.1 

3.2 

1,9 

1)0snova za projekcijo sredstev v letu 1986 je rebalansirani republiški proračun povečan za 1.294 mio din od dodatnega priliva 
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in storitev po zaključnem računu za leto 1984. 

2)Pri izračunu prispevka zveznemu proračunu smo upoštevali predloženi osnutek zveznega proračuna za leto 1986. 
V- 

3)Brez sredstev za pokrivanje tečajnih razlik NBJ. 
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TABELA 9: Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo - tekoče cene 
- v mio din 

1985 
ocena 
ob 

upošt. 
dosed. 
tendenc 

1986 
predvideno 

Struktura v 
1985 

Nominalni indeksi 
rasti v% 
1985/84 1986/85 

Realne stopnje 
rasti v% 

1986/85 

SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO Q 15/, 0 2,7 
GOSPODARSTVA 512.115 • 788.630 71,8 72,1 172,0 W,u 
v tem. ^ 8 185,0 160,0 6,7 
- amortizacija 210.100 33b..i 147,0 -2,0 

: ssr&i-i). e:S S " 

" S.«° S.™ 3,6 3.6 "»■» 

" S°5pSSjra"V* «.690 72.460 6,4 6,6 «,0 15»,5 5,7 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO „ „K n ' i* o <lf¥l n 15T 0 2 0 
NEGOSPODARSTVA 113-600 173.940 15,9 15,9 180,0 153,0 

- dvorna stan.akum.UDS 54.480 80.970 7,6 7,4 189,5 148,5 -1,0 
AKUMULACIJA PREBIVALSTVA 88.010 1 30.600 1 2,3 1 2,0 219,0 1 4«,5 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA 177 n 153 o 2,0 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 713.725 1.093.170 1 00,0 1 00,0 1 77,0 

inlAplaSnajl " ^ SR 53.300 82.000 7,5 7,5 180,0 154,0 2,7 
Neto obveznosti do manj o-in n n? n - 12 0 
razvitih SR in SAP Kosovo 23.500 37.600 2) 4,0 3,4 210,0 132,0 
Neto odliv akumulacije v . 
tujino 30.240 61.200 4,2 5,6   
v tem: 
- neto odplačila inozemskih 

posojil 16.740 29.200 2,3 2,7 
• neto kreditiranje izvoza 13.500 32.000 1,9 2,9 

39.900 56.100 5,6 5,1 
Sredstva za finančno 
sanacijo v SRS 
Pokrivanje prirasta zalog z 
doIgor.viri sredstev in 
časovne razmejitve 192.485 304.370 27,0 27,9 

USTVARJENE INVESTICIJE V . 14q = _ 1 0 
OSNOVNA SREDSTVA 369.300 551.900 51,7 50,5 170,0 
v tem: i- •i 0*1 onn T7R noo 35 2 34,6 174,0 150,0 0,0 
: ^So^rinvesticije MS M «',5 1 62,0 1 47,0 

- Stanovanjske investicije 79.900 116.700 11,2 10,7 163,0 146,0 -2,5 

DELEŽI USTV.INVESTICIJ V DP 
Investicije v osnovna sredstva -20,1 19,5 
Proizvodne investicije 13,7 13,4 
Neproizvodne investicije 6,4 6,1 
Stanovanjske investicije 4,4 4,1 

1) V izračunu smo upoštevali obveaiosti do zveznega proračuna kot izhaja iz Osnutka zakona o proračunu federacije 
za leto 1986. 

2) Dogovarjanje o višini obveznosti za manj razvite SR in SAP še ni zaključeno. 
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PREGLED OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA 

iz dohodka iz osebnih dohodkov ter združevanja sredstev iz 

čistega dohodka v letu 1985 ter predvidena višina posameznih 

obveznosti za leto 1986, kot izhajajo iz usmeritev resolucije o 

politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v letu 

1986 (pregled virov, osnov in stopenj za posamezne obveznosti 

v letih 1985 in 1986) 

A. OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 

Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETU 19 8 5 PREDVIDENE STOPNJE V LETO 1986 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA ZA REALIZACIJO RESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

1. PRISPEVEK ZA USMERJENO 
IZOBRAŽEVANJE 
- prispevek izobraževalni 

skupnosti Slovenije 

- prispevek posebnim 
izobraževalnim skupnostim 

doseženi dohodek 

doseženi dohodek 

0,39 % 

različne po posameznih 
PIS; med 0,75 % in 2,80%, 
povprečna stopnja 1,33 % 

0,35% 

enake stopnje 
kot v 1.1985 ( med 0,75% 
in 2,80%),povp.stopnja 1,33% 

2. PRISPEVEK ZA RAZISKOVANJE 
- prispevek raziskovalni 

skupnosti Slovenije 
(skupni program) 

- prispevek posebnim 
raziskovalnim skupnostim 

- prispevek občinskim 
razisk.skupnostim 

doseženi dohodek 

doseženi dohodek 

doseženi dohodek 

0,34 % 

različne po posameznih 
razisk.skupnostih; med 0,06% 
in 0,20 %; povprečna stopnja 
0,11 % 

različne po občinah; med 0,01 % 
in 0,13 %; povprečna stopnja 
0,04% 

0,48% 1) 

enake stopnje kot 
iT letu 1985, med 0,06% in 
0,20%; povpr. stopnja 0,11% 

stopnje - bodo lahko - največ 
takšne kot povprečne v letu 

1985 

3. PRISPEVEK OBČINSKIM 
SKUPNOSTIM ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA bruto osebni dohodki 

pogodbe o delu 

različne po občinah; med 8,24% in 
14,48%, povprečna stopnja 10,0% 

po sklepu občinske zdravstvene 
skupnosti 

stopnje bodo največ takšne 
kot povprečne v letu 1985 

4. PRISPEVEK SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 

- za nesreče pri delu in 
poklicne bolezni 

— prispevek za zavarovalno 
dobo, ki se šteje s 

povečanjem 

- posebni prispevek SPIZ 

bruto OD 

bruto OD, zavezanci 
so le 0ZD, ki 
zaposljujejo delavce 
z benificirano del. 
dobo 

poslovni sklad po 
stanju,izkazanem v 
bilanci stanja 1984, 
zmanjšan za nekatere 
odbitne postavke 

2,7 % 

med 3,5 % in 10,5 % ; povprečna 
stopnja 0,8 % 

0,27 % oziroma 1,27 % 

2,7% ( enaka kot v 
letu 1985) 

med 3,5%-in 10,5% 
(enake stopnje kot v 
letu 1985) 

0,50 - oziroma 2,50 - 

5. FRISPEVIK SKUPNOSTI ZA 
ZAPOSLOVANJE bruto osebni dohodki različne po občinah;med 0,16 

in 0,37 %; 
povprečna stopnja 0,24% 

stopnje bodo največ takšne kot 
povprečne v letu 1985 

1) V tem so vključena tudi sredstva za nabavo raziskovalne opreme. 
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Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETO 19 8 5 PREDVIDENE STOPNJE V LETO 1986 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA ZA REALIZACIJO RESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

6. STANOVANJSKI PRISPEVEK 
(solidarnostni del) 
- solidarnost v republiki 

- solidarnost v občini 

bruto osebni dohodki 

bruto osebni dohodki 

0,295 % 

različne po občinah; po samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana 
stanovanjskega SlS-a; med 0,68 % 
in 2,205 %; povprečna stopnja 1,550% 

0,135% 
(znižanje stopnje 
zaradi ukinitve prisp.za 
izgradnjo študentskih in 
dijaških domov) 

zaradi ustvarjenih večjih 
sredstev v letu 1985 se 
morajo stopnje znižati na 
povprečno okoli 1,43 % 

7. DAVEK IŽ DOHODKA T0ZD 

8. OBVEZNOSTI DO DELOVNE 
SKUPNOSTI 

davčna osnova, 
zmanjšana za davčne 
olajšave (osnova B za 
izračun davka iz 
dohodka) 

po zakonu o stopnjah in olajšavah: 
- TOZD-i s področja gospodarstva in 

njihove delovne skupnosti 3,2 % 
— prioritetni TOZD-i in njihove 

delovne skupnosti 1,0% 

Zaradi znižane davčne osnove v 
letu 1986 bodo stopnje zvišane 
in sicer: 
TOZD-i s področja gosp. 4,2 %2) 
prioritetni TOZD-i 1,3 %2) 

plačilo na osnovi SS 
T0ZD z del'.skupnosti jo 
za dogovorjene storitve 

višine določene v SS o obsegu 
storitev delovne skupnosti za T0ZD 

zaradi previsoko realiziranih 
sredstev v letu 1985 morajo 
delovne skupnosti v letu 1986 
znižati svoje programe za okoli 

8 % 

9. IZDATKI ZA OHRANITEV, 
ZBOLJŠANJE IN VARSTVO 
DELOVNEGA IN ŽIVUENSKEGA 
OKOLJA 
- splošni vodni prispevek 

vodni prispevek po 
odločbi 

davčna osnova B 

- količina proizvedene 
električne energije 

- količina uporabljene 
vode 

- količina izpuščene 
onesnažene vode 

- količina pitne vode 

po sklepu o tarifah vodnih prispevkov 
obnočne vodne skupnosti; med 0,9 % 
in 2,956 %, povprečna stopnja 

okoli 2,30 % 

0,164 din / KW 

4,11 din / m3 

140,68 din /E 

1,80 din / m3 

zaradi realiziranih večjih 
sredstev v letu 1985 od 
izhodišč resolucije morajo 
vodne skupnosti v letu 1986 
znižati stopi je za okoli 20% 

— prispevek za varstvo 
pred požarom bruto osebni dohodki * po SS o temeljih plana SIS za požarno 

varnost oziroma po občinskem odloku 
prispevne stopnje ne 
smejo bitdi višje kot v 
letu 1985 

10.ČLANARINE IN PRISPEVKI 
GOSPODARSKIM ZBORNICAM IN 
DRUGIM ZDRUŽENJEM 0ZD 

po samoupravnem sporazumu oziroma vsakoletnem finančnem načrtu 
gospodarske zbornice oz. drugega splošnega združenja 

v letu 1986 morajo 
članarine zbornicam in 
združenjem rasti 
počasneje od rasti 
dohodka 

11.IZDATKI ZA SPLOŠNO 
LJUDSKO OBRAMBO IN 
DRUŽBENO SAMOZAŠČITO 
- prispevek za financiranje 

splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

- prispevek za pokrivanje 
nadomestil osebnega 
dohodka delavcev, ki v 
delovnem času opravljajo 
dolžnosti na področju 
SLO in DS 

v večini občin 
bruto OD, v nekaterih 
občinah doseženi 
dohodek 

določen znesek na 
zaposlenega po 
samoupravnem sporazumu 
v občini 

iazlične po občinah; povpreč. 
0,5 % (Od osnove B0D ) oz. okoli 
0,2 % (kjer je osnova doseženi 

dohodek 

določen znesek na delavca 
(v nekaterih občinah) 

enake stopnje kot v letu 
1985 

višina prispevka se v 
letu 1986 relativno ne 
sme povečati 

12. KAZNI, TAKSE IN SODNI 
STROŠKI sodna odločba zneski na podlagi predpisov o upravnih 

taksah ter na podlagi upravnih in 
sodnih odločitev 

1) Brez pokrivanja dodatnih obvemosti, kot izhajajo iz osnutka zveznega proračuna za leto 1986, ki bi - v praneru da bi jih 
morali pokrivati z davkom iz dohodka - zahtevale dodatno povečanje stopnje davka iz dohodka T0ZD za okoli y,0 /. . 
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Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETU 19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 
PREDVIDENE STOPNJE V LETU 1986 

ZA REALIZACIJO RESOHJCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

13. ZAVAROVALNE PREMIJE plačilo po pogodbah 
(policah) 

višina določena v zavarovalni polici 
oziroma pogodbi 

14. PRISPEVEK SOLIDARNOSTI 
IZ DOHODKA TOZD davčna osnova A 0,2 0,2 % 

15. KOMUNALNI PRISPEVEK bruto osebni dohodki stopnja prispevka je določena s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
oziroma z občinskim odlokom ; med 1% 
in 4%, povpreč. stopnja okoli 1,7 % 

zaradi ustvarjenih večjih 
sredstsev v letu 1985 se 
mora stopnja prispevka 
znižati v povprečju na 
okoli 1,6% 

16. NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA po odločbah občinskih 

skupščin 
po odlokih obč. skupščin; 
različne po občinah 

stopnje prispevka se v letu 
ne smejo povečati 

17. PRISPEVIK ZA ZAKLONIŠČA - znesek stanarine oz. 
najemnine za poslovne 
'prostore 

— nabavna vrednost 
stavbe oz. osnova za 
obračun amortizacije 

. - cena gradbenega dela 
stavbe 

z zakonom določena višina prispevka : 
— uporabniki poslovnih stavb in 

prostorov v družbeni lasti v 
velikosti, ki ne sme biti manjša 
od 3 % skupne letne stanarine oz. 
najemnine 

— imetniki pravice do uporabe 
poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov v velikosti, ki ne sme 
biti manjša od 0,06 % nabavne 
vrednosti stavbe oz. osnove za obračun 
amortizacije 

— investitorji, ki so oproščeni graditve 
zaklonišč plačajo prispevek za 
graditev zaklonišč, ki ne sme biti 
manjši od 2 % in ne večji od 4 % 
skupne cene gradbenega dela stavbe 

višina teh prispevkov 
bo v letu 1986 
ostala enaka kot v 
letu 1.985 

18. PRISPEVEK ZA DELOVANJE 
SISEOT dinarska vrednost 

uvoženega blaga, 
plačila za storitev in 
drugi odlivi deviz razen 
odlivov iz kreditnih 
poslov s tujino 

za prvo polletje leta 1985 0,016 l 

za. drugo polletje leta 1985 0,03 l 

19. PRISPEVEK ZA POSPEŠEVANJE 
KONVERTIBILNEGA DEVIZNEGA 
PRILIVA davčna osnova A.zmanjšana 

za olajšave izvoznikom 2,8 % 

za prvo polletje 1986 0,03%, 
v drugem polletju pa predvi- 
doma obveznost ugasne 

novi devizni sistem ne daje 
pravne podlage za posebno repu- 
bliško stimuliranje konvertibi- 
lnega izvoza v letu 1986 

20. PRISPEVIK ZA POKRIVANJE 
DELA STROŠKOV ENOSTAVNE 
REPRODUKCIJE V ŽG 
LJUBLJANA davčna osnova A za preteklo 1,8 % 18% 

leto, povečana za odbitne 
postavke 

21. DODATNI PRISPEVEK ZA davčna osnova A za preteklo 
POKRIVANJE IZGUB V leto, povečana za odbitne 
ELEKTROGOSPODARSTVU, postavke 1 5 
PREMOGOVNIŠTVU IN ŽG 
LJUBLJANA V LETU 1985 

22. PRISPEVEK ZA FINANCIRANJE 
DEL V RAZŠIRJENI GOZDNI 
REPRODUKCIJI 
(plačujejo TOZD-i g 
področja mehanične in 
kemične predelave lesa) nabavna vrednost najmanj 1 % (stopnja je določena Po novem zakonu o gozdovih se to 

gozdnih sortimentov v SS o temeljih plana SIS za "področje ureja s SS med 0ZD 
gozdarstvo) gozdarstva in porabniki lesa 

z združevanjem sredstev iz 
čistega dohodka 

23. PRISPEVEK ZA USPOSABLJANJE 
ZAMELJIŠČ ZA DRUŽBENO 
ORGANIZIRANO KMETIJSKO 
PROIZVODNJO doseženi dohodek 0,3 % 0,3 % 
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Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETO 19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 

PREDVIDENE STOPNJE V LETO 1986 

ZA REALIZACIJO EESOHJCIJSKIH 
IDHODIšČ 

24. PRISPEVEK ZA OBRAMBO 
PRED TO® 
- OZD primarne lanet. 

proizv. 
- OZD sekund .kmet.proizv. 
- OZD terc. proizv. 

doseženi dohodek 

25. PRISPEVEK ZA POSPEŠEVANJE 
KMETIJSTVA 

stopnje različne po regijah 
oz. obnočnih skupnostih 
med 0,32 % in 0,742 % 
med 0,16 % in 0,392 % 
med 0,08 % in 0,15 % 

odkupna cena kmetijskih 
pridelkov 

velikost prispevka določi občinska 
skupščina z odlokom 

26. PRISPEVEK ZA ŠTIPENDIRANJE bruto osebni dohodek 0,5 % 

enake stopnje kot v letu 1985 
med 0,32 % in 0,742 % 
med 0,16 % in 0,392 % 
med 0,08 % in 0,15 l 

uveden bo le v nekaterih 
občinah, in ne sme biti 
večji kot v letu 1985 

0,5% 

B. OBVEZNOSTI IZ BRUTO OSEBNIH DOHODKOV 

Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETO 19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 

PREDVIDENE 'STOPNJE V LETO 1986 

ZA REALIZACIJO RESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

I. PRISPEVKI ZA SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI: 

1. PRISPEVEK ZA SKUPNOST 
OTROŠKEGA VARSTVA 
SLOVENIJE bruto OD 1,10 % 1,33 % 

2. PRISPEVEK ZA KULTURNO 
SKUPNOST SLOVENIJE bruto OD 0,50 % 0,50 % 

3. PRISPEVEK ZA OBČINSKO 
SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA 

4. PRISPEVEK OBČINSKI 
IZOBRAŽEVALNI SKUPNOSTI 
ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 

bruto OD 

bruto OD 

različne po občinah, povprečna 
prispevna stopnja 3) 2,46 % 

stopnje ne smejo biti večje 
od povp.stopenj v 1985 

različne po občinah, povprečna 
prispevna stopnja 3) 5,39 % 

stopnje ne smejo biti večje 
od povp.stopenj v 1985 

5. PRISPEVEK ZA OBČINSKO 
KULTURNO SKUPNOST bruto OD različne po občinah, povprečna 

prispevna stopnja 3) 0,80 
stopnje ne smejo biti večje 
od povp.stopenj v 1985 

6. PRISPEVEK ZA OBČINSKE 
TELESNO KULTURNE 
SKUPNOSTI 

7. PRISPEVEK ZA OBČINSKO 
SKUPNOST SOCIALNEGA 
SKRBSTVA 

8. PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE 

bruto OD 

bruto OD 

bruto OD 

različne po občinah, povprečna 
prispevna stopnja 3) 0,47 

različne po občinah, povprečna 
prispevna stopnja 3) 0,96 

različne po občinah, povprečna 
prispevna stopnja 3) 0,69% 

stopnje ne sne jo biti večje 
od povp.stopenj v 1985 

stopnje ne smejo biti večje 
od stopenj v 1985 

stopnje ne smejo biti večje 
od stopenj v 1985 

9. PRISPEVIK ZA POKOJNINSKO 
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE bruto OD 12,54% 13,10% 

3) Povprečre prispevne stopnje so izračunane za obdobje januar-september 1985. 
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II. Davki in ostali prispevki iz osebnih dohodkov 

Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETU 19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 
PREDVIDENE STOPNJE V LETO 1986 

ZA REALIZACIJO RESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

1. POSEEMI REPUBLIŠKI 
PRISPEVEK ZA INTERVENCIJE 
V PROIZVODNJI HRANE bruto OD 0,4 % 0,4 % 

2. POSEBNI REPUBLIŠKI 
PRISPEVEK ZA REHJBLIŠKE 
BLAGOVNE REZERVE bruto OD 0,4 % 0,4 t 

3. OBČINSKI DAVEČ IZ OD bruto OD 0,35 % (ni uveden v vseh občinah) predvideno je zvišanje 
stopenj do 0,75 % 
(ne bo uveden v vseh 
občinah) 

4. POSEBNI OBČINSKI 
PRISPEVEK ZA INTERVENCIJE V 
PROIZVODNJI HRANE bruto OD različne po občinah, od 0,5 % do 

1,1 % 
enake stopnje 
kot v 1.1985, 
med 0,5% in 1,1 

5. POSEBNI OBČINSKI PRISPEVEK 
ZA OBČINSKE BLAGOVNE 
REZERVE bruto OD različne po občinah (ni uveden v 

vseh občinah) stopnje od 0,10 % 
do 0,5 %. 

enake stopnje 
kot v letu 1985: 
med 0,10% in 0,50% 

6. DODATNI PRISPEVEK 
SOLIDARNOSTI (za odpravo 
posledic potresa v 
Črni gori) 

bruto OD 0,6 8 0,2 8 

C. OBVEZNO ZDRUŽEVANJE SREDSTEV IZ ČISTEGA DOHODKA 

Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETO 19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 

PREDVIDENE STOPNJE V LETO 1986 

ZA REALIZACIJO RESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

1. OBVEZNOSTI ZA HITREJŠI 
GOSPODARSKI RAZVOJ MANJ 
RAZVITIH SR IN SAP KOSOVO delež akumulacije v 

poslovnem skladu po 
zaključnem računu 
tekočega leta 

različne stopnje glede na delež . 
akumulacije v primerjavi s 
poslovnim sklad on v podskupini 
dejavnosti v katero je razvrščena 
TOZD. Stopnje se gibljejo od 
1,3 % do 5,6 % (možna pa je 
vrsta olajšav) 

višino obveznosti ter stopnje 
obveznosti za leto 1986 bo 
možno opredeliti šele, 
ko bo sprejet zvezni zakon 
o pospeševanju razvoja manj raz- 
vitih SR in SAP Kosovo za 
obdoje 1986-1990 

2. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV 
ZA GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO PO ENOTNIH 
VIRIH, OSNOVAH IN MERILIH 

-SKUPAJ : 

OD TEGA ZA: 
2.1. Združevanje sredstev za 

e lektrogospodarstvo 
2.2. Združevanje sredstev za 

železniško gospodarstvo 
2.3. Združevanje sredstev za 

luško infrastrukturo 
2.4. Združevanje sredstev za 

SIS za nafto in plin 
2.5. Združevanje sredstev za 

cesto infrastrukturo 
2.6. Združevanje sredstev za 

letališko infrastrukturo 

doseženi dohodek po 
zaključnem računu za 
preteklo leto,zmanjšan 
za bruto OD in povečan 
za amortizacijo iznad 
minimalnih stopenj 

skupna stopnja združevanja znaša 
10,5 % (stopnje so sprejete za 
obdobje 1982-1985) 

2,11 % 

2,13 % 

0,92% 

1,87 

3,47 Jo 

1) 

skupna stopnja znaša 11,50 % 
od osnove, ki je glede na 
dosedanjo osnovo zmanjšana za 
amortizacijo iznad minimalnih 
stopenj 

2,26 % 

2,88 % 

0>49 % 
2,00 % 

3,72 % 

0,15 % 
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Vrsta obveznosti VELJAVNO V LETU .19 8 5 

Osnova za obračun 
obveznosti 

STOPNJA PRISPEVKA 

3. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA 
ELEKTROGOSPOARSTVO IN 
PREMOGOVNIŠTVO 
a) uporabniki na napetosti 

110 KW 

b) uporabniki na napetosti 
1-35 KW 

c) uporabniki na napetosti 
0,4 KV/ . 

fakturirani znesek 
porabljene električne 
energi je 

fakturirani znesek 
porabljene električne 
energi je 

fakturirani znesek 
porabljene električne 
energi je 

30 % 

52 % 

72 

PREDVIDEVANE STOPNJE V LETO 1986 

ZA REALIZACIJO KESOLUCIJSKIH 
IZHODIŠČ 

30 * 

52 ' 

72 

4. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA 
FTT fakturirani aiesek 

porabljenih impulzov 20 20 1. 

5. OBVEZNO ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV REZERV 
— za republiški sklad 

skupnih rezerv 
- za občinske sklade 

skupnih rezerv 

6.ZDRUŽEVANJE SREDSTEV Z 
STANOVANJSKO IZGRADNJO 

(vzajemnost) 
- vzajemnost na ravni 

republike 
— vzajemnost na ravni 

občine 

7.Združevanje sredstev 
za komunalno 
gospodarstvo 

5 % 
doseženi čisti dohodek 
zmanjšan za bruto OD po različne stopnje po občinah, 
zaključnem računu za od 0,5% do 5,0% 
preteklo leto 

bruto ose trii dohodki 

bruto osebni dohodki 

0,02 1 

različne stopnje po občinah, 
od 0,3 % do 3,28 %; povprečna 
stopnja 1,16% 

3 % 

povprečno 1 

0,02% 

zaradi ustvarjenih večjih 
sredstev v letu 1985 se morajo 
stopnje znižati na okoli 
1,06 % 

Bruto osebni dohodki različna po občinah, 
povprečna stopnja 

1,2% 

zaradi ustvarjenih večjih 
sredstev v letu 1985 se morajo 
stopnje znižati na okoli 1,1% 

1) V letih 1981-85 so se za letališko infrastaktaro zdmževala sredstva po SS v višini 0,28% .vendar ne po enotnih virih, osnovah 
in merilih za vse 0ZD. 
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PREDLOG DOGOVORA 

o izvajanju politike na področju splošne 

porabe na ravni občin v SR Sloveniji v 

letu 1986 (ESA-802) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 4. 
12. 1985 obravnaval: 

- PREDLOG DOGOVORA O IZVAJANJU POLITIKE NA 
PODROČJU SPLOŠNE PORABE NA RAVNI OBČIN V SR 

SLOVENIJI V LETU 1986, 
ki vam ga pošiljamo kot spremljajoči dokument k resolu- 

ciji o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 v letu 1986. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin 
občin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni svet 
skupščine mesta Maribor, Izvršni svet skupščine skupnosti 
obalnih občin ter Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v skladu z določ- 
bami resolucuje o politiki uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (Uradni list SRS, 
št. ) sprejmejo 

DOGOVOR 
o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1986 

1. čleri 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo za uresničeva- 
nje politike in ciljev, opredeljenih v resoluciji o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
198§-1990 v letu 1986 na področju splošnih družbenih po- 
treb v občinah (v nadaljnjem besedilu: splošna poraba) s 
svojimi ukrepi zagotovili, da bodo izvirni prihodki za splošno 
porabo v občinah rastli v višini 95% nominalne rasti dohodka 
na ravni SR Slovenije v letu 1986. 

2. Člen 

Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno po- 
rabo po prejšnjem členu se upoštevajo prihodki, ki bi jih 
posamezna občina lahko dosegla v letu 1986 ob upoštevanju 
naslednjih izhodišč: 

- davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji o,75% 
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 1986. 

- davki od občanov v višini, ki bi jo bilo v posamezni občini 
možno doseči ob doslednem izvajanju dogovora o usklajeva- 
nju davčne politike za obdobje 1986-1990 ob najmanj 95 
odstotni izterjavi davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki); 

- drugi izvirni prihodki v doseženi višini. 
Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški se- 

kretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino ugoto- 
vita možnosti občine po prejšnjem odstavku. 

Kalkulativni prihodki po tem členu se ugotavljajo v rokih in 
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

3. člen 

Na osnovi podatkov o dejansko realiziranih kalkulativoo 
ocenjenih prihodkov od davkov občanov in ugotovljenem 
zvišanju ali znižanju strukturnega deleža teh prihodkov v 
dogovorjeni porabi občin v letu 1986 se posamezni občini v 
letu 1987 poveča ali zniža obseg dogovorjene porabe v 
naslednjih višinah: 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan do 2,5%, se 
obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 0,12%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 2,5% do 
5%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,25%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 5% do 
10%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,50%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 10% do 
15%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,75% in 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan za več kot 
15%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 1%. 

4-člen 

Osnova za povečanje dogovorjene splošne porabe občin v 
letu 1986 je dogovorjena splošna poraba občin v letu 1985, 
brez učinkov povečanja ali zmanjšanja splošne porabe za 
dejansko ugotovljeni znesek realiziranih kalkulativno ocenje- 
nih prihodkov od davkov občanov v letu 1984. 

Tako ugotovljena osnova se zmanjša za sredstva, porab- 
ljena za financiranje priznavalnin borcem NOV po podatkih iz 
zaključnih računov proračunov občin za leto 1985. 

5. člen 

Do ugotovitve stopnje rasti ustvarjenega dohodka na ravni 
SR Slovenije se osnova iz 4. člena tega dogovora poveča 
globalno za 50%. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča za odobrena sred- 
stva priznavalnin borcev NOV v letu 1986 po merilih Republi- 
škega komiteja za borce in vojaške invalide. K tako ugotov- 
ljeni osnovi se prištejejo ali odštejejo učinki iz 6. člena tega 
dogovora. 

Dogovorjena splošna poraba, izračunana po prejšnjih 
odstavkih, predstavlja višino omejenih prihodkov splošne 
porabe, nad katero se izločajo sredstva na posebno partijo 
proračuna. 

V obseg omejenih prihodkov se ne štejejo: 
- prilivi prihodkov od davkov občanov nad globalno opre- 

deljeno rastjo splošne porabe 
- lastni prihodki upravnih organov 
- takse parkljarjev in kopitarjev in 
- komunalne takse. 
Pri dopolnjevanih občinah predstavljajo osnovo za izračun 

dogovorjene splošne porabe realizirana merila v letu 1985. V 
letu 1986 se dogovorjena splošna poraba izračuna na osnovi 
meril, določenih v zakonu o proračunu SR Slovenije v letu 
1986. 
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6. člen 

Po sprejemu zaključnega računa za leto 1985 se občini 
poveča ali zmanjša obseg dogovorjene porabe v letu 1986 za 
dejansko ugotovljeni znesek realiziranih kalkulativno ocenje- 
nih prihodkov davkov od občanov. 

7. 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 dogovorjeno porabe za prora- 
čune posameznih občin, vendar skupna rast ne sme presegati 
globalno izračunane rasti splošne porabe občin, ki so zdru- 
žene v to posebno družbenopolitično skupnost. 

8. člen 

Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in spremlja- 
nje tega dogovora zagotovila služba družbenega knjigovod- 
stva. 

Republiški sekrptariat za finance posreduje službi družbe- 
nega knjigovodstva osnovo o višini omejenih prihodkov 
splošne porabe po 5. in 6. 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 po 10. členu tega dogovora, služba družbenega 
knjigovodstva ne izloči sredstev, dokler se prihodki nad dogo- 
vorjenim limitom splošne porabe ne poračunajo z že izloče- 
nimi sredstvi. 

Izvršni svet skupščine posamezne občine predloži službi 
družbenega knjigovodstva podatke o višini sredstev, izloče- 
nih iz tekočega priliva prihodkov na posebno partijo prora- 
čuna občine ob prvem izračunu. 

Vsa nadaljnja vplačila izvirnih proračunskih prihodkov, ki 
presegajo dogovorjeno raven, bo služba sdružbenega knjigo- 
vodstva izločila na posebno partijo proračuna občine. 

9. člen 

Če so se občine, ki se združujejo v posebno družbenopoli- 
tično skupnost, dogovorile za skupno omejevanje splošne 
porabe po 7. členu tega dogovora na podlagi skupne bilance 
sredstev za splošno porabo, potem se sredstva, ki presegajo 
dogovorjeno raven po tem dogovoru, izločijo na posebno 
partijo proračuna le pri posebni družbenopolitični skupnosti. 

10. člen 
Občine se zavezujejo, da bodo sredstva na posebno partijo 

proračuna občin uporabile za obnovo in modernizacijo oddaj- 
niškega in prenosnega sistema RTV in za modernizacijo 
občinskih uprav. 

Prilive prihodkov upravnih organov, ki jih uprave za druž- 
bene prihodke dosežejo z odmero in pobiranjem prispevkov 
za samoupravne interesne skupnosti, bodo občine v pretežni 
meri usmerjale za modernizacijo in učinkovitost teh uprav. 

11. člen 

Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega 
dogovora spremljala in analizirala Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v ob- 
činah. 

Tajniške posle za Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije bo opravljal Republiški sekretariat za finance. 

12. člen 

Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
področje splošne porabe v občinah obvesti o morebitnih 
kršitvah oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega dogovora 
skupščino občine, ki obravnava te kršitve oziroma neizpol- 
njene obveznosti in ustrezno ukrepa. 

13. člen 

Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 
stavniki udeležencev. 

14. člen 

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS. 
Ljubljana dne 

UDELEŽENCI; 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet skupščine 

mesta Ljubljane, Izvršni svet skupščine mesta Maribor, Izvršni 
svet skupščine obalnih občin, Služba družbenega knjigovod- 
stva v 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, Lenart, 
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, Vrh- 
nika, Zagorje, Žalec. 

V izhodiščih za oblikovanje splošne porabe občin, ki so bila 
poslana izvršnim svetom skupščin občin, je bilo predvideno, 
da bo oblikovan dogovor o splošni porabi za obdobje 
1986-1990. Izhodišča za splošno porabo so bila obravnavana 
na seji Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
področje splošne porabe v občinah. Republiški sekretariat za 
finance je bil zadolžen, da z Republiškim komitejem za zako- 
nodajo prouči kdo je podpisnik dogovora in ali bo oblikovan 
letni dogovor oz. dogovor za srednjeročno obdobje. Ker gre 
pri dogovoru o splošni porabi za izvajanje sprejete politike na 
področju splošne porabe v posameznem letu, bo oblikovan 
dogovor za posamezno leto. Za izvajanje politike so v občinah 
odgovorni izvrši sveti skupščin občin, ki bodo tudi udeleženci 
dogovora. 

Osnutek dogovora o splošni porabi občin v SR Sloveniji v 
letu 1986 povzema določbe resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1986, po kateri bodo prihodki za splošno porabo zaostajali za 
5% za nominalno rastjo dohodka na ravni SR Slovenije. Po 
ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje bo ob 
ocenjeni nominalni rasti dohodka splošna poraba lahko rastla 
z indeksom 150 v primerjavi z letom 1985. 

Zaradi popravka osnov dogovorjene porabe občin v prete- 
klih letih po ugotovljenih deležih izdatkov za financiranje 
dejavnosti organov družbenopolitičnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij so bile dosežene delne izenačitve 
materialnih možnosti posameznih proračunov občin. V pri- 
hodnjem letu bo predvidena rast dogovorjene porabe v vseh 
občinah enaka, razen priznavalnin borcem NOV. Merila za to 
obliko porabe bo oblikoval Republiški komite za borce in 
vojaške invalide. Pri dopolnjevanih občinah bo obseg dogo- 
vorjene porabe oblikovan na osnovi določb zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1986. 

Osnovo za izračun v letu 1986 predstavlja dogovorjena 
porapa leta 1985, izračunana po določbah dogovora o izvaja- 
nju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1985, ki se ji odštejejo pozitivni in negativni 
učinki izterjave davkov od občanov iz leta 1984 in priznaval- 
nine borcem NOV. Predhodno ugotovljena osnova se poveča 
za globalni indeks 150 in za oblikovana merila za priznaval- 
nine borcem NOV. Po ugotovitvah iz zaključnih računov pro- 
računov občin za leto 1985 bo obseg dogovorjene porabe 
povečan ali zmanjšan za dejansko ugotovljene zneske realizi- 
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ranih kalkulativno ocenjenih prihodkov od davkov občanov. 
Prihodki za splošno porabo se bodo oblikovali podobno kot 

v preteklih letih. Pri občinah, ki jim prilivi prihodkov s pove- 
čano stopnjo 0,75% davka iz osebnega dohodka delavcev ne 
bodo zadoščali za pokritje dogovorjenega obsega splošne 
porabe, bo potrebno primanjkljaj pokriti z odstopljenim 
delom posebnega republiškega davka od prometa proiz- 
vodov. 

Način in višino odstopa bo urejal odlok Skupščine SR 
Slovenije (največja stopšnja odstopljenega davka bo 6,0%). 
Po pooblastilu, ki ga bo imel Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, se bo občinam delež odstopljenega davka med letom 
spremenil. Odstopljeni del posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in dopolnilna sredstva iz republiškega 
čuna bodo občine prejemale samo ob uvedbi davka iz oseb- 
nega dohodka po stopnji 0,75% od 1/1-1986 dalje. Ostale 
občine bodo stopnjo davka iz osebnega dohodka prilagodile 
višini, ki bo zagotavljala realizacijo dogovorjenega obsega 
splošne porabe. 

Davke od občanov bo Republiška uprava za družbene pri- 
hodke ocenila v sodelovanju z občinskimi upravami za druž- 
bene prihodke. Prihodki bodo ocenjeni na osnovi možnosti, ki 
jih daje dogovor o usklajevanju davčne politike za obdobje 
1986-1990 in ob 95% izterjavi davkov in prispevkov. Za 
dosledno pobiranje davkov od občapov bodo občine stimuli- 
rane tako, da se bo lahko obseg dogovorjene porabe v letu 
1987 povečal glede na povečanje strukturnih deležev davkov 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega raz- 
voja SR Slovenije, zagotovitve enakopravnega položaja 
občana in v skladu s 7. členom zakona o davkih občanov, 10. 
členom zakona o davku na promet nepremičnin in 25. členom 
zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvo- 
dov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev, sklenejo skupščine občin v 
SR Sloveniji 

DOGOVOR 
O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Skupščine občin v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 
udeleženke) soglašajo, da bodo pri oblikovanju davčne poli- 
tike v občinah v obdobju 1986 do 1990 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 razlik v višini obveznosti zavezancev 
med posameznimi družbenopolitičnimi skupnostmi, razen ti- 
stih, ki so pogojene z razvojnimi cilji; 

- da občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbe- 
nih potreb glede na njihovo ekonomsko moč in v sorazmerju s 
svojimi materialnimi možnostmi: 

od občanov v dogovorjenem obsegu splošne porabe leta 
1986, kar je razvino iz 3. člena. Primerljiva osnova za ugotav- 
ljanje povečanja ali zmanjšanja deležev prihodkov od davkov 
občanov v letu 1986 bo izračunani delež dejansko realiziranih 
kalkulativnih ocenjenih prihodkov v dogovorjeni porabi leta 
1985. 

Dodatna stimulacija za doslednejše pobiranje davkov od 
občanov je tudi v tem, da prilivi prihodkov iz tega naslova, ki 
bodo realizirani nad globalno opredeljeno rastjo splošne 
porabe, ne bodo omejevani. Osnova za to višino bo realizacija 
davkov od občanov v posamezni občini v letu 1985 povečana 
za globalno opredeljeno rast splošne porabe. 

Dogovor ne omejuje enako kot v preteklih letih prihodkov 
upravnih organov, taks parkljarjev in kopitarjev in komunalnih 
taks (v okviru komunalnih taks so zajete turistične takse). 

Prihodke, ki jih v okviru prihodkov upravnih organov prido- 
bijo občinske uprave za družbene prihodke z odmerjanjem in 
pobiranjem prispevkov za samoupravne interesne skupnosti, 
bodo občine lahko usmerjale za modernizacijo in učinkovi- 
tost teh uprav. Občine, ki bodo oblikovale prilive nad dogo- 
vorjenim obsegom splošne porabe, pa bodo te prihodke 
lahko usmerjale za obnovo in modernizacijo oddajniškega in 
prenosnega sistema RTV in za modernizacijo občinskih 
uprav. 

Osnutek dogovora je obravnavala tudi Komisija Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v 
občinah in ga v predloženem besedilu tudi sprejela. 

- da se zagotovi kvalitetno in učinkovito opravljanje nalog 
občinskih uprav za družbene prihodke in učinkovito uresniče- 
vanje ustavnosti in zakonitosti. 

2. člen 

Udeleženke si bodo 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 dosledno izterjevale vse 
odmerjene davke in prispevke, ki dospejo v plačilo. 

4. člen 

Udeleženke se zavezujejo, de bodo 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 in poklicne dejavno- 

sti, 
4. davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in teh- 

ničnih izboljšav, 
5. davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih pra- 

vic, 
6. davek od premoženja, 
7. davek na dobitke od iger na srečo, 
8. davek na promet nepremičnin, 
9. davek od prometa proizvodov in storitev. 

PREDLOG DOGOVORA 

o usklajevanju davčne politike za obdobje 

1986-1990 (ESA-k 802)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 97. seji dne 28. kfvam ga pošiljamo kot spremljajoči dokument k resolu- 
11. 1985 obravnaval: ciji o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slove- 

- PREDLOG DOGOVORA O USKLAJEVANJU DAVČNE nije za obdobje 1986-1990 v letu 1986. 
POLITIKE ZA OBDOBJE 1986-1990, 
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2. DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV 
5. člen 

Udeleženke se zavezujejo, da bodo občine, katerim se od- 
stopa del posebnega republiškega davka od prometa proizvo- 
dov in ki prejemajo dopolnilna sredstva iz republiškega prora- 
čuna, predpisale stopnjo davka od osebnega dohodka delav- 
cev v višini 0,75%, ostale občine pa v višini do 0,75%. 

3. 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 ne glede na razvrstitev v skupine 
katastrskih občin, predpisale dodatno stopnjo davka iz kme- 
tijstva od katastrskega dohodka negozdnih površin v višini od 
10% do 25%, dodatno stopnjo davka na dohodke od gozda pa 

* v višini od 20% do 30%. 

7. člen 

Udeleženke bodo za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po 
dejanskem dohodku od ostanka čistega dohodka, predpisale 
proporcionalno stopnjo v višini od 25% do 30%. 

8. člen 

Udeleženke bodo predpisale začasno oprostitev davka iz 
kmetijstva za dohodke od zemljišč, na katerih se zasadijo: 
novi vinogradi do 5 let, novi sadovnjaki in drugi dolgoletni 
nasadi do 10 let. Dobo začasne oprostitve za nove sadovnjake 
in druge dolgoletne nasade bodo udeleženke po vrstah nasa- 
dov glede na dobo do začetka polne rodnosti, uskladile v 
okviru regije. 

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 ali 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 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih in pod pogoji, ki jih po 
predhodni uskladitvi v regiji, določi občinska skupščina. 

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 po- 
vršin po dodatni stopnji. 

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 okviru regije. 

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 in zemljišča 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 družbeno organizirano modernizacijo go- 
spodarstva 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 priznavanje davčnih olajšav 
usklajujejo udeleženke v okviru regije. 

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 zemlji- 
ški skupnosti ali združenenju kmetu zaradi izkoriščanja za 
družbeno organizirano proizvodnjo in sicer: 

- za zakup nad 1 do 3 leta 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. 
1 2. Zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidro- 

elektrarn in drugih alternativnih energetskih virov, v višini do 
80% od odmerjenega davka glede na višino vloženih sredstev 
za čas do 5 let. Druga merila in višino olajšav bodo udele- 
ženke uskladile v okviru regije, 

3. Zavezancem, ki imajo učence in študente na. proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi v višini 15% od izplačanih 
nagrad po kolektivni pogodbi. 

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 za vsakega takega otroka. 

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 do 100%, za zemljišča, na katerih se izvede 
komasacija ali arondacija pa do 50% za dobo trajanja takih 
postopkov, vendar največ do 5 let. 

13. člen 

Udeleženke bodo zagotovile, da bodo za kmetijstvo pri- 
stojni občinski upravni organi predložili davčnim organom do 
15. februarja v letu, za katero se davek odmerja, sezname 
zavezancev, ki ne obdelujejo zemljišča v skladu s predpisi o 
kmetijskih zemljiščih, z navedbo podatkov o parcelni številki, 
katastrski kulturi in katastrskem dohodku neobdelanega zem- 
ljišča. 

Udeleženke bodo dohodkovne cenzuse, določene z zneski 
katastrskega dohodka negozdnih zemljišč in znesek iz zad- 
njega odstavka 11. člena, valorizirale s poprečnim količni- 
kom, ugotovljenim v merilu SR Slovenije ob valorizaciji ali 
novem izračunu katastrskega dohodka negozdnih zemljišč. 

4. 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, lahko 
tudi po skupinah dejavnosti, v višini od 28% do 35%. 
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Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena bodo 
udeleženke za davek iz poklicnih dejavnosti, ki so posebnega 
družbenega pomena, predpisale nižjo proporcionalno stop- 
njo, vendar najmanj v višini 10%. 

Stopnje davka iz prvega odstavka tega člena so za 5 odstot- 
nih točk višje za zavezance, ki v okviru gostinske dejavnosti 
dosegajo dohodke s storitvami bifejev in za zavezance, ki 
pridobivajo dohodek v obliki postranskega poklica oziroma 
za 10 odstotnih točk višje za zavezance, ki občasno dosegajo 
dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, če s pred- 
pisi niso prepovedane. 

15. člen 

Udeleženke bodo določile pavšalni letni znesek davka iz 
gospodarskih dejavnosti v višini najmanj 5% enoletnega 
poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Pavšalni letni znesek davka iz prvega odstavka tega člena 
se poveča za znesek, ki ustreza odstotku od enoletnega 
poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu glede na vrsto 
dejavnosti oziroma predmet poslovanja, način in kraj poslova- 
nja, delovno sposobnost zavezanca in uporabo dopolnilnega 
dela delavcev ali družinskih članov in sicer: 

- vrste dejavnosti oziroma predmet poslovanja do 20% 
- način poslovanja (velikost in opremljenost po- 

slovnih prostorov ter stopnja avtomatiziranosti de- 
lovnega procesa) do 25% 

- kraj poslovanja, vezan na možnost pridobiva- 
nja dohodka glede na vrsto dejavnosti (mestna na- 
selja, primestna naselja, druga večja ali manjša 
naselja ter odročna in višinska naselja do 15% 

- delovna sposobnost zavezanca, vezana na 
možnost pridobivanja dohodka glede na vrsto de- 
javnosti (starost in zdravstveno stanje) do 10% 

- uporaba dopolnilnega dela delavcev ali dru- 
žinskih članov 5% 

Ne glede na določbe iz prejšnjih dveh odstavkov bodo 
udeleženke določile pavšalni letni znesek davka iz poklicnih 
dejavnosti v višini najmanj 2% 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 osnovnih sredstev zaradi razširitve dejavnosti 
pod pogojem, da ne gre za vlaganja, ki bi se morala kriti in že 
priznane amortizacije in opravljajo dejavnosti, katerih razvoj 
želijo pospeševati v skladu s sprejetim družbenim planom 
občine, predpisale dodatno znižanje davčne osnove do 25% 
za dobo 5 let. 

Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim v pavšalnem 
letnem znesku, ki vlagajo sredstva za nabavo, rekonstrukcijo 
in modernizacijo osnovnih sredstev zaradi razširitve dejavno- 
sti, predpisale davčno olajšavo v obliki znižanja pavšalnega 
letnega zneska od 20% do 40% za dobo 5 let. Olajšava se 
prizna pod pogojem, da zavezanec vloži najmanj znesek, ki 
ustreza 20% poprečnega enoletnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v 
preteklem letu. 

17. člen 

Udeleženke bodo predpisale naslednje davčne olajšave in 
oprostitve: 

1. Za dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati v skladu 
z usmeritvami družbenih dogovorov ali drugih planskih doku- 
mentov o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva v 
občinah, bodo udeleženke določile davčne olajšave v višini 
od 20% do 40% od odmernega davka glede na vrste dejav- 
nosti. 

2. Zavezancem, ki so pričeli opravljati dejavnosti, bodo 
udeleženke določile davčne olajšave za prvo leto v višini 
100%, za drugo leto v višini 50%, za tretje leto v višini 25% od 
odmerjenega davka, razen za dejavnosti, ki jih občina izvzame 
iz olajšav. Druge pogoje za priznavanje teh olajšav bodo 
udeleženke uskladile v okviru regije. 

3. Zavezancu davka, obdavčenemu po dejanskem 
dohodku, ki je dodatno zaposlil nove delavce, se v letu, za 
katero se davek odmerja, za vsakega takega delavca odmer- 
jeni davek zniža za znesek, ki ustreza 10% poprečnega enolet- 
nega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gosp- 
darstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, zavezancu, obdavče- 
nemu 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. 

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. 

4. Zavezancem, ki z izvozom blaga in storitev na konverti- 
bilno področje ustvarjajo devizni priliv, se glede na odstotni 
delež, ki ustreza razmerju med celotnim prihodkom obrato- 
valnice in dinarsko vrednostjo, doseženo z izvozom blaga in 
storitev, odmerjeni davek zniža za: 

- za 5%, če znaša odstotni delež izvoza od 5 do 10%, 
- za 10%, če znaša odstotni delež izvoza nad 10 do 20%, 
- za 15%, če znaša odstotni delež izvoza nad 20 do 30%, 
- za 25%, če znaša odstotni delež izvoza nad 30 do 50%, 
- za 35%, če znaša odstotni delež izvoza nad 50%, 
Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna v primeru, 

ko pooblaščena banka, ki je sprejela devizno plačilo iz tujine, 
izplača obrtni zadrugi ali organizaciji združenega dela, katere 
blago ali storitev je bila izvožena, dinarsko protivrednost in je 
v ustrezni koloni izvozne carinske deklaracije kot proizvajalec 
naveden zavezanec ali skupina zavezancev, ki takšno olajšavo 
uveljavlja. Davčna olajšava se prizna tudi za storitve, ki jih 
zavezancem, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če po pogodbi 
z organizacijo združenega dela sprejemajo dinarske (turi- 
stične) čeke. 

5. Zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidro- 
elektrarn 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. 

6. Zavezancem, ki oddajajo viške električne energije v elek- 
troenergetski sistem, če inštalirana moč male hidroelektrarne 
presega 100 kilovatov, se glede na odstotni delež tega pri- 
hodka v celotnem prihodku obratovalnice, odmerjeni davek 
zniža: 

- za 5%, če znaša odstotni delež prihodka do 5%, 
- za 10%, če znaša odstotni delež prihodka nad 5 do 10%, 
- za 20%, če znaša odstotni delež prihodka nad 15 do 30%, 
- za 30%, če znaša odstotni delež prihodka nad 30%, 
7. Zavezancem, ki dosegajo dohodek s prodajo izdelkov 

umetne obrti, za katere so prejeli znak kvalitete, se prizna 
davčna olajšava glede na delež takega prihodka v celotnem 
prihodku te dejavnosti v naslednji višini: 

delež priho.dka v celotnem prihodku % olajšave od 
odmerjenega davka 

nad do 
10% 20% 5% 
20% 30% 10% 
30% 40% 15% 
40% 50% 20% 
50% 25% 

8. Zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi, se prizna davčna olajšava v 
višini 15% od izplačanih nagrad po kolektivni pogodbi. 

9. Zavezancem, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, 
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 qsebnega 
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 
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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. 

10. Borcem NOV, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, 
se pod pogoji iz drugega odstavka 9. točke tega člena prizna- 
vajo davčne olajšave v višini do 10%. 

Skupne olajšave iz tega člena v posameznem letu ne 
morejo presegati 80% odmerjenega davka s tem, da se 100% 
- na olajšava iz 2. in olajšava iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena v navedeno omejitev ne vštevata. 

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 po odbitku stroškov ne presega 10% 
poprečnega enoletnega čistega osebnega dohodka delavcev 
zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Določbe iz 2., 3., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka in 
določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
zavezance davka iz poklicnih dejavnosti. 

18. Člen 

Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim po dejanskem 
dohodku, priznavale izdatke za kulturne in telesnokulturne 
namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev v 
višini do 20%, za humanitarne namene pa v višini do 40% 
enoletnega poprečnega čistega osebnega dohodka zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se 
davek odmerja s tem, da skupni izdatki ne morejo presegati 
40% enoletnega poprečnega čistega osebnega dohodka za- 
poslenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za 
katero se davek odmerja. 

19. člen 

Davek po odbitku bodo udeleženke zaradi 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 hidrometeoroloških opazovalcev, od provi- 
zij 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 iz poverjenikov, dohodkov 
od zbiranja oglasov, od dohodkov, doseženih s prodajo izdel- 
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 dohodke 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; od dohodkov, dose- 
ženih z zbiranjem podatkov za statistična raziskovanja, dolo- 
čena z zveznimi in republiškimi predpisi. 

Udeleženke bodo predpisale olajšave za davek po odbitku 
od dohodkov, doseženih z organiziranim delom na domu, ki 

jih dosegajo občani - člani kmečkih gospodarstev z manj 
razvitih območij v SR Sloveniji v višini 50%. 

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 gesti- 
kovni jezik. 

5. DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH 
PRAVIC, PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV 

20. 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 vi- 
šini: 

- za dohodke iz avtorskih pravic od 28% do 35%, 
- za dohodke od patentov in tehničnih izboljšav 5%. 

21. 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 dohodke 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 govorjenih besedil, reklamnih 
filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe ter od re- 
produkcij takih del, od raznih skic in risb, stripov, križank in 
drugih podobnih del, od dohodkov artistov, plesalcev in po- 
dobnih poklicev, doseženih na zabavno glasbenih prireditvah, 
od dohodkov izvajalcev glasbenih del na zabavah, plesih, 
športnih igriščih, kopališčih, razstaviščih, v varietejih, v go- 
stinskih obratih in na podobnih prireditvah bodo udeleženke 
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 in prispev- 
kov. 

22. člen 

Stopnje davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav iz 20. in 21. člena dogovora, ki ga doseže 
oseba, na katero je prenešana avtorska pravica, bodo udele- 
ženke povečale za 50%. 

23. člen 

Za tuje fizične in pravne osebe držav, s katerimi so sklenjeni 
sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, se za davek 
iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav upoštevajo 
določila teh sporazumov. 

6. DAVEK OD DOHODKA IZ PREMOŽENJA IN 
PREMOŽENJSKIH PRAVIC 

24. člen 

Udeleženke bodo predpisale stopnje davka od dohodkov iz 
premoženja in premoženjskih pravic v naslednji višini: 

osnova % 
do 

nad 77.600 do 
nad 155.200 do 
nad 232.800 do 
nad 310.400 do 
nad 388.000 do 
nad 465.600 din 

77.600 din 
155.200 din 
232.800 din 
310.400 din 
388.000 din 
465.600 din 

15% 
24% 
33% 
42% 
50% 
58% 
65% 

Udeleženke se zavezujejo, da bodo tekoče dopolnjevale 
evidence o oddajanju stanovanj ali poslovnih prostorov, garaž 
in počitniških hiš v najem. Podatke za dopolnjevanje evidenc 
zagotavljajo za stanovanjske zadeve pristojni organi, pri- 
javno-odjavne službe, krajevne skupnosti in hišni sveti. 
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Udeleženke bodo valorizirale lestvico davčnih osnov v 
skladu s statistično ugotovljenim porastom cen na drobno v 
SR Sloveniji. 

7. DAVEK OD PREMOŽENJA 
25. člen 

Udeleženke bodo predpisale stopnje davka od premoženja 
v naslednji višini: 

1. Stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže: 
Pri osnovi do 1.430.000 din najmanj 0,10%, pri osnovi nad 

14.300.000 din pa najmanj 1,00%. 
2. Za prostore za počitek oziroma rekreacijo: 
Pri osnovi do 1.430.000 din najmanj 0,20%, pri osnovi nad 

14.300.000 din pa najmanj 1,50%. 
3. Poslovni prostori: 
Pri osnovi do 1.430.000 din najmanj 0,15%, pri osnovi nad 

7.150.000 din pa najmanj 1,25%. 
Višino davčnih stopenj bodo udeleženke uskladile v okviru 

regije tako, da bo obdavčitev tega premoženja izenačena. 
4. Plovni objekti: 
- od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 30.400 din, nad 9 

metrov dolžine pa po 12.000 din za vsak nadaljnji meter 
dolžine. » 

Udeleženke bodo hkrati z valorizacijo vrednosti stanovanj- 
skih stavb, stanovanj, garaž, prostorov za počitek oziroma 
rekreacijo in poslovnih prostorov, valorizirale tudi lestvico 
davčnih osnov iz 1., 2. in 3. točke tega člena z indeksom 
porasta cen gradbenih objektov v družbeni lastnini v SR 
Sloveniji. 
' Pavšalni letni znesek'davka na plovne objekte bodo udele- 
ženke letno valorizirale z letno stopnjo rasti poprečnega 
mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega 
delavca v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti zniža 
za 5%. 

Udeleženke bodo za zavezance davka od premoženja - na 
plovne objekte, predpisale obvezno vložitev davčne napovedi. 

Ne obdavčujejo se plovni objekti stari nad 15 let. 

8. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO 

26. 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, 
opredeljeni z dogovorom socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema. 

9. DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN 

27. člen 

Udeleženke bodo predpisale stopnje prometnega davka v 
naslednji višini: 

1. Za kmetijska zemljišča od prometne vrednosti m2 po 
proporcionalni stopnji 15%. 

2. Za nezazidana stavbna zemljišča in druga zemljišča, ki 
se ne uporabljajo za kmetijske namene, od vrednosti m2 v 
naslednji višini: 

od vrednosti din znaša davek 

osnova % 

nad 72 
nad 215 
nad 358 
nad 429 
nad 500 
nad 572 
nad 644 
nad 715 

do 72 
do 215 
do 358 
do 429 
do 500 
do 572 
do 644 
do 715 

10,80 din 
39,40 din 
75,15 din 
96,45 din 

122,01 din 
152,25 din 
186,81 din 
225,15 din 

15 
+ 20 
+ 25 

30 
36 
42 
48 

+ 54 
+ 60 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 

72 din 
215 din 
358 din 
429 din 
500 din 
572 din 
644 din 
715 din 

3. Za gradbene objekte na prometno vrednost gradbenega 
objekta v višini 25%, na razliko med prometno in gradbeno 
vrednostjo od m2 površine pa po naslednjih stopnjah: 

nad 

1.430 
4.290 
7.865 
12.155 
16.445 

do 
1.430 
4.290 
7.865 

12.155 
16.445 

214,50 
786,50 

1.680,25 
2.967,25 
4.683,25 

15% 
20% 
25% 
30% 
40% 
50% 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 

1.430 
4.290 
7.865 

12.155 
16.445 

Udeleženke bodo valorizirale lestvico davčnih osnov iz 2. in 
3. točke prvega odstavka tega člena z indeksom porasta cen 
gradbenih objektov v družbeni lastnini v SR Sloveniji. 

Če prodajalec odtuji nepremičnino pred potekom petih let 
od pridobitve z nakupom ali darilom, se davek, odmerjen po 
I., 2. in 3. točki tega člena, poveča za 30%. 

10. DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN 
STORITEV 

28. člen 

Udeleženke bodo določile poseben občinski davek od pro- 
meta rabljenih motornih vozil in 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 na- 
bave, 

- 10%, če je vozilo prodano po preteku 1 leta do 2 let od 
nabave. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se ne 
obdavčuje promet rabljenih motornih vozil in motornih koles 
starih nad 10 let. 

Merila za oprostitev bodo udeleženke uskladile v okviru 
regije. 

29. člen 

Udeleženke bodo stopnje posebnega občinskega davka na 
promet alkoholnih pijač predpisale v naslednji višini: 

- od vina, vinsko sadnih pijač, penečega vi- 
na in medice od 6% do 9% 

- od naravnega žganja in vinjaka 40% 
- od piva 30% 
- od drugih alkoholnih pijač najmanj 50% 
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. 

30. člen 

Udeleženke se zavezujejo, da bodo predpisale davek od 
plačil za proizvodne storitve po stopnji 10% v primerih, ko se 
storitve opravlja občanom in zasebnim pravnim osebam. 

II. DRUGE DOLOČBE 

31. člen 

Udeleženke bodo na pismeno vlogo zavezanca začasno 
odložile plačilo davka ali dovolile obročno odplačevanje 
davčnega dolga v naslednjih primerih: 

- če zavezanec pri prehodu iz fakturirane na plačano reali- 
zacijo izkaže, da je tisti del materialnih stroškov, ki odpade na 
plačano realizacijo, bistveno nižji od materialnih stroškov, ki 
so bili potrebni, da se je dosegel celotni prihodek, ki predstav- 
lja vrednost prodanih proizvodov in storitev; 

- če zavezanec, obdavčen po fakturirani realizaciji izkaže, 
da so realizirani dohodki bistveno nižji od dohodkov, od 
katerih je bil obdavčen. Odlog plačila ali obročno odplačeva- 
nje se lahko prizna le za del dolga, ki odpade na neplačane 
dohodke; 

- če je zoper odmerno odločbo vložena pritožba in davčni 
organ ocenjuje, da bo po rešitvi pritožbe prišlo do bistvenega 
znižanja davčne obveznosti; 

- če gre za začasno plačilno nesposobnost, nastalo zaradi 
sezonskega ali začasnega zmanjšanja obsega poslovanja; 

- če gre za začasno plačilno nesposobnost, nastalo zaradi 
bolezni zavezanca ali smrti v družini, elementarnih nezgod, 
vojaških obveznosti ali zaradi drugih podobnih razlogov. 
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Zavezancem, ki so dolžni voditi poslovne knjige, se v prime- 
rih od prve do četrte alinee prvega odstavka tega člena odloži 
plačilo davka ali dovoli obročno odplačevanje davčnega 
dolga, na podlagi podatkov iz v redu vodenih poslovnih knjig. 

Odlog plačila davka se v primerih od prve do četrte alinee 
prvega odstavka tega člena prizna za čas do 6 mesecev, v 
primerih iz pete alinee prvega odstavka tega člena pa za čas 
do 1 leta. Obročno odplačevanje davčnega dolga se lahko 
prizna za čas do 1 leta. 

Za čas, ko je bilo zavezancu plačilo davka odloženo ali 
dovoljeno obročno odplačevanje, se ne zaračunajo zamudne 

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 po- 
dročjih: 

— dosledno preverjanje podatakov v napovedih zavezan- 
cev in ugotavljanje realnejšega celotnega prihodka, za posa- 
mezne dejavnosti tudi s cenitvijo možnega prihodka od oprav- 
ljanja dejavnosti; 

— povečan nadzor nad pridobivanjem premoženja ob- 
čanov; 

— zagotovitev ugotavljanja realnih dohodkov in davčnih 
osnov; 

- okrepljen neposreden nadzor nad tem, kako davčni 
zavezanci izpolnjujejo svoje davčne obveznosti; 

- dosledna izterjava davčnih in drugih družbenih obvez- 
nosti; 

- učinkovito in dosledno ukrepanje zoper kršitelje davčnih 
predpisov. 

33. 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. 

V samoupravnem sporazumu o skupnih izhodiščih in neka- 
terih osnovah za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev delovnih skupnosti upravnih in dru- 
gih organov družbenopolitične skupnosti se določijo osnove, 
po katerih se dodatno vrednotijo posebni pogoji dela in odgo- 
vornosti v upravah za družbene prihodke. 

34. člen 

Udeleženke so soglasne, da bodo uprave za družbene pri- 
hodke zaradi račionalnosti 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 prejš- 
njega odstavka tega člena in 3. člena zakona o upravah za 
družbene prihodke, se uporabijo kot namenska sredstva za 
modernizacijo in izboljšanje materialnega položaja uprav za 
družbene prihodke ali, da jih v skladu s samoupravnim spora- 
zumom pridobijo delavci kot dohodek delovne skupnosti. 

35. člen 

Udeleženke se dogovorijo, da bodo v upravah za družbene 
prihodke na podlagi skupno dogovorjenih izhodišč in rešitev, 
poenotili računalniško obdelavo podatkov. 

36. člen 

Izvajanje dogovora o usklajevanju davčne politike spremlja 
poseben odbor (odbor udeleženk), ki ima 10 članov in njihove 
namestnike. V odbor udeleženk imenujejo izvršni sveti občin- 
skih skupščin sporazumno po enega predstavnike in njego- 
vega namestnika iz posamezne regije in sicer: celjska, dolenj- 
ska, gorenjska, goriška, koroška, ljubljanska, obalno-kraška, 
podravska, pomurska in zasavska. 

37. člen 

Odbor udeleženk spremlja in analizira uresničevanje tega 
dogovora, poroča o tem udeleženkam in predlaga ustrezne 
ukrepe. 

38. 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. 

39. 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. 

40. člen 

Udeleženke se zavezujejo, da bodo do 31. decembra 1985 
uskladile svoje predpise z določbami tega dogovora. 

41. člen 

Udeleženke bodo v obdobju 1986-1990 posamezne določbe 
iz dogovora spreminjale oziroma dopolnjevale z aneksi k 
temu dogovoru. 

42. člen 

Na podlagi sprejetih sklepov skupščin občin o pristopu k 
dogovoru, se dogovor objavi v Uradnem listu SRS. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

PREGLED URESNIČEVANJA 

skupščinskih stališč in sklepov za 

izboljšanje pogojev gospodarjenja v 

kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve 

(ESA-k 802) 

V prilogi vam pošiljamo gradivo »Pregled uresničevanja 
skupščinskih stališč in sklepov za izboljšanje pogojev 
gospodarjenja v kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve", kot 
ga je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije 
na svoji 11. seji dne 15. 10. 1985 z naslednjimi sklepi: 

1. Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije sprejema 
vse predloge kratkoročnih in dolgoročnih rešitev, s tem, 
da je treba posamezne dolgoročne rešitve preveriti in 
uskladiti z drugimi nosilci ekonomske politike. 

2. Predložene ukrepe po posameznih nosilcih nalog 
bomo v zborničnem sistemu pomagali vsestransko in 
dosledno uresničevati. Zato bodo organi Splošnega zdru- 
ženja kmetijstva Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, 
Meobčinske gospodarske zbornice, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in ostalih organov pospešeno nadaljevali z 
aktivnostmi po programu, ki smo ga že sprejeli. 

3. Glede na počasno in nedosledno uresničevanje 

usmeritev Skupščine SR Slovenije predlagamo, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije čimprej obvesti o dodatnih 
kritičnih razmerah v kmetijstvu zbore Skupščine na njiho- 
vih jesenskih zasedanjih. Pripravi naj dopolnilne ukrepe 
tako kot jih predlagamo. K dodatnim ukrepom naj spod- 
budi tudi Zvezni izvršni svet. 

4. Ponovno je potrebno zadolžiti organe Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, da bodo na zvezni ravni aktivneje 
pomagali pri reševanju nastalih težav v celotnem kmetij- 
stvu. 

5. V okviru SZDL in drugih družbenopolitičnih organiza- 
cij bi morali zaostriti tudi politično odgovornost za neizvr- 
ševanje dogovorov in sklepov. 

Predlagamo, da o naših sklepih čimpreje razpravljate in 
sklepate, da bi izboljšali pogoje gospodarjenja v kmetij- 
stvu, ki so po naši oceni resnično kritični že daljše ob- 
dobje. 

I. UVOD 

Skupščina GZS je zaradi vse večjega zastoja pri uresničeva- 
nju stabilizacijskega programa v kmetijstvu, spričo bistveno 
poslabšanih rezultatov poslovanja, posebej še v živinoreji kot 
osnovni panogi v naši republiki, novembra lani na svoji seji 
podrobno obravnavala osnovne vzroke za nastale težave. 
Sprejela je usmeritve za takojšnje ukrepanje pri vseh nosilcih 
nalog. Skladno s tem so bile dogovorjene aktivnosti v celot- 
nem zborničnem sistemu. (Glej sklepe iz omenjene seje 
skupščine GZS, objavljene v Poročevalcu št. 7/85). 

Obveljala je temeljna ugotovitev, da bi ne smeli dovoliti 
nadaljnjega poslabšanja gospodarskih razmer v kmetijstvu, 
ker bi to vse bolj ogrožalo dosežke v celotnem gospodarstvu. 
Vemo namreč, da mora tudi v kmetijstvu čimpreje postati, 
zaradi delovanja tržnih zakonitosti, zadostno ustvarjeni doho- 
dek tista gonilna sila napredka, ki bo odpravila naturalni in 
ekstenzivni način gospodarjenja na še precej široki fronti 
močno prevladujoče in razdrobljene kmečke posesti. Ustvar- 
jeni dohodek mora torej omogočati uvajanje sodobne tehno- 
logije pridelovanja hrane po čim nižji ceni za doma in 
bistveno povečani izvoz. 

Poudarjali smo, da je potrebno čim preje opustiti parcialne 
in na krajši rok naravnane ekonomske ukrepe, saj smo cela 
desetletja administrativno posegali v cenovna in druga raz- 
merja brez pričakovanih učinkov. 

Predlagali smo rešitve v tej smeri, da bi z dolgoročnimi in 
usklajenimi ukrepi ekonomske politike čim bolj podpirali 
delovanje tržnih zakonov, takih, ki omogočajo doseganje 
ključnih planskih ciljev, tako v proizvodnih usmeritvah kot na 
tržišču, in to z delovanjem kvalitetnih faktorjev gospodarjenja. 
Tako bodo kmetijski proizvajalci dovolj vzpodbujeni za aktivi- 
ranje notranjih rezerv za večanje produktivnosti dela, ekono- 
mičnejše poslovanje, združevanje dela in sredstev ter večjo 
strokovnost pri delu in poslovanju. 

Zaradi varovanja že doseženih pomembnih rezultatov v 
razvoju našega kmetijstva in doseganja nadaljnjih ciljev, smo 
poleg ukrepov za boljše gospodarjenje znotraj OZD agroživil- 

stva s prestrukturiranjem proizvodnje in odločnimi sanacij- 
skimi posegi, predlagali dopolnitve v cenovni politiki, politiki 
obrestnih mer na kredite, jačanje materialnih rezerv, boljši 
sistem stimulacij v družbeno organizirani tržni proizvodnji, 
povečane stimulacije v izvozu in drugo. 

Ugotavljali smo vzroke in slabosti zaradi zapiranja v podjet- 
niške ali regionalne okvire ter predlagali dodatne materialne 
in druge vzpodbude za dovolj široko in vsebinsko bogatejše 
samoupravno združevanje dela in sredstev na osnovi skup- 
nega planiranja in vključevanja v jugoslovanski ter medna- 
rodni gospodarski prostor. Tako povezovanje vse bolj terjajo 
sodobni reprodukcijski procesi od proizvodnje do prodaje na 
čim bolj gospodarni podlagi. Hitro ukrepanje za izboljšanje 
razmer v kmetijstvu smo terjali tudi zato, da bi z večanjem 
ponudbe z osnovnimi živili preprečevali nadaljnje pomanjka- 
nje osnovnih živil, povezano s spiralno rastjo njihovih cen, kar 
povzroča zmanjševanje življenjske ravni. Vemo namreč, da 
moramo hrano kupovati vsak dan, predstavlja pa vse večji oz. 
precejšen del vseh življenjskih stroškov. 

Zastoji v razvoju kmetijstva so začeli ogrožati tudi možnosti 
v razvoju drugih gospodarskih vej, predvsem še OZD takih 
dejavnosti, ki proizvajajo reprodukcijska sredstva, stroje in 
opremo za kmetijstvo, opravljajo gradbene in druge storitve, 
predelujejo kmetijske proizvode v industriji usnja, tekstila, 
kemiji in drugje ter prodajajo hrano v trgovinski, gostinski in 
turistični dejavnosti. Navedene dejavnosti predstavljajo 
namreč več kot 30% delež gospodarske strukture v naši 
industrijsko razviti republiki, v celotni državi pa še veliko več. 

Končno je dobra in cenena oskrbljenost s hrano zelo 
pomemben pogoj za našo stabilnost in neodvisnost pred 
svetom 

Smo pred sprjemanjem naslednjega petletnega plana in 
usmeritve, tja do leta 2000. Spričo precej spremenjenih pogo- 
jev gospodarjenja doma in v svetu, moramo bistveno dopol- 
niti sistemske rešitve in uveljaviti učinkovitejšo ekonomsko 
politiko, da bo skladnejša z razvojnimi cilji. Pri tem je nujno 
potrebno upoštevati specifične pogoje gospodarjenja v kme- 
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tijstvu. Med drugimi, zmanjšano potrošnjo in povečane razno- 
vrstne ekonomske bariere pri izvozu hrane. 

Zaostrene težave v kmetijstvu, ki so kot vemo, pretežno 
posledica dolgoletnega administrativnega poseganja v 
cenovna razmerja, kakor tudi inflacije iznad predvidenih 
okvirjev, ne bi smelo še v nadalje povzročati občutka nemoči v 
OZD agroživilstva. Posebej še pri množici kmetijskih proizva- 
jalcev, predvsem v nosilni živinoreji, ker to močno zmanjšuje 
možnosti za odpravljanje notranjih slabosti gospodarjenja, 
kadar za to ni razpoložljivih sredstev. To hromi tudi ambicije 
za programiranje pospešenega razvoja kmetijstva, kot smo si 
to zapisali v stabilizacijskem programu tudi v Sloveniji, čeprav 
imamo nedvomno velike rezerve, kot jih dodobra že koristijo 
naši razvitejši sosedi. 

Zaradi navedenega smo predlagali, da o nastalih kritičnih 
razmerah v kmetijstvu razpravlja in sklepa tudi skupščina SR 
Slovenije, ki je našo pobudo tudi sprejela. Skladno z našimi 
predlogi je maja letos na svojih zborih sprejela konkretne 
usmeritve in naložila vsem družbenim in gospodarskih činite- 
Ijem, da takoj ukrepajo. 

Od tega časa dalje je IS Skupščine SR Slovenije že dvakrat 
poročal Skupščini o uresničevanju sprejetih sklepov. 
Posebno informacijo o svojih aktivnostih je Skupščini SR 
Slovenije predložila tudi Ljubljanska banka - Združena 
banka. (Glej Poročevalec št. 7/85, 18/85 in 24/85). Organi SZ 
kmetijstva in ZZS, sprotno spremljajo dosežke skupnih aktiv- 
nosti in si prizadevajo za boljše rezultate. 

Z našimi predlogi smo vzpodubjali k ukrepanju zaradi 
odprave težav v kmetijstvu, v celotni državi, še posebej v GZJ 
in ZIS. Sredi leta pa smo z našimi predlogi rešitev aktivno 
sodelovali tudi na problemski konferenci, ki je bila organizi- 
rana v okviru CK ZKJ. 

V sedanjem času ponovno ugotavljamo, tudi na podlagi 
letošnih polletnih precej slabih rezultatov poslovanja v kmetij- 
stvu, da kljub prizadevanjem posameznih nosilcev nalog, še 
vedno ne dosegamo potrebnih rezultatov. Pomeni, da 
moramo dodatno ugotavljati vzroke za to, upoštevaje spreme- 
njene razmere. 

Pričakovati je namreč, da se bodo rezultati poslovanja še 
poslabšali, če ne bomo ukrepali, saj ob polletju še nismo 
zabeležili posledic poletne suše v kmetijstvu, kot tudi hude 
zimske pozebe v vinogradništvu in sadjarstvu. Neposredne 
škode zaradi mraza je ugotovljene za 13 milijard din, ekonom- 
ske posledice pa bodo v vinogradništvu in sadjarstvu prisotne 
še več let. 

Posebej je potrebno omeniti, da prikazane izgube v združe- 
nih organizacijah ne predstavljajo izpadlega dohodka pri 
združenih kmetih, ki v sorazmerju ne more biti po enoti 
proizvoda nič nižji, kot na družbenih obratih. To opozarja, da 
so negativni finančni rezultati v celotnem kmetijstvu mnogo 
večji kot pa prikazani po zaključnih računih OZD agroživil- 
stva. Razmere v kmetijstvu so torej še vedno izjemno kritične, 
take, kot jih nismo poznali celo desetletje, medtem ko se 
gospodarske razmere v ostalem gospodarstvu izboljšujejo. 

Ukrepati je potrebno takoj, ker se bo sicer še nadaljevalo 
opuščanje reje, gnojenje, škropljenje in koriščenje kvalitet- 
nega semena, kar bo vplivalo na bistveno poslabšano oskrbo 
z živili v naslednjem gospodarskem letu. 

Nikakor ne bi smeli več brez potrebe zadrževati tudi cen 
mleka, mesa, kruhu, sladkorju in drugim živilom, ker računice 
kažejo, da je bilo možno lani ob polletju kupiti s povprečno 
plačo pri nas 78,2 kg junečjega mesa oziroma 57,6 svinjskega 
kareja, letos pa 97,5 oz. 74,6 kg, z avgustovsko plačo pa še 
mnogo več. 

Težavne razmere v živinoreji in y celotnem agroživilstvu, 
niso samo pri nas, pač pa so še mnogo slabše povsod po 
državi, kjer so marsikje že razpolovili matično čredo. 

II. AKTIVNOSTI PRI POSAMEZNIH NOSILCIH 
NALOG 

1. V OZD agroživilstva in zadružništvu 

Rezultati poslovanja so bili še za leto 1984 sorazmerno 
slabi. Ob zaključnih računih so v 43 OZD agroživilstva morali 
pokrivati bistveno povečane izgube, ki so nastale v večini 
živinorejskih obratov, mlekarnah, žitno predelovalni industriji, 
klavno predelovalnih obratih, tovarni sladkorja in drugje. 

Skupno je bilo potrebno pokriti izgub za okrog 2 milijardi din, 
kar je 4,5 krat več kot leta 1983 in sorazmerno mnogo več kot 
v ostalem gospodarstvu. Skromna akumulativnost kmetijstva 
se je torej zaradi slabših pogojev gospodarjenja že bistveno 
znižala. Nasprotno temu so proizvodni rezultati in kvaliteta 
poslovanja bistveno povečani, sej je kmetijska proizvodnja v 
letu 1984 porasla v globalu za okrog 2%. Relativna raven 
doseženega dohodka se je zaradi slabosti v primarni in sekun- 
darni delitvi znižala na 85% relativne ravni dohodka v celot- 
nem gospodarstvu. Na eni strani zaradi administrativnega 
zadrževanja cen živilom, na drugi strani pa zelo povečanih 
stroškov poslovanja zaradi dvainpolkrat hitrejše rasti cen 
strojem, opremi in repromaterialom kot pa živilom ter preko 
trikratno poraslih za obresti na kredite. Kmetijske organiza- 
cije namreč razpolagajo z minimalnimi lastnimi sredstvi 
zaradi nizke akumulativnosti cela desetletja. Po izvedenih 
računicah je tako zaradi navedenih razlogov imelo kmetijstvo 
v Sloveniji (slično pa tudi drugje v državi) izpada čistega 
dohodka za cca 18 milijard samo v letu 1984, kar je za dvakrat 
več kot smo za regrese, premije in za hidro ter agromeliora- 
cije skupno porabili v zadnjih treh letih! 

Kljub navedenim nestimulativnim pogojem gospodarjenja 
je bila za leto 1985 zastavljena 3,5% rast kmetijske proizvod- 
nje. Kmetijska zemljišča so obdelana bolje, zadržana je 
matična čreda in sprejeti povečani programi družbeno orga- 
nizirane tržne kmetijske proizvodnje pšenice, sladkorne pese, 
oljnic, mleka, mesa in drugega. Sprejet je tudi povečani plan 
izvoza. Kaže, da bomo kljub slabim vremenskim razmeram 
vendar dosegli lansko raven kmetijske proizvodnje, planirali 
pa smo 3,5% rast. Periodični obračun za prvo četrtletje, še 
bolj pa za prvo polletje letos pa nasprotno temu, opozarja na 
nadaljnje poslabšanje pogojev gospodarjenja, ki bodo precej 
slabši kot lani, ko smo že zaskrbljeno razpravljali. 

Kaže, da se je že tako nizka stopnja akumulativnosti v 
kmetijstvu iz skromnih 1,4% ob lanskem polletju znižala na 
1,1%, medtem ko se je v istem času v celotnem gospodarstvu 
dvignila iz 2,9 na 3,4%. To jasno odraža zelo velika nesoraz- 
merja v primarni in sekundarni delitvi dohodka. Povprečni 
mesečni osebni dohodek zaposlenih se je v celotnem gospo- 
darstvu v tem času dvignil iz 22.933 din na 41.533 din ali za 
81%, v kmetijstvu pa iz 21.316 na 37.833 din ali za vsega 77%. 
Seveda zaradi ponovnega padca razpoložljivega dohodka. 
Izgube so v agroživilskih OZD 4-krat večje kot lani, v živinoreji 
skoraj devetkratne! 

Od lani na letos beležimo splošno porast cen za okrog 80%, 
za kmetijske repromateriale tudi preko 100%, med temi. so 
povečane cene za gnojila in zaščitna sredstva celo za 190% 
Nasprotno temu so na primer cene mleka v odkupu povečane 
v enakem času samo za 38%, živini za 46%, osnovnemu kruhu 
za 60%, moki in testeninam za 67%, sladkorju za 34% in olju 
za 46%. 

Taka dispariteta cen je pravgotovo precej vplivala na to, da 
je za 4% realno porasla življenjska raven prebivalstvu, vendar 
kaže, na škodo poslabšanja razmer v kmetijstvu. Zaradi težav 
v kmetijski proizvodnji tako preti ponovno precejšnje pomanj- 
kanje, ki se že kaže pri skoraj vseh osnovnih živilih. S kmetij- 
skimi cenami relativno namreč še vedno zaostajamo za 20 do 
30 indeksnih točk za splošno rastjo cen. Na tej osnovi je 
možno izračunati, daje tudi vtem letu skoraj okrog 25 milijard 
izpadlega dohodka, upoštevaje rast stroškov repromaterialov 
in močno povečanih obresti na kredite. Nasprotno temu pa so 
lanski in letošnji primerjalni podatki za ostali del gospodar- 
stva, (tudi pri oskrbovalnih organizacijah s kmetijskimi repro- 
materali) precej ugodnejši, kljub sorazmerno dosežkom v 
kakovosti gospodarjenja v številnih drugih dejavnostih. 

Kmetijskim organizacijam in kmetovalcem bi torej morali 
bistveno izboljšati pogoje gospodarjenja. To pa je možno 
doseči s sprotnejšo uskladitvijo cen živilom, z zmanjšanjem 
bremen za obresti in s povečanimi regresi, premijami in več- 
jimi stimulacijami v izvozu, tako kot smo že predlagali. 

OZD agroživilstva so skladno z novim zakonom o cenah 
skušale sprotneje prilagajati cene osnovnih živil tržnim raz- 
meram. Tako bi ne prihajalo več do tolikšnega izpada 
dohodka zaradi zadrževanja cen. To jim je samo deloma 
uspelo ob stalni pretnji izvršnih svetov in drugih, da bodo 
uvajali administrativne postopke proti dviganju cen. Take 
grožnje so prisotne tudi v sedanjem času za še tako upravi- 
čene predloge za korekcijo cen mleku in mesu. Zaradi tega se 
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-seveda poglablja ekonomska kriza v kmetijstvu, ki je pripeljala 
živinorejo že na rob obstoja. Pretežni del družbenih obratov in 
živinorejsko usmerjenih kmetov namreč še vztraja pri začrtani 
proizvodnji, kljub izredno poslabšanim pogojem gospodarje- 
nja, ker enostavno nima trenutnih možnosti preusmeritve ali 
zaposlitve drugje. Če se pogoji gospodarjenja ne bodo kaj 
kmalu izboljšali, bodo tudi taki prisiljeni zmanjšati intenziv- 
nost in obseg proizvodnje. V izgubi so namreč tudi najboljši 
družbeni obrati, kjer doslej še niso poznali negativne rezultate 
poslovanja. Na skoraj polovico družbenih in zasebnih obratov 
(kar predstavlja najmanj tretjino vseh proizvodnih kapacitet v 
kmetijstvu) zato že opuščajo intenzivnejšo rejo in obdelova- 
nje. Na to povsem očitno kaže zmanjšana poraba kvalitetnih 
semen, gnojil, zaščitnih sredstev in drugih repromaterialov. 
Poraba teh sredstev se je zadnji čas bilančno zmanjšala že za 
okrog 30%. Ta izpad so že pokazali letošnji manjši povprečni 
pridelki in zmanjšanje obsega reje živine. Tako ne bomo 
odkupili planirane količine pšenice in drugega. Imamo tudi 
vse večje težave pri sklepanju pogodb za jesensko in spomla- 
dansko setev, oziroma nadaljnje tržne usmerjanje združenih 
kmetov. Organiziranost v zadružništvu se sicer veča, tako po 
številu članstva kot po obsegu družbeno organizirane proiz- 
vodnje, čeprav se sočasno ne veča njihova ekonomska in 
socialna varnost. Ogrožen je tudi so.cialni položaj zaposlenih 
delavcev v kmetijskih organizacijah, kjer se veča fluktuacija 
strokovnih kadrov. Slabša ekonoska moč je zabeležena tudi v 
OZD predelave in prodaje kmetijskih proizvodov, zaradi česar 
ni zadostne materialne podlage za razvijanje kooperacijske 
proizvodnje s prevzemanjem večjih tržnih rizikov. Zaradi tega 
vse bolj prevladujejo kupoprodajni odnosi pred dolgoročnej- 
šim združevanjem dela in sredstev tudi v reproverigah okrog 
mlekarn, klavno predelovalnih obratov, tovarne sladkorja, 
oljarn, vinskih kleti in drugje, čeprav so tovrstne reprodukcij- 
ske poslovne skupnosti že dobro organizirane. 

V zastoju so tudi skupna vlaganja v tekočo proizvodnjo in v 
skupne naložbe v drugih republikah in pokrajinah, zaradi 
česar je ponovno ogrožena oskrbljenost s koruzo, pšenico, 
oljem, mesom in drugim. 

Pogoji gospodarjenja torej še vedno niso dovolj_stimulativni 
za dolgoročnejše povezovanje na enotnem tržišču. K temu 
precej prispeva nedograjen sistem materialnih rezerv, da bi 
na eni strani na osnovi garantiranih cen, varovali potrebni 
obseg družbeno organizirane proizvodnje, na drugi strani pa 
pravočasno intervenirali, ko se skušajo oblikovati monopolne 
cene pri koruzi in drugem, kakor tudi pri prodaji živil. Tako se 
še dogaja, da kasnimo z interventnim odkupom, da odkupu- 
jejo rezerve ob zmanjšani ponudbi blaga ali razprodajajo 
zaloge, ko je ponudba že prevelika. S tem samo poglabljamo 
reprodukcijske in ekonomske cikluse in večamo nesoraz- 
merja med ponudbo in povpraševanjem. 

Preko poletja je bila oskrbljenost z osnovnimi živili sicer 
sorazmerno dobra. Nastale so tudi prehodne zaloge nekaterih 
mesnih izdelkov, kar je tudi zadržalo rast njihovih cen. Izbolj- 
šujejo se tudi kakovost teh izdelkov, čeprav je še vedno 
večinoma pod ravnijo nujnih izvoznih kvalitet. Dobra založe- 
nost z mlekom in mesom ter drugimi živili je tako veliko 
prispevala k uspehu letošnje turistične sezone, saj predstavlja 
hrana okrog 30% celotne vrednosti turistične ponudbe. 

Potrebno je posebej opozoriti, da je dobra oskrbljenost 
neposredno povezana s sorazmerno nizkimi (zadržanimi) 
odkupnimi cenami nekaterih živil, torej v precejšnjem delu 
posledica ekonomskih težav v kmetijski proizvodnji. Zmanj- 
šana je tudi potrošnja določenega sortimenta živil zaradi 
stagnacije življenjske ravni. Prihaja tudi do precejšnjega 
zastoja v izvozu kmetijskih proizvodov. Na to stanje posebej 
opozarja vse večji zakol telet, opuščanje reje živine, predvsem 
še prašičev. Tako že ponovno manjka sveže meso in mleko za 
predelavo. Zmanjšana je tudi oskrba z krmili, zaradi slabe 
letine koruze in beljakovinskih krmil. Tako prihaja letos tudi 
velik del živilske industrije v precejšnje ekonomske težave. 
Med drugim sta bila lani in letos dva predelovalna obrata za 
vrtnine in zelenjavo v Sloveniji celo ukinjena. Imamo torej 
navidezne viške zaradi razprodaje živine, v bojazni pred še 
večjimi izgubami zaradi drage reje! Letos načrtovanega kme- 
tijskega izvoza, predvsem še na konvertibilni trg, ne bomo 
uresničili. Sedanja dinamika je celo izpad ravni, ki smo jo 
dosegli lani. Pri tem ni večjih težav pri izvozu namenske 
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proizvodnje, tudi za vse bolj zahtevna zunanja tržišča. Tako 
na primer poteka nemoteno planirani izvoz vina, hmelja, sadja 
in drugo neposredno namenjeno izvozu. Dosegli bi več ob 
primernejših izvoznih stimulacijah, upoštevaje, da smo šele 
med letom uveljavili predlog za povečano stimulacijo na 10% 
pri izvozu vseh živinorejskih proizvodov. Deloma so popustila 
prizadevanja v izvozu tudi zato, ker smo na jugoslovanski 
ravni sprejeli družbeni dogovor in samoupravne sporazume o 
zagotavljanju dela deviz iz bilančnih rezerv, namenjenih za 
oskrbo z gnojili, zaščitnimi sredstvi, krmili, oljem, sladkorjem, 
kavo in drugim. Ker je del odgovornosti za oskrbo z uvoženimi 
repromateriali prepuščen državi, so se v precejšnji meri pretr- 
gale reprodukcijske povezave zaradi skupnega izvoza in 
oskrbe z repromateriali tudi med našimi OZD agroživilstva in 
OZD v kmetijskih predelih v državi. Te povezave so nastale 
pred časom, ko so OZD pretežno same skrbele za devize za 
omenjene namene. 

To je dober primer, kako lahko z nestimulativno izvozno- 
uvozno politiko vplivamo na zmanjšanje interesa za dohod- 
kovne povezave po reprodukcijskih verigah na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču na osnovi namenske proizvodnje za izvoz 
s skupnim vlaganjem in prevzemanjen dogovorjenega skup- 
nega rizika. Trganje reprodukcijskih verig povzroča v agroži- 
vilstvu tudi nizek ostanek dohodka za karšna skupna vlaga- 
nja. Prav tako tudi šibko zakonsko varovanje sklenjenih samo- 
upravnih sporazumov za dolgoročno razvita dohodkovna raz- 
merja. • 

Zastoj v izvozu je tudi posledica negotovosti pri izvoznih 
stimulacijah, ko bo sprejeta nova zakonodaja. Tako je na 
primer Agrotehnika - Gruda, ki je največji izvoznih živine v 
državi, zaradi bojazni pred izgubami že zmanjšal obseg 
kooperacijske reje v vseh živinorejskih predelih v državi iz 
skupno 75.000 komadov pritancev na 65.000 in bo kot kaže ta 
obseg reje za izvoz prisiljen še znižati. 

Preti celo zapora izvoza žive živine in mesa zaradi pomanj- 
kanja doma. Namesto tega se pritiska na izvoz koruze, pše- 
nice in drugih poljščin, ne pa, da bi izvažali proizvode višje 
faze predelave v živinoreji in v živilski industriji. Po nepotreb- 
nem smo kot vemo, v tem letu že uvozili sladkor, mleko in 
mlečni prah ter govedino, iz pretežno po-ceni viškov. S tem 
smo povzročili dodatne težave pri odkupu naših planiranih 
viškov, v katere smo vložili ogromna družbena sredstva, da bi 
jih tako razvrednotili. Skratka, vse večja neskladja. 

Pomeni, da smo v OZD agroživilstva zaradi navedenih sla- 
bosti ter s tem povezano nastalih težavnih pogojev gospodar- 
jenja, močno omejili možnosti za večanje proizvodnje, pro- 
duktivnosti dela in uveljavljanje drugih kvalitativnih faktorjev 
gospodarjenja. Predvsem pri množici drobnih kmetij, kjer so 
se prisiljeni ravnati po trenutnih tržnih razmerah. Zaradi pod- 
povprečnih pridelkov, namreč kaj hitro dvomijo v vračilo 
stroškov za gnojenje in drugo. Zaradi tega tudi ni možno 
vključevati dosežkov znanosti in stroke v družbeno organizi- 
rano tržno proizvodnjo na dovolj široki fronti. 

Težave v tekočem poslovanju se vse bolj negativno odra- 
žajo tudi pri pripravi planskih dokumentov v OZD agroživilstva 
za naslednja leta. Večina je namreč že začela resno dvomiti, 
ali je realno planirati vsaj 2,5% letno rast proizvodnje, da bi do 
leta 2000 vendar vrednostno izravnali prehrambeno bilanco in 
dosegli raven proizvodnje, ki jo naši sosedje s sličnimi prirod- 
nimi pogoji dosegajo že danes. Možno je torej, pod primer- 
nimi pogoji dosegati tudi do 4% letno rast kmetijstva. Tako bi 
lahko več izvažali, kar bi bilo zelo dobrodošlo za stabilnost v 
celotnem gospodarstvu. Poleg znanja v naši republiki namreč 
razpolagamo z večjimi možnostmi razvoja na podlagi razpo- 
ložljivih prirodnih danosti samo v gozdarstvu, kmetijstvu, 
turizmu in zaradi ugodnega prometnega položaja tudi v pro- 
metnih storitvah. 

2. Poslovne banke in kreditno monetarna 
politika 

Skladno z usmeritvami Skupščine SR Slovenije in našimi 
aktivnostmi, bi morali v vseh poslovnih bankah izkoristiti 
možnosti za takojšnje reprogramiranje kreditnih bremen v 
osnovni kmetijski proizvodnji in v primarni predelavi. Ugotav- 
ljali smo namreč, da izredno povečanih obresti za kredite, 
(tako za osnovna kot za obratna sredstva) v dolgoročni kmetij- 
ski proizvodnji s potrebnimi sezonskimi zalogami ter drugih 
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vzrokov za počasen obrat kapitala, kakor tudi zaradi zadrže- 
vanja maloprodajnih cen (ter s tem povezanim skromnim 
deležem lastnih obratnih sredstev) ne zmogli prenesti v 
tolikšni mer kot ostalo gospodarstvo. Na vložena kreditna 
bančna sredstva v kmetijstvu v tem času že predstavljajo 
obveznosti do obresti veliko več kot drugje v gospodarstvu 
zaradi realno precenljivega obrata kapitala. 

Opravljeni so razgovori v vseh poslovnih bankah, da bi se o 
skupščinskih napotilih izrekli tudi njihovi poslovodni in dele- 
gatski organi. Dosedanji rezultati so sorazmerno skromni, saj 
so sledile samo manjše razbremenitve z reprogramiranjem 
kreditnih obveznosti za manjše število družbenih, predvsem 
živinorejskih obratov. V kreditni banki Maribor in Temeljne 
poslovne banke Krško so deloma znižali obrestno mero za 
obratne kredite, vsega za 2%, torej samo na enako raven kot 
so krediti v enake namene na razpolago pri NB. Konverzijo 
kreditov za družbene obrate, ki so v največjih težavah je 
opravila doslej samo Poslovna banka Domžale, drugje, na 
primer v Mariboru, Ljubljani, Kranju in Celju, pa so samo 
izrazili pripravljenost za reprogramiranje obvez na osnovi 
eventualnih sankcijskih programov za pokrivanje izgub. 
Poslovne banke navajajo, da zaradi lastnih težav z likvidnostjo 
oziroma velikih bremen kurznih razlik in drugega, ne zmorejo 
bistveneje olajšati kreditnih pogojev za naložbe v kmetijstvu. 
Pri tem se sklicujejo tudi na dogovore med poslovnimi ban- 
kami na zvezni ravni, kjer se tudi po njihovo prepočasi dogo- 
varjajo o vseh možnostih. Predlog za odpravo drsečih obresti 
za naložbe v živinoreji je bil celo zavrnjen. 

Poslovne banke oziroma njihovi poslovalni organi, za sedaj 
odklanjajo globje posege s pomočjo selektivnejše politike 
obrestnih mer v celotnem gospodarstvu. Trdijo namreč, da 
morajo težave v kmetijstvu zaradi politike zadrževanja malo- 
prodajnih cen hrani, reševati s kompenzacijami v potrošnji 
republika in federacija, v poslovnih bankah pa se morajo 
obnašati poslovno. Tako tudi zavračajo naš predlog o mož- 
nem solidarnostnem in vzajemnem ter selektivnem znižanju 
bančne obrestne mere za 10 indeksnih poertov za obratna 
sredstva v živinorejski proizvodnji kjer je najtežje. Zaradi 
sorazmerno majhnega (vsega 6%) deleža kmetijstva pri obre- 
stih na vse kredite poslovnih bank, bi bilo vendar možno in 
potrebno (vsega za 0,3%) znižati pasivne obresti ali pa povi- 
šati aktivne obresti, oziroma polovično oboje hkrati, za rešitev 
zelo perečih problemov v kmetijstvu. Podatki o sorazmerno 
boljšem letošnjem gospodarskem položaju v pretežnem delu 
gospodarstva, daleč boljem, kot v kmetijstvu, navajajo k temu, 
da je možno še nadalje vztrajati pri tem predlogu. Glede tega 
bi morali sprejeti dovolj konkreten dogovor med poslovnimi 
bankami in izvršnim svetom, kdo bo končno kaj ukrenil za 
regresiranje omenjenih obrestnih mer, da bi zaustavil nazado- 
vanje v kmetijstvu. Poslovne banke (tako kot občine in repu- 
blika) bi kočno tudi morale spoznati, da je potrebno zaradi 
različne stopnje obremenjenosti posameznih regij v kmetij- 
stvu, reševati pogoje kreditiranja po enotnih kriterijih in na 
solidarnostni podlagi bolj kot doslej. 

3. Aktivnosti v občinah 

V večjem delu občin so se izvršni sveti konkretneje angaži- 
rali za odpravo težav v živinoreji. Prav tako zaradi odprave 
posledic elementarnih škod po mrazu, suši in toči. V okviru 
svojih materialnih možnosti so zato vključeni v saniranje 
izgub pri najbolj kritičnih družbenih obratih. V manjšem šte- 
vilu občin so za leto 1985 ali že prej povečali z odloki namen- 
sko prispevno stopnjo za pospeševanje kmetijstva iz mini- 
malne 0,4% stopnje na 0,6 do 1% izdvajanja iz OZD vseh 
zaposlenih. Tako so povečano regresirali stroške za semena 
in porabo gnojil, stimulirali rejo plemenske črede, pospeše- 
vali zložbo in urejanja kmetijskih zemljišč. Deloma je tudi 
sofinancirana kmetijska pospeševalna služba v zadružnih or- 
ganizacijah. 

Občine uresničujejo tudi aktivnejšo politiko materialnega 
stimuliranja družbeno organizirane tržne proizvodnje z davč- 
nimi olajšavami za združene kmete. Vendar so te ekonomske 
vzpodbude še vedno prešibke, da bi se nikomur ne izplačalo 
imeti v zasebni lastnini kmetijsko zemljo, ki bi bila slabo, 
obdelana. 

Zanemarja se tudi možnost zaračunavanja prispevkov za 
pospeševanje kmetijstva pri prekupčevalcih na osnovi spreje- 
tih odlokov. 

Pomembnejše uspehe v pospeševanju kmetijske proizvod- 
nje in pri redni oskrbi z osnovnim živili imajo tam, kjer aktivno 
delujejo SIS za oskrbo z zadostnimi materialnimi sredstvi, kot 
je to v Ljubljani, Mariboru, Celju in še kje. Povečana je tudi 
skrb za tržne rezerve hrane. V občinskih raziskovalnih skup- 
nostih zadnje čase namenjajo tudi več sredstev za aplikativne 
raziskave v kmetijstvu. V občinah nedvomno morajo za ureje- 
nejše razmere v kmetijstvu, predvsem še v zadružništvu, pre- 
cej storiti. Praviloma so namreč organizacije združenih kme- 
tov bolj ali manj prepuščene same sebi, zaradi česar zaostaja 
razvoj celotne infrastrukture na podeželju oz. v hribovitem 
svetu. 

Razmere kažejo, da potekajo v nekaterih občinah pospeše- 
valne aktivnosti preveč neusklajeno in razdrobljeno. Tudi ni 
še zadostne programske povezave med kmetijskimi občinami 
iri potrošnimi središči, da bi lahko učinkovito prelivali razpo- 
ložljiva sredstva za namensko proizvodnjo za redno oskrbo in 
za povečani izvoz. 

4. Aktivnosti na ravni republike 

Srede tega leta so bili iz razpoložljivih viškov sredstev 
republiških skladov za pospeševanje kmetijstva s časovnimi 
omejitvami, dani OZD krediti (okrog 0,4 milijarde din) po nizki 
obrestni meri za obratna sredstva v živinorejski proizvodnji. 
Prav tako je bilo iz prehodnega viška republiškega proračuna 
s časovnimi omej|tvami za podobne namene usmerjeno 
dodatnih 2 milijardi din. Manjši del sredstev (okrog 0,5 mili- 
jarde din) je bilo doslej dodatno angažiranih (po primernejši 
obrestni meri) za povečanje rezerv mesa v živem v okviru 
Republiškega zavoda za rezerve. 

Skupno je usmerjeno, manj kot polovica sredstev iz teh 
predvidenih možnosti kot se je to računalo. To se vse 
povratna sredstva, s katerimi ne bo možno kompenzirati že 
izpadlega dohodka pač pa bodo nižje obresti na te kredite 
samo deloma (za okrog 2 milijardi din) zmanjšale poslovne 
stroške v tekočem letu. Torej nedovoljna in izrazito začasna 
rešitev. Trajna rešitev je samo v zadostnih namenskih sred- 
stvih za regresiranje previsokih obrestnih mer za osnovna in 
obratna sredstva, v kolikor to regresiranje ni možno iz 
dohodka poslovnih bank. 

V tem času so se zvezne in republiške materialne rezerve 
angažirale pri odkupu vseh tržnih viškov v živinoreji, deloma 
pa tudi pri odkupu pšenice, olja, koruze in sladkorja po 
garantirani ceni. Večinoma pa so bili ti interventivni ukrepi že 
prepozni ali po destimulativnih pogojih, kar ne more biti v 
oporo programom družbeno organizrane tržne proizvodnje 
za rednooskrbo doma in bistveno večanje izvoza. 

V okviru SISEOT je bila v tem času uvedena enotna 10% 
stopnja za stimuliranje izvoza v živinoreji, kar bo vsekakor 
ugodno vplivalo na iskanje novih težišč, saj omogoča OZD 
agroživilstva okrog 400 mio dodatnega prihodka. Učinki vseh 
stimulacij se ob visoki inflaciji, zaostajanja realnega kursa za 
dodatne stimulacije v naslednjem letu, vse bolj izgubljajo, 
zato tudi stagniramo v izvozu v celoti, to pa velja tudi za vse 
druge začasne olajšave pri pogojih poslovanja v kmetijstvu, ki 
so že sprejeti na ravni republike in tudi zveze. 

5. Aktivnosti na ravni federacije 

Sredi leta je s posebnim dogovorom povečan regres za 
gnojila iz 17% na 30%, da bi zaradi zadrževanih cen osnovnih 
živil vsaj deloma stimulirali potrošnjo gnojil, katerih cene so 
se v enem letu dvignile za 191%. Zaradi tega beležimo nadalj- 
njo stagnacijo porabe gnojil v vsej državi. Sočasno, ko 
tovarne gnojil napovedujejo novo povišanje cen, uvajajo 
zaradi kopičenja zalog različne sezonske popuste in kreditira- 
nje pravočasne dinamike nabave gnojil. OZD - porabniki 
gnojil odlašajo z dobavami zaradi dragih obratnih sredstev, 
pri zadružnih organizacijah pa tudi zaradi bojazni, da jim 
bodo gnojila ostajala spričo opuščanja intenzivnega pridelo- 
vanja na vse večjem delu kmetij, kjer v strahu za izgubami 
porabljajo vse manj gnojil in drugih repromaterialov, kot je to 
že omenjeno. Posamezne tovarne mineralnih gnojil (in tudi 
zaščitnih sredstev) pretijo tudi z izvozom gnojil, v kolikor jim 
bodo naraščale zaloge, neoziraje na bilančne potrebe doma. 
Po njihovih izjavah dosegajo ugodne cene v izvozu, ne upo- 
števaje nakupljene devize po uradnem tečaju in visoke 
regrese za kreditiranje zalog. Tako se tudi na ta način kažejo 
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slabosti pri načinu regresiranja gnojil, katere si letos dele 
tovarne gnojil med seboj, neoziraje na to koga in kako oskr- 
bujejo potrošnike gnojil. Zaradi tega je potrebno vztrajati na 
našem predlogu, da za naslednja leta dobe regrese za gnojila 
samo OZD kmetijstva, in to izključno za stimuliranje progra- 
mov družbeno organizirane proizvodnje. S tem bo zagotov- 
ljena pomembna materialna podlaga za hitrejše prestrukturi- 
ranje in intenzifikacijo v kmetijski proizvodnji za poznana 
tržišča doma in v izvozu. Tako bo tudi onemogočeno, da bi 
uporabljali v tovarnah regrese za pokrivanje nizke produktiv- 
nosti in negospodarskih naložb, ali celo prelivanje v druge 
namene. Kaže tudi, da bo potrebno regrese na gnojila in še 
katere repromateriale (semena in drugo) še povečati, da bi 
sledili inflaciji, v kolikor bomo tudi v nadalje zadrževali cene 
osnovnih živil, oziroma omejevali delovanje tržnih zakonov v 
kmetijstvu. Kaže, da specifične razmere v kmetijstvu in v 
oskrbi z osnovnimi živili to tudi terjajo seveda samo do dolo- 
čene mere, tako kot drugje v svetu. ZIS in GZJ smo vse leto 
opozarjali na potrebo po učinkovitejšem reševanju razmer v 
kmetijstvu in posredovali številne predloge. Prišlo je samo do 
interventnega odkupa živine in zalog sladkorja. Vendar tudi 
to, kot kaže prepozno, da bi preprečili negativno ciklično 
gibanje, ki povzroča velika nesorazmerja med ponudbo in 
povpraševanjem, predvsem še v prašičereji. Izboljšani so bili 
deloma pogoji za reeskontne kredite pri odkupu pšenice in 
druge. Odkupne cene pšenice in prodajne cene moke ter 
kruha pa ostajajo še naprej nesorazmerne. To prehodno kom- 
penzirajo mlinsko-pekarski industriji, da bi zadrževali cene 
oz. varovali življenjsko raven prebivalstva. 

Številni drugi predlogi s primernejšo in stabilnejšo kredit- 
nomonetarno politiko, za učinkovitejšo cenovno politiko 
kakor tudi drugi predlogi za stabilnejše pogoje gospodarjenja 
v kmetijstvu, so še vedno v obravnavi pri raznih zveznih 
organih. Ta čas je zato že nastala nepopravljiva škoda, ki se 
izraža v opuščanju intenzivnejšega pridelovanja, opuščanju 
pridelovanja strateških pridelkov, kot je pšenica, zmanjševa- 
nju matičnih čred in v padanju izvoza živil. Tako bomo letos 
bilančno morali uvoziti več hrane kot je izvozimo. 

Malo je torej od velikih pričakovanj iz kmetijstva, da bi 
dosegli pomembnejše stabilizacijske cilje v celotnem gospo- 
darstvu! Pri tem so vplivi letošnjih slabših vremenskih razmer 
prispevali samo manjši del. Tudi v slabših vremenskih razme- 
rah bi namreč lahko in morali doseči zadostni nivo proizvod- 
nje v nasprotnem namreč ni mogoče dosegati planiranih 
povprečnih letnih rasti. Zaradi tega je potrebno pogoje 
gospodarjenja v kmetijstvu bistveno dopolniti čim preje! 

III. PREDLOGI NADALJNJIH UKREPOV 

1. V OZD agroživilstva je potrebno nadaljevati z aktiv- 
nostmi, tako kot smo se zanje že opredelili v skupščinskih 
usmeritvah, prizadevanja pa je potrebno povečati predvsem 
pri naslednjih nalogah: 

- Odpravljati je potrebno slabosti v poslovanju oziroma 
proizvodnih usmeritvah, hitreje uvajati sodobno tehnologijo 
in bistveno povečati odgovornost za izvajanje tehnološke in 
delovne discipline za doseganje boljših proizvodnih rezulta- 
tov. To še posebej velja za delovanje kmetijske pospeševalne 
službe, ki mora nositi večjo odgovornost za proizvodne rezul- 
tate na dovolj široki fronti družbeno organizirane tržne proiz- 
vodnje, oskrbe z repromateriali in odkupu ter prodaji. 
Skladno z doseženimi proizvodnimi ekonomskimi rezultati je 
potrebno uvesti dovolj stimulativno nagrajevanje vseh kmetij- 
skih pospeševalcev, predvsem še s pomočjo namenskih sred- 
stev iz občinskih in republiškega sklada za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje do planiranih okvirov. Tudi dohodki 
kmetijskih zavodov, KIS, VAŠ in Biotehniške fakultete bi 
morali, na osnovi sklenjenih dogovorov o uvajanju sodobnih 
tehnologij in aplikativnih raziskav, veliko bolj kot doslej izra- 
žati doseženi napredek v proizvodnih in ekonomskih rezulta- 
tih pri kmetijskih proizvajalcih. V ta namen je potrebno spre- 
jeti konkretnejše programe in skleniti obojestransko obvezu- 
joče pogodbe. Sočasno z večanjem proizvodnje je izjemnega 
pomena bistveno povečanje kvalitete proizvodov, in to v vseh 
fazah reprodukcije, da bi zadostili tržnim zahtevam doma in v 
izvozu. 

- Dopolnjevati je potrebno notranjo organiziranost zaradi 
večje učinkovitosti v poslovanju, zmanjševanju režijskih in 

drugih odvisnih stroškov za boljše gospodarjenje z rezultati 
dela in družbenimi sredstvi. Racionalizirati je potrebno samo- 
upravno organiziranost in razviti samoupravno odločanje v 
okviru delovnih organizacij zaradi odpravljanja kolektivno 
lastniškega obnašanja znotraj TOZD, TOK in TZE, zaradi učin- 
kovitejšega poslovanja v celotni OZD, posebej še v okviru 
SOZD in poslovnih skupnosti. Opravljati je potrebno tudi 
pojave zapiranja reprodukcijskih tokov v občinske, regi- 
onalne ali republiške meje z razvijanjem samoupravnega spo- 
razumevanja o delitvi dela ter združevanju dela in sredstev za 
uresničevanje skupnih razvojnih programov. Za skupne raz- 
vojne programe na ravni federacije se je potrebno angažirati 
posebej in skladno z enotnimi kriteriji vključevati vanje vse 
pomembnejše programe hidro in agromelioraciji ter namaka- 
nje zaradi več hrane, namenjene predvsem še za povečani 
izvoz, tudi iz območja naše republike. Odpravljati je potrebno 
vzroke za nizko produktivnost dela in sorazmerno nizko eko- 
nomičnost poslovanja, predvsem z boljšo organizacijo dela, s 
potrebnimi kadrovskimi dopolnitvami, tudi v poslovodnih or- 
ganih. 

- Učvrstiti je potrebno organiziranost in učinkovitejše delo- 
vanje že zgrajenih reprodukcijskih plansko poslovodnih skup- 
nosti okrog mlekarn, klavno-predelovalnih obratov perutnin- 
skih farm, mlinsko predelovalne industrije, oljarn, tovarne 
sladkorja, vinskih kleti in sadno predelovalnih obratov, kjer 
nam je lahko za vzor hmeljarska skupnost in druge. Na ta 
način bomo najlažje razvijali dohodkovna razmerja prek 
podjetniških okvirjev in odpravljali sedanje prevladujoče krat- 
koročne kupoprodajne odnose. Po tej poti je potrebno hitreje 
razvijati vsebino delovanja poslovnih skupnosti na ravni repu- 
blike in zveze. Pri tem je potrebno odpravljati odpore posa- 
meznikov, ki so proti združitvi preštevilnih, ozko interesno 
zaprtih poslovodnih skupnosti, da bi razvili do konca tega leta 
enotno živinorejsko poljedelsko poslovno skupnost ob 
poslovnih skupnostih za trajne nasade v vinogradništvu, 
sadjarstvu in hmeljarstvu, tako kot je že dana pobuda na 
organih SZ kmetijstva in ZZS, kakor tudi v okviru GZS in 
Skupščine SR Slovenije. 
- V organizacijah združenih kmetov je potrebno nadalje- 

vati s prizadevanji za planiranje in realizacijo vsklajenih pro- 
gramov družbeno organizirane proizvodnje za vse združene 
kmete in celotne njihove proizvodne zmogljivosti z uvajanjem 
sodobnih tehnologij ob pomoči kmetijske pospeševalne 
službe. V ta namen je potrebno sklepati dolgoročne in kom- 
pleksne kooperacijske pogodbe, na osnovi katerih bo združe- 
nim kmetom omogočeno z dobrim gospodarjenjem varovati 
trajno svojo gospodarsko in socialno varnost. Vsa razpolož- 
ljiva sredstva za pospeševanje kmetijstva in vse vrste davčnih 
olajšav ter druge materialne stimulacije DPS je potrebno 
dosledno usmerjati za preusmerjanje na osnovi programov 
družbeno organizirane proizvodnje za poznana tržišča z zna- 
nimi ekonomskimi pogoji v reprodukcijskih povezavah. V 
skupne programe morajo biti vključene vse zadružne organi- 
zacije, DO in SOZD, kjerkoli same ne predpostavljajo repro- 
dukcijske verige od proizvodnje do prodaje doma in v izvozu. 
Temu primerno je potrebno zožiti namene pospeševanja kme- 
tijske proizvodnje ter usmeriti razpoložljiva sredstva. 

- V vseh OZD agroživilstva je potrebno nadaljevati s pro- 
gramiranjem namenske proizvodnje za izvoz, tako da bi seda- 
nji delež vrednosti celotne proizvodnje v izvozu povečali iz že 
doseženi okrog 8% na najmanj 15% kolikor je potrebno za 
pokrivanje celotnega uvoza v agroživilstvu in za skupne druž- 
bene potrebe. V ta namen je potrebno oblikovati zadostne 
rizične sklade znotraj reproverig zaradi doseganja skupnih 
izvoznih programov, da bi bilo možno čim preje izdelati dol- 
goročno strategijo izvoza, glede na vse težje pogoje na dose- 
danjih tržiščih. 
- Cene kmetijskih pogovorov morajo v OZD sproti prilaga- 

jati tržnim razmeram tako, da bi ne nastajali nepotrebni večji 
skoki cen. 

2. V poslovnih bankah in njihovih združenjih bi morali 
skupaj z narodno banko nadaljevati z aktivnostmi za realiza- 
cijo že podanih predlogov za olajšanje kreditnih pogojev za 
osnovno kmetijsko proizvodnjo in predelavo, kjer zaradi dol- 
goročnih reprodukcijskih ciklusov in drugih vzrokov objek- 
tivno ni možno prenašati vse večjih bremen inflatornih obrest- 
nih stopenj. 

Ponovno bi bilo potrebno preveriti naslednje možnosti: 
- Reprogramiranje investicijskih kreditov za vse družbene 

poročevalec 37 



farme in tržno usmerjene kmetije, kakor tudi za obnovo nasa- 
dov, kjer so biie velike škode zaradi zimske pozebe. Ponoviti 
je potrebno predlog v okviru Združenja poslovnih bank o 
odpravi klavzule o sprotnem povečanju obrestnih mer za 
tovrstne kredite, v skrajnem primeru tudi za račun kreditnega 
potenciala za nove naložbe, da bi ne propadli že zgrajeni 
objekti. 

- Preveriti možnosti za regresiranje obrestnih mer za 
obratne kredite za že predlaganih najmanj 10 indeksnih 
poenov na račun drugih pasivnih oz. aktivnih obresti, glede 
na to, da to predstavlja sorazmerno skromen delež aktivnih 
obresti celotnega gospodarstva doseženi pa bi bili pomembni 
učinki v živinoreji. V ta namen bi med drugim bilo možno 
nameniti viške aktivnih obresti. 

- Ponovno preveriti skupaj z narodno banko na zvezni 
ravni dodatne možnosti za selektivno konverzijo sredstev 
poslovnih bank iz kratkoročnih v dolgoročna obratna sred- 
stva pri čemer ne bi opažali likvidnostnega potenciala. Nujno 
bi bilo tudi potrebno uveljaviti reeskontirane kredite za živino- 
rejsko proizvodnjo. 
- Za nove investicijske kredite v primarno kmetijsko proiz- 

vodnjo so možne samo znižane obrestne mere, ki bi bila samo 
za 20 odstotnih točk večja glede na preteklo leto. 

- Zagotoviti večje solidarnostno prelivanje sredstev med 
poslovnimi bankami kjer je delež kmetijstva večji oz. manjši v 
strukturi celotnega gospodarstva, tako da bi bila zagotovljena 
približno enaka obremenitev kreditnega potenciala za regre- 
siranje kreditnih pogojev v kmetijstvu. 

- Obseg obratnih sredstev iz reskontnih kreditov mora biti 
v višini tržnih ne pa samo zaščitnih cen za posamezne proiz- 
vode. 

3. V vseh občinah bi morali še v tem letu ponovno posebej 
obravnavati razmere v svojih kmetijskih organizacijah in jim 
pomagati v težavah. Ukrepati bi morali v naslednjih smereh: 

- Za pokrivanje izgub v živinoreji, kakor tudi v vinogradni- 
štvu in sadjarstvu, kjer so bile vremenske ujme, bi morali 
nameniti vsa razpoložljiva sredstva skladov in proračunske 
viške. Odobravati bi moraii tudi v nadalje redno izplačilo 
osebnih dohodkov, kjer nastajajo izgube iz objektivnih razlo- 
gov, predvsem še zaradi zadrževanja cen osnovnih živil. 

- Čim preje bi morali valorizirati katasterski dohodek in 
uvesti po potrebi tudi popolne olajšave pri plačilu davka 
živinorejsko usmerjenim kmetijam, kakor tudi v primerih, ko 
se celovito vključujejo v programe družbeno organizirane 
tržne proizvodnje na osnovi kompleksnih in dolgoročnih 
kooperacijskih pogodb. 
- Istočasno bi morali poostriti davčno politiko v vseh pri- 

merih kjer slabo obdelujejo kmetijska zemljišča, ali pa se ne 
vključujejo v programe družbeno organizirane tržne proizvod- 
nje zaradi možnosti prekupčevanja in izbegavanja družbenih 
obvez ter finansiranja kmetijske pospeševalne službe. 

- Zaostriti potrebno plačilo prispevkov za kmetijsko pospe- 
ševalno službo vsem prekupčevalcem na podlagi občinskih 
odlokov. 

- V vseh občinah bi morali do konca tega leta sprejeti 
povečane programe za pospeševanje kmetijske proizvodnje, 
predvsem še v hribovitem svetu ter sprejeti nove odloke o 
namenskem zbiranju enotnega 1% prispevka iz OD zaposle- 
nih, tako kot to v nekaterih občinah izvajajo že doslej. Pro- 
grame pospeševanja bi morali poenotiti med občinami tako, 
da bi s pomočjo republiškega sklada ne drobili teh sredstev, 
oziroma jih usmerjali samo za ključne namene. Pri tem bi 
morale občine iz potrošnih središč na osnovi programov 
redne preskrbe namenjati ta sredstva OZD kmetijstva v kmetij- 
skih območjih, kjer imajo tržne višine in tudi oskrbujejo 
potrošna središča pod najugodnejšimi pogoji. 

- V občinah bi morali zagotoviti doslednejše spoštovanje 
celotne zemljiške zakonodaje, predvsem še varstvo kmetijskih 
zemljišč pred nesmotrno pozidavo 

- V vseh občinah bi morali sprejeti posebne programe 
pospešenega urejanja kmetijstva in komunalne infrastrukture 
ter gospodarjenja v hribovitem svetu, kjer je že veliko zapuš- 
čenih kmetijskih zemljišč. V teh predelih je potrebno progra- 
mirati dodatne možnosti razvoja v turizmu, drobnem gospo- 
darstvu in industriji s pomočjo dislociranih obratov, da bi tako 
zadržali pokrajino poseljeno in gospodarsko aktivno, tako kot 
to terjajo tudi programi SLO. 

- Več sredstev je potrebno nameniti za kadrovske štipen- 

dije za dopolnitev kmetijske pospeševalne in druge strokovne 
službe. 

4. V okviru republike bi morali poiskati naslednje dodatne 
možnosti: 
- Iz razpoložljivih sredstev oz. presežkov pospeševalnih 

skladov in proračunskih viškov, za olajšanje bi morali zagoto- 
viti dodatna sredstva do izpadle višine dohodka 18 milijard 
din. Ta okvir sredstev, povečan za inflacijsko stopnjo bo 
potrebno tudi v naslednjem letu, v kolikor ne bo možno 
regresirati obresti iz dohodka poslovnih bank, in kolikor ne 
bomo s cenovno politiko zaradi večjega delovanja tržnih 
zakonitosti, zavarovali življenjske ravni potrošnikom hrane s 
kompenzacijami iz namenskih izvorov družbene potrošnje. 
Glede tega bi bilo v okviru IS RRS potrebno čimpreje doseči 
dogovor s poslovnimi bankami. 

- V okviru republiškega zavoda za rezerve je potrebno 
skladno s sprejetim zakonom usmeriti razpoložljiva sredstva 
(0,4 iz OD zaposlenih) za povečanje rezerv mesa v živem, 
sprotno odkupovati tržne viške osnovnih živil in oblikovati 
potrebne rezerve koruze, pšenice in drugih kmetijskih proiz- 
vodov, da bi v primeru pomanjkanja na tržišču lahko prepre- 
čevali monopolno oblikovanje cen. Zavod za rezerve bi morali 
čimpreje razbremeniti vseh poslov, ki nimajo značaja materi- 
alnihjezerv po zakonu. 

- Čimpreje je potrebno sprejeti program kmetijskih proiz- 
vodov, za katere se bo odrejalo garantirane odkupne cene za 
republiško raven in jih določiti za naslednje gospodarsko leto. 
- Podpreti je potrebno predlog IS SR Slovenije za zakon- 

sko ureditev namenskega prispevka iz OD zaposlenih v višini 
0,50% za naslednje petletno obdobje za pospeševanje pre- 
strukturiranja v kmetijstvu, deloma pa za pokrivanje stroškov 
za obrambo pred točo. Razpoložljiva sredstva je potrebno 
usmerjati skupaj z občinskimi sredstvi na osnovi programov 
za družbeno organizirano proizvodnjo, samo za ključne 
namene, ne pa drobiti kot doslej za preštevilne namene. 
Potreben del teh sredstev mora biti namenjen za zložbo 
zemljišč in za druge dolgoročne naložbe za oskrbo potrošnih 
središč. 

- Prav tako je potrebno podpreti predlog za zakonsko 
ureditev namenskega prispevka iz dohodka OZD v višini 
0,35% za infrastrukturne naložbe v hidro in agromelioracije 
ob vodotokih in v hribovitem svetu, da bi vsaj deloma nado- 
knadili izgubljena kmetijska zemljišča zaradi pozidave. Ta 
sredstva pa je potrebno nameniti tudi za ureditev namakalnih 
sistemov, ki bodo omogočali po dve žetvi na najbolj rodovit- 
nih zemljiščih zaradi skupnih programov izvoza, tako v naši 
republiki kot za skupne programe drugje v državi. 

- V republiških organih bi morali bolj kot doslej omogočati 
OZD agroživilstva pri izvajanju aktivni politiki cen osnovnih 
živil, tako, da bi bile te cene glede na nujne paritete sprotno 
usklajevanje z nastalimi ekonomskimi in proizvodnimi razme- 
rami, kako to sprotno terjajo tudi tržne zakonitosti. S stimula- 
tivno politiko cen bi namreč morali dosledno varovati plani- 
rani obseg družbeno organizirane tržne proizvodnje. V koli- 
kor je potrebno občasno zadrževati cene živil zaradi varova- 
nja življenjske ravni je potrebno izpadli dohodek kmetijskim 
proizvajalcem obvezno kompenzirati iz proračunskih virov ne 
pa iz pospeševalnih skladov za razvoj kmetijstva. 

- Iz solidarnostnih republiških sredstev za elementarne 
nezgode je skladno s kriteriji, potrebno učinkovito pomagati 
očinam in OZD pri sanaciji škode po zimski pozebi v vinogra- 
dih in sadovnjakih. 

- Znižati oz. odpraviti bi morali republiški davek na doho- 
dek TOZD v vseh živinorejskih in drugih obratih primarne 
kmetijske proizvodnje in predelave. 

5. V Federaciji bi morali čim preje sprejeti dodatne rešitve v 
ekonomski oz. kreditno monetarni politiki, da bi bistveno 
izboljšali pogoje gospodarjenja v vsej državi. V nasprotnem 
bodo prej ali slej razvrednoteni rezultati naporov tudi v naši 
republiki. V okviru predvidenih ekonomskih ukrepov za sana- 
cijo razmer v celotnem gospodarstvu, bi bilo skladno z našimi 
že sprejetimi stališči, potrebno za primernejšo primarno deli- 
tev v korist kmetijstva upoštevati naslednje predloge: 

- Že povečane regrese za mineralna gnojila za to leto je 
potrebno zagotoviti tudi v naslednjem letu in jih nameniti 
potrošnikom gnojil. 
- Zmanjšati je potrebno obrestno mero za kredite iz pri- 

marne emisije za vse prioritetne namene, torej za družbeno 
organizirano tržno kmetijsko proizvodnjo odkup zalog ter 
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predelavo osnovnih živilskih proizvodov. Poslovnim bankam 
je potrebno omogočiti dodatno benificiranje obresti na kre- 
dite iz lastnih izvorov za enake namene. Krediti za zaloge iz 
primarne emisije morajo biti v bodoče dostopni tudi OZD, 
odgovornim za neposredno oskrbo v potrošnih središčih. 
Zaostriti je potrebno odgovornost za namensko koriščenje 
teh kreditov. 

- Poslovnim bankam je potrebno omogočiti selektivno 
konverzijo dela kratkoročnih kreditov, vključno s sredstvi 
primarne emisije za trajna obratna sredstva brez večjih posle- 
dic na likvidnost poslovnih bank. 

- Doseči je potrebno dogovor o ukinitvi klavzule za pove- 
čane drseče obresti za investicijske kredite v živinoreji, po 
možnosti pa tudi drugje v primarni proizvodnji in predelavi. 

- Čim preje je potrebno opredeliti osnovne kmetijske proiz- 
vode, za katere bodo dolgoročno odrejene zaščitne odkupne 
cene, da bi jih določili do začetka naslednjega gospodar- 
skega leta na dovolj stimulativni ravni. Sočasno je potrebno 
opredeliti enotne elemente za oblikovanje maloprodajnih cen 
osnovnim živilom, da bi bila možna družbena kontrola cen na 
enotnih kriterijih. 

- Povečati je potrebno izvozne stimulacije za kmetijske 
proizvode višje stopnje predelave in za izvoz živine brez 
različnih omejitev, da bi lažje obdelovali ekonomske kariere 
na tržiščih EGS in drugje. 

- Skladno z materialnimi bilancami, kot strokovni podlagi 
za planiranje proizvodnje in potrebnih rezerv hrane, je 
potrebno zagotoviti zadosten vir sredstev za oblikovanje učin- 
kovitih rezerv. Tako za programirano usmerjanje proizvodnje 
kot za oskrbo in učinkovitejšo izvozno uvozno politiko s 

kmetijskimi proizvodi. 
- Ukiniti ali bistveno zmanjšati je potrebno davek na diesel 

goriva D-2 za pogon kmetijske mehanizacije ter oprostiti vseh 
drugih dajatev, ki bremenijo ceno tega goriva. 

SKLEPI: 

1. Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije sprejema vse 
predloge kratkoročnih in dolgoročnih rešitev, s tem, da je 
treba posamezne dolgoročne rešitve preveriti in uskladiti z 
drugimi nosilci ekonomske politike. 

2. Predložene ukrepe po posameznih nosilcih nalog bomo v 
zborničnem sistemu pomagali vsestransko in dosledno ures- 
ničevati. Zato bodo organi Splošnega združenja kmetijstva 
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Medobčinske gospodar- 
ske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije in ostalih orga- 
nov pospešeno nadaljevali z aktivnostmi po programu, ki smo 
ga že sprejeli. 

3. Glede na počasno in nedosledno uresničevanje usmeri- 
tev Skupščine SR Slovenije predlagamo, da IS Skupščine SR 
Slovenije čimpreje obvesti o dodatnih kritičnih razmerah v 
kmetijstvu zbore Skupščine na njihovih jesenskih zasedanjih. 
Pripravi naj dopolnilne ukrepe tako kot jih predlagamo. K 
dodatnim ukrepom naj spodbudi tudi Zvezni izvršni svet. 
4. Ponovno je potrebno zadolžiti organe Gospodarske zbor- 

nice Jugoslavije, da bodo na zvezni ravni aktivneje pomagali 
pri reševanju nastalih težav v celotnem kmetijstvu. 

5. V okviru SZDL in drugih družbenopolitičnih organizacij 
bi morali zaostriti tudi politično očlgovornost za neizvrševanje 
dogovorov in sklepov. 
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PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1986 (ESA-803) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 4. 
12. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SOCIALI- 

STIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1986, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

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

in na podlagi 220.in 221. 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, 
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 

tarja za finance. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1 .člen 

S proračunom SR Slovenije za leto 1986 (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 1986 v 
višini 
din se razporedijo za: 

- obveznosti v SR Sloveniji 47.433.809.718 
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije 

5.596.190.282 
- prispevek federaciji v letu 1986 
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 posebnim aktom Skupš- 
čine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistično 
republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom sred- 
stev 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. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1986 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, 
- sredstva opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

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 zah- 
tevnost, 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 programskih 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 celotnega 
obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu za 
leto 1986, 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 izvršijo v predvidenem obsegu, 
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcev, se sredstva za 
osebne dohodke delavcev, ugotovljena po 7. členu tega 
zakona, ne bodo zmanjšala, oziroma povečala zaradi večjega 
števila zaposlenih. 

10. člen 

Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amorti- 
zacijo se določijo'v okviru možne rasti republiškega prora- 
čuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1986 
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov. 
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11. člen 

Zaradi učinkovitejše in raconalnejše uporabe sredstev 
amortizacije bodo upravni organi združevali sredstva, ki se 
jim zagotavljajo za amortizacijo premičnin in nepremičnin. 
Način združevanja sredstev določi Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije. 

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 sorazmerno 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.« 

14. člen 

Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega prora- 
čuna (v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje 
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim 
proračunom. 

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 prora- 
čunom. 

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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in pro- 

svetno kulturno sodelovanje 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
- Seizmološki zavod SRS, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Republiška geodetska uprava 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Ra- 

deče. 
18. člen 

Prihodki, 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 Skupš- 
čine 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 dejavno- 
sti zavoda, 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje 

izdatkov upravljanja jn 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. 

21. člen 

Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 
predložiti predračune in finančne načrte za leto 1986 ter 
zaključne račune za leto 1985 najpozneje do 15. marca 1986. 
Organi iz 17., 18. in 19. člena so dolžni v skladu z 220. členom 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih predlo- 
žiti Izvršnemu svetu v mesecu septembru 1986 v soglasje 
okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge upo- 
rabnike v naslednjem letu. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 15. marca 1986 podatke za analizo zaključ- 
nih 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 
samozaščiti. 

23. člen 

Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republi- 

škega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 

nije do višine 50.000.000 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 300.000 dinarjev; 
za zneske do višine 300.000 dinarjev pa je pooblaščena koor- 
dinacijska komisija Izvršnega sveta. 

Sredstva »tekoče proračunske rezerve« se bodo dodelje- 
vala: 

- 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 prora- 
čun, in o tem obvesti Izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materi- 
alno 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«, 
- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvid- 

nostnih problemov proračuna ter 
- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 

sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 
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«. 
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 

postavki: 
- »odplačilo anuitet« 
- »sredstva za modernizacijo dela državnih organov« 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »medrepubliški program namembne proizvodnje«. 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in 

povračila« za postavko: 
- »sredstva za regres za umetna gnojila in za zaščito 

rastlin«. 
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, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja 

visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1986-1990«, 
- »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo«, 
- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih 

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

in Jugoslovanski investicijski banki«, 
- »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 kritje tečajnih razlik«. 
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 

postavki: 
- »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«, 
- »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 

pravosodnih organov«, 
- »sredstva za zaščito sodnega poslopja v Kopru«, 
- »sanacija objektov počitniške skupnosti«. 
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 
1986. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških 

invalidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dodatek 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- 

darstvu« 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 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: 
- »odplačilo 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«, 
- »Arboretum Volčji potok«. j 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«, 
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- »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 pro- 

stora: 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »Vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 

ških 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: 
- »dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim je- 

zikom«. 
15. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 

zadeve: A. 
V okviru »sredstev ?a kompenzacije, premije, regrese in 

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

darstvu« 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«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »nakup prostorov za meteorološko postajo na Kredarici« 
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 

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

nizacije« za postavko: 
- »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 

postavki: 
- »zdravstveno-rekreacijski center za vojaške invalide in 

udeležence NOV Strunjan«, 
- »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«. 

27. člen 

Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 
v letu 1986 dodeljevala sredstva organom, pod naslednjimi 
pogoji: 

svet, 
raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni 

- 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 1986. 

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 tega zakona, se zagotovijo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

29. člen 

Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo 
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o 
usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in v 
skladu z možnostmi organizacij 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 dogovoru o 
izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v 
SR Sloveniji v letih 1986-1990. 

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 prihodkov uprav za 
družbene prihodke, turističnih taks ter 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 
1985 do 1990 v letu 1986. 

31. člen 

Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v 
občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavno- 
sti, nalog in obveznosti občin 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 ter 
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1986, 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 osnovah 
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: 
- 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; 

- 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 
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določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 
- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem 

dogovoru o priznavalninah borcem NOV - po merilih, ki jih 
določi Republiški komite za borce in vojaške invalide; 
- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih - 

po enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevane 
občine; 

- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih pro- 
gramih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

- 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 1986. 

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 1985, brez sredstev za negospodarske 
investicije, povečanih za 40%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republi- 
ški 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 1986. 

35. člen 

Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 
stva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1985 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 leta 1986 se na osnovi podatkov Službe družbe- 
nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu, in kalkulativno ugo- 

tovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1986. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1987. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 200.000 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. 
členaj, 

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 i22. člen), 

4. Če neupravičeno prejete akontacij^na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (34. 
člen). 

38. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu 
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predra- 
čuna in finančnega načrta za leto 1986, zaključnega računa za 
leto 1985 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in 
drugi odstavek 21. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora- 
čuna, 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 1986 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 1986 doseženi v manjšem obsegu, 
kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do 
višine 500.000.000 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 1987 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 1986, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 na 
postavki »amortizacija«. 

42. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta dne 27. 11. 1985 obravnavala in sprejela predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona o proračunu SR Slovenije 
ter pooblastila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pri- 
pravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe, dane v 
razpravi. 

Oba zbora sta sprejela predlog za izdajo z osnutkom 
zakona o proračuna SR Slovenije za leto 1986 brez pripomb. 

Zbor združenega dela pa ni sprejel predloga za izdajo 
zakona z osnutkom za uvedbo 0,6% davka iz osebnega 
dohodka, ki je bil predviden med viri sredstev za pokrivanje 
potreb republiškega proračuna za leto 1986. 

Upoštevajoč navedeno predlaga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da se obseg republiškega proračuna oblikuje na 
predvideno višino sredstev brez upoštevanja republiškega 
davka iz osebnega dohodka v višini 0,6% ob zmanjšanju 
višine obveznosti za pokrivanje tečajnih razlik in zmanjšanju 
regresa za umetna gnojila. S predlagano rešitvijo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije tudi umika predlog zagotavljanja 
sredstev za obveznost SR Slovenije do Črne gore, v skladu z 
zveznim zakonom. 

Ob upoštevanju navedenih dejstev Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da se na strani odhodkov zmanjšajo 
obveznosti za kritje tečajnih razlik v višini 525,9 mio din, za 
regres za umetna gnojila v višini 2.789,4 mio din in izključi 
obveznost za Črno goro v višini 2.149 mio din. 

S črtanjem teh obveznosti predlagamo, da bi se obseg 
republiškega proračuna za prihodnje leto znižal od 56.930 
mio din na 53.030 mio din. 

V predlogu zakona je tudi upoštevana spremenjena višina 
tistih odhodkov, za katera so bila zagotovljena dodatna sred- 
stva z rebalansom republiškega proračuna za leto 1985. Pri 
obsegu sredstev namenjenih za izplačilo osebnih dohodkov, 

ki so osnova za oblikovanje višine sredstev za te namene v 
letu 1986, je vključena višina osebnih dohodkov ocenjena ob 
upoštevanju resolucijske usmeritve o 10-odstotnem zaostaja- 
nju osebnih dohodkov za rastjo dohodka ugotovljenega za 9 
mesecev letos. Zmanjšanje obveznosti za pokrivanje tečajnih 
razlik in zmanjšanje obsega sredstev za umetna gnojila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije utemeljuje z dejstvom, da 
dokončna višina teh obveznosti za leto 1986 še ni znana, ker 
Skupščina SR Slovenije še ni sprejela ustreznih aktov, ki bodo 
opredelili višino obveznosti SR Slovenije za navedena 
namena. Po sprejetju višine navedenih obveznosti v Skupš- 
čini SR Slovenije bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po 
potrebi predlagal Skupščini SR Slovenije ustrezne predloge 
za pokrivanje navedenih obveznosti. 

Na podlagi realizacije prilivov obstoječih virov prihodkov 
republiškega proračuna v obdobju l.-XI. 1985 in upoštevanju 
ocenjenih gospodarskih gibanj v letu 1986 je bila ponovno 
izdelana ocena priliva sredstev virov republiškega proračuna 
v letu 1986. Iz nove ocene izhaja večji priliv sredstev davka iz 
osebnega dohodka po posebni stopnji v višini 345 mio din in 
večji priliv sredstev republiškega davka od prometa proizvo- 
dov in od plačil za storitve v višini 1.184 mio din glede na 
prilive, predvidene v osnutku zakona. V predlog zakona tudi 
ni vključena obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna 
federacije za leto 1986, kakor tudi ne viri za njeno pokrivanje. 
Ta obveznost bo znana šele konec decembra 1985, ko bo v 
Skupščini SFRJ zaključeno usklajevanje obsega zveznega 
proračuna za leto 1986. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bo zato šele na podlagi usklajenega predloga zveznega prora- 
čuna za prihodnje leto to obveznost in vire za njeno pokriva- 
nje vključil v predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1986 v obliki amandmajev. 

OCENA VIROV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA LETO 1986 
TABELA 1 

VRSTA PRIHODKA Ocena virov 1986 

710 Davek iz" dohodka TOZD in DS 

720 Davek iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji 

731 Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve 

742 Davek od tujih oseb 

77 8 Drugi prihodki 

18.624.000.000 

4.050.000.000 

30.000.000.000 

230 .000. 000 

126 .000 . 000 

SKUPAJ PRIHODKI 53.030.000.000 
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SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - SKUPAJ 
TABELA 2 

Predvidena realiza- Zahtevki organov Indeks Predlog IS za Indeks NAMEN cija v letu 1985 za leto 1986 s 3:2 leto 1986  5j_?  
     =  ' A 5 fi 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 16.549.314.344,50 26.691.371.000 161,3 26.260,.025.000 158,7 
bruto OD delovna skupnosti 16.090.837.918 16.363.955.000 101,7 16.090.8^38.000 100,0 
usklajevanje OD z ravnijo 
v gosp. 
usklajevanje OD z rastjo 
v gosp. 

2.177.181.000 - 2.142.194.000 

7.416.454.000 - 7.293.212.000 
delo v posebnih pogojih 275.300.000,50 414.000.000 150,4 414.000.000 150,4 
sklad skupne porabe ' 183.176.426 319.781.000 174,6 319.781.000 174,6 

401 MATERIALNI STROŠKI 2.449.747.439 4.123.346.000 168,3 3.674.621.000 150,0 

402 AMORTIZACIJA - 235.372.091 589.462.000 250,4 384.255.000 163,4 

410 SEZ.D0H0l:KI PRECST' 870.200.000 870.200.000 100,0 870.200.000 100,0 
usklajevanje OD z ravnijo 
v gosp. 
usklajevanje OD z rastjo 
v gosp. 

418 POSEBNI NAMENI 1.532.469.636 2.243.693.000 146,4 2.17/.639.000 142,1 

137.076.000 - 137.076.000 

402.911.000 - 402.911.000 

SPFEMEMBE MED LETOM 120.000.000 

SKUPAJ 21,637.103.510,50 35.058.059.000 162,0 34.026.727.000 157,3 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE TABEIA 2a 

NAMEN Predvidena realizaci- 
ja v letu 1985 

Zahtevki organov 
za leto 1986 

Indeks 
3:2 

Predlog IS za 
leto 1986 

Indeks 
5:2 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 
bruto OD delovne skupnosti 
usklajevanje OD z ravnijo 
v gosp. 
usklajevanje OD z rastjo 
v gosp. 
v delo v posebnih pogojih 
sklad skupne porabe 

401 mTERIAINI STROSKI 

402■AMORTIZACIJA 

410 OSEBNI DOHODKI PREDST. IN 
NAM. 
usklajevanje OD z ravnijo 
v gosp. 
usklajevanje OD z rastjo v 
93sp. 

418 POSEBNI NAMENI 
SPREMEMBE MED LETOM - 

11.225.430.800,50 
10.937.614.970 

169.000.000^50 
118.815.830 " 

1.459.092.730 

9.800.000 

371.088.538 

17.864.085.000 159,1 
10.937.bl5.000 100,0 

'1.481.991.000 

4.967.842.000 
255.000.000 
221.637.000 

2.328.404.000 

9.800.000 

1.424.000 

4.490.000 

566.935.000 

150,9 
186.5 

159.6 

100,0 

152,8 

17.864.085.000 
10.937.615.000 

1.481.991.000 

4.967.842.000 
255.000.000 
221.637.000 

2.188.639.000 

9,800.000 

1,424.000 

4.490.000 

525.832.000 
60.000.000 

159,1 
100,0 

150,9 
186,5 

150,0 

100,0 

141,7 

SKUPAJ 13.065.412.068,50 20.775.138.000 159,0 20.654.270.000 158,1 
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SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - BREZ ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 
TABELA 2b 

Predlog IS za leto 1986 Indeks 
5:2 Predvidena realizacija 

v letu 1985 
Zahtevki organov za le- 
to 1986   

Indeks 
3:2 

400 DOHODEK DELOVNE 
SKUPNOSTI 
bruto OD delovne skup. 
nos ti 
usklajevanje OD z 
ravnijo v gosp. 
usklajevanje OD z 
rastjo v gosp. 
delo v posebnih po- 
gojih 
sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

410 OSEBNI DOHODKI PREDST. 
IN NAMESTNIKA 
usklajevanje OD z rav- 
nijo v gosp. 
usklajevanje OD z 
rastjo v gosp. 

418 POSEBNI NAMENI 

SPREMEMBE MED LETOM 

5.323.883.544 

5.153.222.948 

106.300.000 
64.360.596 

990.654.709 

235.372.091 

860.400.000 

1.161.381.098 

- 

8.827.286.000 

5.426.340.000 

695.190.000 

2.448.612.000 

.• 159.000.000 
98.144.000 

1.794.942.000 

589.462.000 

860.400.000 

135.652.000 

398.421.000 

1.676.758.000 

165,8 

105,3 

149,6 
152,5 

181,2 

250,4 

100,0 

144,4 

8.395.940.000 

5.153.223.000 

660.203.000 

2.325.370.000 

159.000.000 
98.144.000 

1.485.982.000 

384.255.000 

860.400.000 

135.652.000 

398.421.000 

1.65r.807.000 

60.000.000 

157,7 

100,0 

149,6 
152,5 

150,0 

163,4 

100,0 

142,2 

SKUPAJ 8.571.691.442 14.282.921.000 166,6 13.372.457.000 156,0 

RAZPOREJENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV V LETU 1986 PO NAMENIH IN 
KORISTNIKIH tabela 2C 

Zap. 
št. NAZIV OfUANA Bruto OD DS Delo v po- 

seb. pogoj. 
Sklad sk. 
porabe 

Materialni 
stroški 

Amortizaci- 
ja  

Bruto OD 
pred, in nam. 

Posebni ra- 
meni 

8 
1. Predsedstvo SR Slovenije 
2. Skupščina SR Slovenije 
3. Izvršni svet Skupščine SRS 
4. Urad IS za narodnosti 
5. Sekretariat IS za kadr.vpr. 
6. Protokol v IS 
7. Kanis.SRS za odnose z ver.sk. 
8. Ustavno sodišče SFS 
9. RS za finance 

10. RS za ljudsko obramoo 
11. RS za pravosodje in upravo 
12. HO. za delo 
13. FK za družbeno planiranje 
14. H< za informiranje 
15. RK za zakonodajo 
16. KK za mednarodno sodelovanje 
17. IK za varstvo okolja in ur.pr. 
18. RC za energetiko 
19. RK za industr. in gradbeništvo 
20. RK za tržišče in spi.gosp.zad. 
21. RK za kmet.,gozd. in prehrano 
22. RK za premet in zveze 
23. RK za borce in vojaške inval. 
24. FK za zdrav, in social. varst. 
25. H< za vzgojo in izobraž.ter 

telesno kulturo 
26. fK za kulturo 
27. R< za razisk.dej. in tehnologijo 
28. RK za turizem in gostinstvo 

■29. Bepabliška geodetska uprava 
30. Ftep. uprava za družb, prihodke 
31. Zavod SRS za družc. planiranje 

-32. Zavod SRS za statistiko 
33. Zavod SRS za ntednarodno, znan., 

tehn., prosvet. in kuit.soJel. 
34 * Hidrometeorološki zavod SRS 
35. Seizmološki žavod~SRS 
36. Zavod SRS za varstvo naravne 

in kulturne dediščine 
37. Zavod SRS za šolstvo 

65.727.000 
278.799.000 
235.396.000 

3.455.000 
58.136.000 

213.462.000 
5.764.000 

69.255.000 
70.413.000 

179.910.000 
227.175.000 
94.633.000 
9.259.000 

57.754.000 
37.864.000 
97.337.000 

109.356.000 
69.070.000 

' 84.154.000 
VO.493.000 
78,440.000 
84.409.000 
32.123.000 
74.550.000 

53.064.000 
19.188.000 
14.847.000 
6.111.000 

46.334.000 
57.221.000 

203.017.000 
587.546.000 

48.335.000 
244.555.000 
 327084-;000~ 

50.992.000 
429.478.000 

500.000 
7.000.000 
3.300.000 

21.000.000 

2.400.000 

1.660.260 
5.959.420 
4.077.250 

60.900 
\.782.960 
4.892.460 

81.200 
1.096.400 

888.930 
2.384.860 
3.656.750 
1.385.380 

181.930 
629.300 
794.820 

. i.616.640 
1.544.280 

789.380 
1.702.410 

896.900 
1.336.240 
1.002.400 

421.930 
981.690 

■ 826.580 
243.600 
198.630 
101.500 
543.730 
632.900 

2.660.110 
8.522.090 

24.285.000 
116.368.000 
83.937.000 

638.000 
4.886.000 

20.026.000 
1.241.000 

20.438.000 
10.651.000 
16.752.000 
68.521.000 
15.'J 85.000 

3.227.000 
17.023.000 
7.060.000 

11.801.000 
20.313.000 
10.952.000 
49.731.000 
29.448.000 
15.561.000 
20.414.000 
6.291.000 

14.914.000 

7.698.000 
3.948.000 
2.404.000 
4.264.000 
7.258.000 
8.373.000 

37.137.000 

3.738.179 
10.639.823 
47.079.495 

8.873 
1.275.943 

91.232.247 
47.008 

' 2.347.975 
361.079 

49.694.067 
17.629.064 

377.586 
407.211 
263.851 
349.570 
317.586 
526.984 

. 141.402 
2.533.162 

252.102 
708.022 
115.324 
146.698 
333.746 

169.577 
48.689 
79.948 
60.951 

967.331 
176.958 

4.595.047 
203.456.O00 69.899.116 

15.000.000 
656.790 8.047.000 

4.155.740 . 104.971.000 
677.579 

20,447.054 
"437:860—15773470U0 X 741". 810 

693.020 
4.935.180- 

11.128.000 
61.074.000 

800.755 
2.432.177 

41.969.000 
112.182.000 
53.758.000 
3.529.000 
7.397.000 

3.351.000 
39.795.000 
10.411.000 
7.556.000 
7.098.000 

10.203.000 
7.035.000 
6.744.000 
7.035.000 
9.865.000 

10.642.000 
10.769.000 
10.848.000 
10.315.000 
10.323.000 
7.230.000 
7.342.000 

10.156.000 

10.398.000 
6.880.000 
6.760.000 
6.999.000 
6.497.UOO 
7.403.O00 
7.845.000 
7.009.000 

7.563.000 
6.438.000 

"" 6.507:000 ' 

6.387.000 
6.299.000 

12.383.000 
73.221.000 
20.190.000 

354.000 
77.129.000 

258.385.000 
23.308.000 

199.000 
1.227.000 

222.678.000 
77.495.000 
1.931.000 

439.000 
66.289.0u0 

602.000 
9.095.000 
9.71b.000 
9.595.000 
1.995.000 

621.000 
4.478.000 
1.168.000 

823.000 
46.074.000 

10.2/5.000 
1.065.00U 

604.000 
360.000 

4.314.UC0 
956.000 

4.382.000 
137.825.000 

16.647.000 
1.563.000 

 7.669;0U0: 

3.904.000 
4.403.000 
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38. Arhiv SRS 64.369;U00 
39. F6p. štab za teritor. obrantio 115.410.000 
40. Luška kapitanija Koper 41.627.000 
41. Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem pronetu 4.828.000 
42. KPD tob pri Mirni 313.105.000 
43. KPD Ig pri Ljubljani 44.063.000 
44. OKPD mribor 32.850.000 
45. Prevzgojni dctn Ifadeče 143.492;00U 
46. Zapori Celje 179.341.000 
47. Zapori Koper 122.862.000 
48. Zapori Ljubljana 220.958.000 
49. Zapori Maribor 158.758.000 
50. Sodišče združenega dela SBS 15.570.000 
51. Družbeni pravobranilec samo- 

upravljanja SFS 20.559.000 
52. Itep. senat za prekrška 7.452,000 
53. Javno pravobran. SFS 4.089.000 
54. Vrhovno sodišče SPS 48.838.000 
55. Javno tožilstvo SRS 9.293.U00 
56. Višje sodišče Celje 20.182.000 
57. Višje sodišča Koper 25.710.000 
58. Višje sodišče Ljubljana 58.125.000 
59. Višje sodišče Maribor 29.930.000 
60. Višje javno tožilstvo Celje 3.886.000 
61. Višje javno tožilstvo Koper 4.783.000 
62. Višje }avno tožilstvo Ljubljana 16.448.000 
63. Višje javno tožilstvo Maribor 6.692.000 

971.310 24.594.000 
1.530.190 20.526.000 

595.900 5.532.000 

26.100.000 
2.100.000 
2.100.U00 
5.600.000 

16.300.000 
11.900.000 
35.400.0U0 
10.30U.000 

101.500 
5.557.070 

969.060 
433.50U 

2.655.100 
3.051.580 
1.716.500 
4.986.020 
2.805.160 

433.490 

539.460 
406.000 
173.960 

1.464.050 
589.000 
680.790 

1.094.180 
1.840.620 
1.067.360 

101.500 
121.800 
458.160 
368.320 

2.b98.000 
99.250.0U0 
6.874.000 
7.080.00U 
9.921.000 

35.623.000 
27.i68.000 
40.464.U00 
22.442.000 
5.249.000 

5.267.000 
4.500.000 
2.698.000 

19.624.000 
7.281.0UO 

10.690.000 
11.605.000 
21.456.000 
14.495.000 
2.284.000 
2.736.000 
5.715.000 
3.255.000 

3.810.272 
407.000 

• 688.651 

8.805.697 
949'. 901 

1.331.510 
1.500.000 

12.637.139 
5.U67.340 
7.000.000 
1.419.191 

27».808 

389.827 
361.079 
381.281 

1.115.500 
280.805 
950.847 
191.688 
885.435 
795.000 
12.150 
50.000 

318.450 
3.440 

3.414.000 

3.53/.000 

1.128.000 
3.902.000 
3.418.000 
3.444.000 
3.358.000 
3.297-. 000 
3.297.000 
3.717.000 
3.622.000 

30.305.000 

21.231.000 
43.605.U00 
13.524.000 
63.332.000 
28.824.000 
29.743.000 
29.201.000 
96.546.000 
48.987.000 

6.569.000 
6.752.000 

26.069.000 
16.692.000 

6.219.000 
118.528.000 

70.000 

5.127.000 
149.575.000 
11.460.000 
18.037.000 
7.099.000 

54.921.000 
39.378.000 
73.997.000 

• 44.878.000 
3.2I8.000 

366.000 
254.U00 
123.000 

2.386.000 
• 323.000 

'255.000 
'410.000 
915.000 
590.000 
28.000 
14.000 

190.000 
84.000 

Skupaj brez organov za notr. zadeve 5.813.426.000 
64 ^ Organi za notranje zadeve 12.419.606.000 

159.000.000 98.144.000 1.485.982.000 384.255.000 996.052.000 1.651.807.000 
255.000.000 221.637.000 2.188.639.000  - 11.224.000 525.832.00u 

SKUPAJ 18.233.032.000 414.000.000 319.781.000 3.674.621.000 384.255.000 1.007.276.000 2.177.639.000 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA TABE[A 3 

NAMEN 
Plan in Predlog nosilca sredstev v letu 1986  
sprerreirbe obstoječe ob- Nove obezno- Skupaj (3+4) 
1985 veznosti sti 

Indeks Predlog za Indeks 
5:2 zagotovitev 7:2 

sredstev v 
letu 1986 

8 
415 SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

V OSNOVNA SREDSTVA 
1.314.119.739 3.850.538.451 63.000.000 3.913.538.451 297.8 2.536.189.000 193,0 

4150 Sredstva za modernica- 
cijo državnih organov 200.000.000 230.000.000 230.000.000 115,0 230.000.000 115,0 

RS za finance 
- sredstva za moderniza- 

cijo dela državnih or- 
ganov 

4151 Sredstva za investicije 
v gradnjo stanovanj 

200.000.000 230.000.000 

398.025.750 1.646.314.085 

230.000.000 115,0 230.000.000 115,0 

.646.314.085 413,6 920.356.000 231,2 
RS za notranje zadeve 
- sredstva za investicije v 

gradnjo stanovanj delav- 
cev organov za notranje 
zadeve 

Izvršni svet Skupščine SRS 
- sredstva za investicije v 

gradnjo stanovanj nosilcev 
družbenih funkcij v SRS 

RS Z4 pravosodje in upravo 
- sredstva za investicije v 

gradnjo stanovanj delavcev 
republiških organov 

RS za finance 

130.714.500 1.097.318.085 

61.725.250 

52.628.000 

146.659.000 

126.623.000 

- sredstva za odplačilo anuitet 152.958.000 

4152 Sredstva za investicijste) 
vzdrževanje zgradb repub- 
liških upravnih in pravo- 
 sodnih organov   58.951.989 

275.714.000 

223.000.000 

1.097.318.085 839,5 

146.659.000 237,6 

126.623.000 240,6 

275.714.000 180,3 

371.360.000 284,1 

146.659.000 237,6 

126.623.000 240,7 

275.714.000 180,3 

13.000.000 236.000.000 400,3 230.120.000 390,4 

RS za pravosodje in upravo 58.951.989 223.000.000 13.0C0.00C 236.000.000 400/i 230.120.000 390,4 

- investicij sto vzdrževanje 
zgradb republiških upravnih . 
in pravDsodnih organov 58.951.989 223.000.000 - 

- sanacija objektov počit.skupnosti - - 13.000.000 
4153 Sredstva za investicijska - 

vlaganje v objekte in opre- 
 no posebnega pomena  657.142.000 1.751.224.366 50.000.000 

223.000.000 378,3 217.120.000 368,3 
13.000.000 - 13.000.000 - 

1.801.224.366 296,7 1.155.713.000 175,9 
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RS notranje zadeve 

- specialna oprema organov za 
notranje zadeve 

RS za pravosodje in upravo 

- zaščita sodnega poslopja v 
Kopru 

657.142.000 1.751.224.366 1.751.224.366 288,4 1.105.713.000 168,3 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO TABELA 4 

NAMEN 
. Predlog nosilca sredstev za 1.1986 Plan in spre =2  Indeks 

menite 1985 obstoječe ob- nove obvez- skupaj (3+4) ^ 
veznosti nosti 

Predlog za za- 
gotovitev v Indeks 
letu 1986 7:2 

8 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 275.000.000 250.000.000 20.000.000 270.000.000 98,2 270.000.000 98,5 

RS za finance 258.000.000 230.000.000 250.000^000 96.JL 
- sredstva za medrepub- 

liški program namemb- 
ne proizvodnje 258.000.000 250.000.000- 250.000.000 96,9 

250.000.000 96.9 

250.000.000 96,9 

Republiški štab za teri- 
torialno obrarrfco 17.000.000 
- sredstva za odplačilo 

anuitet iz posojila 
za gradnjo skladišč 17.000.000 

20.000.000 20.000.000 117,7 

20.000.000 20.000.000 117,7 

20.000.000 117,7 

20.000.000 117,7 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 

TABELA 5 
Predlog nosilca sredstev za leto 1986 

NAMEN Plan in spre- Indeks Predlog za za- Indeks 
menihe 1985 Obstoječe ob- Nove skupaj (3+4) 5:2 gotovitev sred- 7:2 

veznosti obveznosti stev v letu'1986 
1 2 3 4 ' 5 . 6 7 8 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, 3.384.310.047 "2.622.077.102 - 2.622.077.102 77,6 . 2.622.077.102 77,6 
REGRESI in PCVRAČILA    . _./ • ■- - .  
RS za finance , 

OBMOČIJ 

- sredstva za regres * 
za umetna gnojila 
in za zaščito rastlin 2.852.310.047 1.824.077.102 - 1.824.077.102 63.9 1.824.077.102 63.9 

RK za tržišče in spoš- 
 ne gospodarske zadeve 

sredstva za prani je pri 
odkupu pšenice 532.000.000 798.000.000 - 798.000.000 150,0 798.000.000 150,0 

433 - DRUGE POTREBE IN 
INTERVENCIJE V I , 
GOSPODARSTVO 539.094.524 J 863.124.343 3.000.000 866.124.343 161,3 850.873.000 ; 157(g 

4330 Sredstva za sofinanci- 
ranje razlik v ceni po- 
litično informativnih 

 dnevnikov 470.164.941, 750.000.000  - 750.000.000 159,5 750.000.000 159.5 
_RK_za informiranje  ~ ■ ; ~ —   — . , 

- sredstva za sofinanciran- 
je razlik v ceni politič- ,r. „„„ 
no informativ. dnevnikov 470-l64-941 750.000.000 - 750.000.000 159,5 750.000.000 159,5 

4331 Sredstva Zčfsofinanciranje 
drugih glasil 10.260.137 18.481.343 - 18.481.343 180,1 15.390.000 150,0 

Republiška konferenca SZDL 
Slovenija 

- "Naša žena" 260.137 481.343 - 481.343 185,0 390.000 150,0 

Republiški odbor zveze zdru- 
ženj borcev NCV SRS   
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1 
ir 

- '"IV - 15 " 

4332 Sredstva za financiranje 
gojitvenih lovišč 

10.000.000 18.000.000 

9.-422.832 12.000.000 

18.000.000 180/0 

12.000.000 127,4 

15.000.000 150,0 

12.000.000 127,4 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prelirano 9.422.832 12.000.000 

- Triglavski narodni park Bled - 
- gojitveno lovišče 

- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupnost za lovstvo in ri- 

bištvo 
4333 Sredstva za pospeševanje 

konjereje in ribištva 19.703.030 29.343.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 6.028.076 8.830.000 

- kobilarna Lipica 
- zavod za ribištvo 

5.219.418 
808.658 

Republiški štab za teritorialno 
obrambo 13.674.954 

- Sredstva za pospeševanje kon- 
jereje za obrambne namene 13.674.954 

4334 Sredstva za spodbujanje raz- 
voja in varstva - naravne in c/t C04 
kulturne dediščine ^   

7.830.000 
1.000.000 

20."bl3.000 

20.513.000 

53.300.000 3.000.000 

RK- za kulturo  29._543.584 53^300^,000 3 .000.000 

- Arboretum - Volčji potok 884.084 3.800.000 
- spominski park Trebče 4.350.000 12.000.000 
- Triglavski narodni park Bled 24.309.500 37.500.000 
- Notranjski narodni park - 

12.000.000 127,4 12.000.000 127,4 

29.343.000 148,9 29.343.000 .148,9 

S.830.000 146,5 3.830.000 

7.830.000 
1.000.000 

20.513.000 

20.513.000 

56.300.000 

146,5 

150,0 7.830.000 150,0 
123,7 1.000.000 123,7 

150,0 20.513.000 150,0 

150j0 20.513.000 150'° 

204,4 44.140.000 149,4 

?04.4 4J_.14jL.000. 1_49_,4__ 

3.000.0C0 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVTffiH 
0MXIJ V OKVIRLI DPS 76.995.000 150.000.000 

3.800.000 
12.000.000 
37.500.000 

3.000.000 

150.000.000 

429.8 1.150.000 130,0 
275.9 6.525.000 152,0 
168,1 36.465.000 150,0 

194,8 115.493.000 150,0 

Kcmisija za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega 
razvoja v Izvršnem svetu 76.995.000 150.000.000 150.000.000 194,8 115.493.00p 150,0 

- sredstva za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega 
razvoja v SRS 76.995.000 150.000.000 150.000.000 194,8 115.493.000 150,0 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZ- 
VOJ GOSPODARSKO MANJ RAZ- 
VITIH OBMOČIJ IZVEN CB- " . , _ _ , _ 
MOČJA DPS 210.456.640 1.077.400.000 T 1.077.40U.000 511,9 1.023.306.180 486,2 

RK za mednarodno sodelo- 
vanje 

prispevek skladu solidar- * 
nosti z neuvrščenimi drža- ^ 1.077.400.000 " 1.077.400.000 511,9 1.023.306.180 486,2 
vami in državami v razvoju '"u 

SKUPAJ- 4.210.856.211 4.712.601.445 3.CC.O.OOO 4.715.601.445 112,1 4.611.749.282 '109,6 
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45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
TABELA 6 

NAMEN Plan in cprc Predlog nosilca sredstev za leto 1986 
membe 1985 obstoječe ob- nove obveznos- skupaj (3+4) 

veznosti ti 

Predlog za za- 
Indeks gotovitev sred- Indeks 
5:2 stev v letu 7:2 

1986 

450-SKEC6TVA ZA IZOBRA- 
ŽEVANJE 47.530.262 83.493.680 1.000.000 84.493.680 177,8 

8 

71.440.400 150,3 
Sekretariat za kadrovska 
vprašanja v IS 12.247.690 30.425.280 30.425.280 248,4 18.372.0C0 150,C 
- štipendiranje za potrebe 

organov v federaciji 3.340.280 8.297.640, 
- štipendiranje za potrebe 

repobliških upravnih or- 
ganov 8.907.410- 

RS za ljudsko obrambo 105.000 

22.127.640 

300.000 

8.297.640 

22.127.640 

300.000 

248,4 

248,4 

285,7 

5.011.000 

13.361.000 

300.000 

150,0 

150,0 

285,7 
- štipendije 105.000 300.000 

RS za pravosodje in upravo 7.921.200 11.881.800 
300.000 

11.881.800 

285,7 

150,0 

300.000 

11.881.800 

285,7 

150,0 
- štipendije za potrebe 

pravosodja 6.697.600 10.046.400 
- sredstva za srednjo 

penološko šolo 1.223.600 , 1.835.400 

RK za vzgojo in izobraževa 
nje ter telesno kulturo 22.855.672 34.285.500 

10.046.400 

1.835.400 

34.285.500 

150,0 

150,0 

150,0 

10.046.400 

1.235.400 

34.285.500 

150,0 

150,0 

150,0 
obveznosti do slovenskega 
šolstva v zamejstvu 9.266,120 
obveznost do osnovnega 
šolanja pripadnikov drugih 
narodov v Jugoslaviji in 
do šolstva narodnosti 

13.900.000 13.900.000 150,0 

SR Sloveniji 

- štipaidije mladih iz za- 
mejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev 

- stiki s tujino 

Zavod za mednarodno 
znanstveno, tehnično, 
prosvetno in kulturno 
sodelovanje * 

2.117.420 3.177.000 

11.105.92 0 1 6 . 659 . 000 
366.212 549.500 

1.400.700 2.101.100 

3.177.000 150,0 

16.659.000 150,0 
549.5C0 150,0 

2.101.100 150,0 

13.900.000 

3.177,000 

2.101.100 

150,0 

150,0 

16.659.000 150,0 
549.500 150,0 

150,0 
dodatno štipendiranje 
kadrov iz manj razvi- 
tih CVR po meddržavnih 
sporazumih 
■Zavod za šolstvo 

1.400.700 2.101.100 
3. 000.00 0 4 . 500.000 

2.101.100 
l.OOOlOOO 5.500.000" 

150,0 
183,3 

2.101.100 
4.500.000 

150,0 
150,0 

- izdelava učnih načrtov 1.200.000 1.800.000 
priprava učne tehnolo- 
gije 1.800.000 2.700.000 • 

400.000 

600.000 

2.200.000 

3.300.000 

183,3 

183,3 

1.800.000 

2.700.000 

150,0 

150,0 

451-SKEDSTVA ZA ZNANOST 51.900.000 46.951.013 70.926.934 117.877.947 227,1 60.700.000 117,0 
RS za finance 26.800.000 36.951.013 50.926.934 87.877.947 327,9 40.200.000 150.0 
- znanstvene raziskave v 

tekočem letu 26.800.000 36.951.013 
RK za družbeno planiranje 25.100.000 10.000.000 

50.926.934 87.877.947 327.9 40.200.000 
20.000.000 30.000.000 119,5 20.500.000 

150,0 
81,7 

- sredstva za pripravo dol- 
goročnega plana SRS 11.000.000 6.000.000 

- sredstva za srednjeročni 
plan SRS za obdobje 
1986-1990 14.100.000 4.000.000 

20.000.000 26.000.000 

4.000.000 

236,4 

28,4 

16.500.000 150,0 

4.000.000 28,4 

452-SREDSTVA ZA KULTURO 21.208.009 .42.042.801 600.000 42.642.801 201,1 37.855.101 178,5 

RK za kulturo 19.443.997 39.203.801 600.000 39.803.801 204,7 35.584.001 183,0 

sofinanciranje druge iz- 
daje Enciklopedije Jugo- 
slavije 9.963.500 17.105.325 17.105.325 171,7 17.105.325 171,7 
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" ^clJtlopSije^lovenije 2.362,500 10.000.000 .! - 10.000.000 423,3 8.112.200 343,4 

^i^il^jekta 2.50(5.000 5.250.000 ' 5.250.000 210,0 i.658.800 

" SEmSŽ" jU9°Sl" 237*600 1.080.176 - 1.080.176 454,6 1.080.176 
- stiki s tujino' 218.300 218.300 600.000 818.300 374,8 327.500 150,0 
- sofinanciranje simpozi-    , nr,n 

ja "Msdinci" 462.097 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 
- medrepubliško sodelovanje 100.000 300.000 - 300.000 300,0 150.000 150,0 
- izdelava osnutka oznak za 

naravne in kulturne sporne- , c-n n nike 100,000 250.000 - 250.000 250,0 150.000 150,0 

- dnevi slovenske kulture _ _ 
v Belorusiji 3.500.000 ~ ~ ~      

RK za raziskovalno dejavnost :     
in tehnologijo 1.764.012 2.839.000 * - 2.839.000 160,9 2.271-100 128,7 

- sofinanciranje jugoslovan- 
skega bibliografskega za- 2_839000 _ 2.839.000 187,5 2.271.100 150,0 

- olimpiada mladih fizikov 250.000 -   " ~ 

454-SREC6TVA ZA SOCIAINO ^ __ _ 
VARSTVO 46.353.460 28.070.500 " 28.070.500 60,6 28.070.500 60,6 

RS za finance 3.433.960 5.151.000 - 5.151.000 150,0 , 5.151.000 150,0 

- odškodnine po sodnih „„„ ,la,,n 
sklepih 3.433.960 5.151.000 - • 5.151.000 150,0 5.151.000 150,0 

RK za kulturo 30.000.000 10.000.000 -  10.000.000 33^3 10.000.000 33,3 

- socialno zavarovanje s a- . _ . 
rtostojnih umetnikov 30.000.000 10.000.000 - 10.000.000 33,3 10.000.000 33,3 

RK za varstvo okolja in _ Q cr.n nri n 
urejanje prostora  12.919.500 12.919.500  12.919.500 100,0 12.919.500 100,0 
- vzdrževanje pokopališč 

in grobov pripadnikov 
zavezniških in drugih _ 0 a c-nn -i nn n 
tujih armad v SRS 12.919.500 12.919.500 - 12.919.500 100,0 12.919.500 100,0 

458-SREDSTVA ZA UVELJAVLJA- 
NJE PRAVIC BORCEV, VO- 

DRJJŽIN PADUH^RCEV 1.562.287.687 2.934.982.000 - 2.934.982.000 187,9 2.662.341.000 170,4 

i^Llid^0^0 m VOjaSk0 1.562.287.687 2.934.982.000 - 2.934.982.000 187,9 2.662.341.000 170,4 

3.750.000 ' 4.700.000 - 4.700.000 125,3 .4.700.000 125,3 

"tor"0^5^ 13.613.281 22.462.000 - 22.462.000 165,0 20.420.000 150,0 
r dopolnilno varstvo vo- 

jaških invalidov 1.229.457.906 2.360.000.000 - 2.360.000.000 191,9 2.138.631.000 173,9 

- ^st™ civilnih invalidov 422>000.000 _ 422.000.000 173,0 383.437.000 157,2 

- varstvo borcev za severno 

Šo£ljcerSMh Wjnlh 8.000.000 10.400.000 - 10.400.000 130,0 10.400.000 130,0 
- stroški dela posebne komi- 

sije za izjemno priznanje 
pravice do pokojnine po'51. 
členu zatona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega ,  . . 420.000 130,4 
in invalidskega zavarovanja 322.000 420.000 - 420.000 130,4 ■ 

- republiške priznavalnine 63.232.000 1151000.000 - 115.000.000 181,9 104.333.000 

SKUPAJ 450+451+452+454+458 1.729:279.418 3.135.539.994 72.526.934 3.208.066.928 185,5 2.860.407.001 165,4 
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46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE TABELA 7 

NAMEN 
Plan in spre- 
meitbe 1985 

Predlog nosilca sredstev za leto 1986 
Obstoječe ob- Nove obvez- Skupaj (3+4) 
vezrosti nosti 

Indeks 
5 : 2 

Predlog za Indeks 
zagotovitev 7 : 2 
sredstev v 
letu 1986 

7 S 
461 - SREDSTVA ZA DEUŽBENOPOLITIČ- 

NE IN DFUŽBENE ORGANIZACIJE 2. 390.5S6.333 4.089.211.622 31.534.300 I 4.120.745.922 • 172,4 4.076.B29.960 170,5 
Sekretariat Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS   1.570.506.000 2.760.000.000 2.760.000.000 • m.n. 2.760.000.000 .173,0 
- ustavne cbveznosti 

Urad za narodnosti 
.570.506.000 

102.600.000 

. 2.760.000.000 

177.480.000 

2.760.000.000 

177.480.000 
- financiranje rarodnosti 32.700.000 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko ' 29 . 9 00.000 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 333.780.571 
- sredstva za delo . 

173,0 

178,2 

2.760.000.000 

177.430.000 
173,0 
178,2 

120.600.080 
56.880.000 

510.406.100 

120.600.000 
56.880.000 

510.406.100 

173,0 
190,2 
152,9 

120.600.000 
56.880.000 

x73,0 
190,2 

510.406.100 152,9 

- sredstva za proslave republiš-^ 
kega pomena 

- republiška volilna komisija 

315.180.571 

12.600.000 
6.000.000 

Republiška konferenca ZSM Slovenije 123.224.4C0 
- sredstva za delo 
- pohod "AVNOJ 86" 
- iresec mladosti 
- mladinski seminar Alpe-Jadran 
- mladinsko prostovoljno delo 

481.906.100 

10.000.000 
18.500.000 

217.262.900 

481.906.100 152,9 

10.000.000 
18.500.000 

T 217.262.900 

79,4 
308,3 
176,3 

- regres za skupinska potovanja 
otrok in mladine 

- delovanje Univerzitetne konfe- 
rence ZS1S 

- XII. Kongres ZSMS 

Republiški odbor zveze združenj 
borcev NDV SRS 

68.051.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

6.291.000 

2.714.400 
3.100.000 

65.661.500 

100.588.800 
811.500 
541.500 
241.500 

73.508.000 

4.071.600 
37.500.000 

121.913.000 

100.588.B00 
811.500 
541.500 
241.500 

73.508.000 

4.071.600 
37.500.000 

147,8 
150,0 
150,0 
150,0 
175,0 

150,0 

6.900.000 128.813.000 , 236,4 
- sredstva za delo 65.360.500 121.464.000 
- volilna skupščina _ _ 
- knjižnica NDV in POS 
- sredstva za RO zveze prostovolj- 

cev borcev za severno mejo 
1918/19 ' 301.000 ' 449.000 

Repiioliška konferenca zveze rezerv^ 
rtih vojaških starešin SRS  18.656.413 30.819.585 

900.000 
6.000.000 

18.000.000 

121.464.000 
900.000 

6.000.000 

449.000 

- sredstva za delo 
- srečanje "Bratstvo in edinstvo 

86" 

18.656.413 
48.819.585 261.7 

Slovenska Izseljenska matica  27.442.366 

30.819.585 

47.494.960 

30.819.585 165,2 

18.000.000 

5.820.300 

18.000.000 

53.315.260 194,3 
- sredstva za delo J 20.989.500 32.761.200 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 2.355.866 3.533.760 
- sredstva za posebne namene 2.097.000 1.200.000 
- sredstva za angleško izdajo revije 

"Rodna gruda" 2.000.000 10.000.000 
Inštitut za narodnostna vprašanja nisnn.nnn 14.800.000 
- sredstva za delo 8.500.000 14.800.000 
Skupnost slovenskih cbčin  1.011..000 4.719,700 

14.800.000 
4.719.700 

174,1 
466,8 

481.906.100 

10.000.000 

'18.500.000 
217.262.900 

152,9 

.79,4 

!308,3 
176,3 

1U0.588.80O 
811.500 
541.500 
241.500 

73.508.000 

147,3 
150,0 
150,0 
150,0 
175,0 

4.071.600 150,0 
37.500.000 - 

100.939.400 153,7 
/224,2 99.590.400 152,4 

900.000 

149,2 449.000 149,2 

46.645.000 250.0 
28.645.000 153,5 

18.000;000 
45.046.060 164,2 

32.761.200 156,1 32.761.200 156,1 
3.533.760 150,0 " 3.533.760 150,0 

3.211.200 4.411.200 210,4 3.145.500 150,0 

2.609.100 12.609.100 630,5 5.605.600 280,3 
- 14.800.000 174,1 14.800.000 174,1 

14.800.000 174,1 
1.415.400 140,0 

- sredstva za delo 1.011.000 

Inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja   10.810.300 

4.719.700 

16.215.500 

4.719.700 466,8 

814.000 17,029.500 157,5 
- sredstva za delo 10.810.300 16.215.500 

Društvo za združene narode za SRS 899.205 2.840.000, 
814.000 

1.415.400 140,0 

17.029.500 157,5 
17.029.500 ' 157,5 17.029.500 157,5 

2.840.000 315,8 1.259 . 000 140,0 
- sredstva za delo 899.205 2.840.000 

Jugoslovanski center za teorijo in 
prakso samoupravljanja Edvard Kardelj 7.323.173 .10.985.000 

2.840.000 

10.985.000 

315,8 

150,0 

1.259 . 000 140,0 

10.985.0C0 150,0 
- sredstva za delo 7.323.173 10.985.000 10.985.000 150,0 10.985.000 : 150,0 
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Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti     110.871.385 

- sredstva za delo 108.021.385 

- adaptacija zgradbe na podlagi SS 2.850.000 

Mednarodni center za upravljanje . 
podjetij v družbeni lastnini v deže- 
lah v razvoju  , 4.583.040 
- sredstva za delo 4.583.040 

Narodna in univerzitetna knjižnica 4.716.980 
- sredstva za delo matične službe 3.867.137 
- sredstva za cbdelavo emigrantskega 

tiska 849.843 
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED 

ŠKODLJIVCI IN NABAVNIMI 
NESREČAMI  127.762.666 

165.870.600 
161.595.600 

4.275.000 

6.874.560 
6.874.560 

1.529.717 

1.529.717 

211.572.021 

165.870.600 149,6 

Ridrotteteorološki zavod SRS 
- sredstva za obraitbo pred točo 

464 - SREDSTVA ZA ODPRATO POSLE- 
DIC NARAVNIH NESREČ  

127.762.666 
127.762.666 

107.502.956 

211.572.021 
211.572.021 

101.000.000 

161.595.600 
4.275.000 

149,6 
150,0 

6.874.560 150,0 
6.874.560 

1.529.717 

150,0 

32,4 

1.529.717 

211.572.021 

180,0 

165.6 

211.572.021 165,6 
211.572.021 

101.000.000 

165,6 

94.0 

165.870.600 149,6 
161.595.600 149,6 

4.275.000 150,0 

6.416.000 140,0 
6.416.000 

1.275.000 

211.572.021 

140,0 

27,0 

1.275.000 150,0 

211.572.021 165,6 
211.572.021 165,6 

101.000.000 94.0 

107.502.956- RK za kmetijstvo, gazdarstvo in 
prehrano ____ 
- odplačilo anuitet kredita za na- . 

bavo avionov za gašenje gozdnih in_ 
in drugih požarov 95.000.000 

- vzdrževanje in koriščenje avionov 
za qašenje gozdnih in drugih po- 
žarov 12,502.956 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN 
IZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA 15.950.000 

roi.ooo.ooo 

Hidrometeorološki zavod SRS 15.950.000 
- sredstva za varstvo zraka 15.950.000 

468 - SREDSTVA ZA DRDGE SPLOŠNE 
nHTŽRrw. POTREBE 2.772.910.865 

96.000.000 

5.000.000 

85.230.000 

85.230.000 
85.230.000 

3039.016.286 

101.000.000 

96.000.000 101,1 

5.000.000 

85.230.000 

94.0 101.000.000 94,0 

96.000.000 101,1 

40,0 5.000.000 40,0 

534.4 23.925.000 150.0 

85.230.000 534,4 
85.230.000 

520.412.700 3.559.428.986 

23.925.000 150,0 

4680 - Sredstva za druge splošne družbene 
potrebe na območju ,SRS_  

PS za finance 9.570.000 
visokogorske planinske postojanke 

py NOV SRS   
9.570.000 

731.209.286 180.412.700_ 911^621^986 461j2_ 

18.000.000. 18.000.000 188,1 
18.000.000 

- muzej ljudske revolucije 

HK za vzgojo in izobraževanja ter 
telesno kulturo    25.437.500 62.500.000 
- dvojezično šolstvo in šolstvo 25.437.500 

z italijanskim učnim jezikcm 
RK za kulturo  __ 28.000.000 
- kulturni dom Ivan Cankar " '28.000.000 

Republiška geodetska uprava 95.000.000 

62.500.000 

127.000.000 
127.000.000 

475.315.500 

zdravstveno-rekreacijski center 
za vojaške invalide in udd.ežen- 
cev NOT v Strunjanu 

RK za ■ informiranje 

8.600.000 

27.007.347 

7.881.786 
40.512.000 

- cbnova in modernizacija oddajniš- 
kega in prenosnega sistema RTV 
Ljubljana 27.007.347 

Hidromereorološki zavod SRS 4.059.168 

40.512.000 

176.000.000 
18.000.000 

176.000.000 
176.000.000 

127.000.000 

475.315.500 

- geodetska dela ra ofcmočju SRS 95.000.000 # 475.315.500 

Republiški odbor zveze združenj 
borcev tov SRS    8.600.000 7.881.786 

188,1 

176.000.000 

62.500.000 245,7 

453.6 
500,3 

475.315.500 

7.881.786 

7.881.786 

40.512.000 

550. SIT. 736 278x7: 

14-355 000 150.0 
14.355.000 

176.000.000 

500,3 

91,6 

91,6 

1 50 .n 

150,0 

176.000.000 

38.156.250 150.0 
62.500.000 • 245,7 38.156.250 , 150,0 

127.000.Q0Q '453.6 127.000,000 453, f, 
127.000.000 453,6 
142.500.000 150,0 
142.500.000 150,0 

7.881.786 91,6 

7.881.786 91,6 

4n 512.000 150,0 

4.412.700 

40.512.000 

■ 4.412.700 

150,0 40.512.000 150,0 

108,7 4.412.700 MS,7 

nakup prostorov za meteorološko 
postajo na Kredarici 4.059.168 4.412.700 4.412.700 
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4681 - Sredstva za druge splošrve 
družbene potrebe izven - - 

 območja SRS :  2.575.236.850 2.307.807.000 340.000.000: , 2.647.BO7.000 102J} 
RS za firance 2.575.236.850 2.307.807.000 340.000.000 2.647.807.000 102,8 2.647.807.000 102,8 
- odplačilo inozemskih dolgov 

NB Jugoslavije 100.814.000 S48.000.000 - 548.000.000 159,9 548.000.000 303,1 
v  

- odplačilo inozemskih dolgov 
Jugoslovanski investicijski banki 159.065.330 149.850.000- - 149.850.000 142,8 149.850.000 94 2 

- odplačilo obroka kredita NB 
Jugoslavije 99.424.367 249.520.000 - 249.520.000 160,0 249.520.000 160,0 

- plačilo provizije NB Jugoslavije 
za sredstva, odstopljena SRS v 
trajno last 4.537.000 ' 4.537.000 - 4.537.000 100,0 4.537.000 100,0 

- plačilo obveznosti SRS ra podlagi 
zatona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti na določene 1DZD . 13.000.000 13.000.000 - 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0 

- sredstva za valorizacijo progra- — 
na graditve jugoslovanskega de- 
la železniške proge Titograd-. 
Skader 324.287.162 - - - _ _ _ 

- sredstva za vračilo posojila za 
odpravo posledic potresa v Črni 
gori 48.890.991 - - - - 

- sredstva za sofinanciranje 01 
"Sarajevo 84" 8.300.000 8.300.000 - 8.300.000 100,0 8.300.000 100,0 

- sredstva za sofinanciranje 
"SPENS 81" 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 

- sredstva za premeščanje razlik, 
nastalih zaradi različnih pogojev za 
vpis posojila in plašna sredstev 
sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razwja gospodarsko 
manj razvitih republik in AP 206.000.000 329t600.000 - 329.600.000 160,0 329.600.000 160,0 

- sredstva za kritje tečajnih raz- 
liJc 1.525.918.000 1.000.000.000 • _ 1.000.000.000 65,5 1.000.000.000 65,5" 

- sredstva za odplačilo anuitet za 
kredite dane SAP Kosovo - - 340.000.000 340.000.000 * - * 34O.OOO.O0S*., - 

SKUPAJ 461 + 463 + 464 + 465 + ~ — ~ 
468  5.414.712.820 7.526.029.929 551.947.CC0 1 8.077.976.929 149,2 7.611.951.717 140,6 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 

TABELA 8 
Plan in spre-Predlog nosilca sredstev za leto 1986 Irrieks Predlog za Indeks 

NAMEN irenbe 1985 Obstoječe ob- Nove obvez- Skupaj (3+4) 5 : 2 zagotovitev 7 : 2 veznosti nosti sredstev v 
 ' letu 1986 2 3 i s 6 ——7 r 

40 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ' ... 
OBGAtdV  19,234.433.874 31.404.179.000 - ~ 31.404.179.000 164,4 30.439.377.000 158,3 

400 - a) sredstva za dohodek de- - • - 
lovne skuprosti RSNZ 11.225.430.800 11.558.252.000 - 11.558.252.000 103,0 11.618.252.000 103.5 
valorizacija OD - 6.305.833.000 - 6.305.833.000 - 6.30b.833.000 

b) sredstva za dohodek de- 
lovne skupnosti ostalih ' ..... 
upravnih organov 5*.323.883.544 5.683.484.000 — 5.683.484.000^ 106,8 5.470.367.000 102,8 
valorizacija OD - 3.143.802.000 —• 3.143.802.000 - 2.985.573.000 

401 - a) sredstva za materialne 
stroške RSNZ 1.459.092.730 2.328.404.000 - 2.328.404.000 159,6 2.188.639.000 150,0 

. b) sredstva za materialne 
stroške ostalih upravnih 
organov 990.654.709 1.794.942.000 - 1.794.942.C00 181,2 1.485.982.000 150,0 

402 — sredstva za amortizacijo 235.372.091 589.462.000 — 589.462.000 250,4 384.731.000 163,4 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DKJGE . " 
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGAM3V 3.716.789.375 7.504.418.451 63.000.000 7.567.418.451 203,5 6.124.015.000 164,8 
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410 - sredstva za osebne dohodke 
in druge osebne prejemke 
funkcionarjev in delegatov 
valorizacija OD 

415 - sredstva za investicije v 
osnovna sredstva 

418 - sredstva za druge jotrebe 
 za delo upravnih organov 

870.200.000 

1.314.119.739 

1.532.469.636 

870.200.000 
53y.987.000 

870.200.000 100,0 870.200.000 100,11 
539.987.000 - 539.987.000 - 

3.850.538.431 63.000-000 3.913.538.451 '297,8 2.536.189.000 193,0 

2.243.693.000 - 2.243.693.000 146,4 2.177.639.000 142,1 

42 SREDSTVA ZA T.niTTSKO OBRAMBO 275.000.000 

43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZTOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA . 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 0BM3OJ 4 .^1U 

'250.000.000 20.000.000 270.000.000 98,2 270.000.000 98,2 

4.712.601.445 3.000.000 4.715.601.445 112,1 4.611.749.282 109,6 

431 - konpenzacije, premije, regre- 
si in povračila 

433 - druge potrebe in intervencije 
v gospodarstvu 

434 sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko nanj razvitih 
območij v okviru DPS 

435 - sredstva za hitrejši razioj, 
gospodarsko nanj razvitih 
 cbiročii izven območja DPS 

3.384.310.047 

539.094.524 

76.955,000 

210:456.640 

2 622.u77.102 — 2.622.077.102 77,6 2.622.077.102 77,6 

863.124.343 3.000.000 866.124.343 161,3 8-50.873.000 157,8 

150.000.000 

1.077.400.01)0 

150.000.000 194,8 115.493.000 150,0 

1.077.400.000 511,9 1.023.306.180 486,2 

44 SREDSTVA PRENESENA DRJGIM DPS 
(dopolnilna sredstva proraču- 
nu občine) 440.300.000 550.000.000 550.000.000 124,9 550.000.000 124,9 

i -mi na /iio 'j i 5^9 994 QTd 3.208.066 928 t 185,5 2,860.407.001 165,4 45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1,729.279.418 j.ljb.5-» ,2.526.934       

450 - sredstva za izobraževanje 47sr30.262 
451 - sredstva za znanost 51.900.000 
452 - sredstva za kulturo 21.208.009 
454 - sredstva za socialno varstvo 46.353.460 
458 - sredstva za uveljavljanje pra- 

vic borcev, vojaških invali- ^ jgj 2^7 587 
' dov in družin padlih borcev 

83.493.680 
46.951.013 ' 
42.042.801 
20.070.500 

2.934.982.000 

1.000.000 
70.926.934 

600.000 

84.493.680 1"77,8 
117.877.947 22/,l 

42.642.801 201,1 
28.070.500 

71.440.400 
60.700.0uo 
37.855.101 
28.070.500 

150,3 
117,0 
178,5 

60,6 60,6 

2.934.982.000 187,9 2.662.341.000 170,4 

46 SREDSTVA ZA DRUGE SPIOŠNE DRJŽ- 
BENE POTREBE  '   5:414.712.820 7.526.029.929 551.947.000 8.077.97b.929 149,2 7.611.951.717 140,5 

461 - sredstva za družbenopolitič- 
ne in družbene organizacije 2.390.586.333 4.089.211.622 31.534.300 4.120.745.922 172,4 4.076.829.960 170,5 

463 - sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi nes- 
rečami 

464 - sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč 

465 - sredstva za varstvo in iz- 
boljšanje človekovega otolja 

468 - sredstva za druge splošne in 
družbene potrebe 

127,762.666 

107.502.956 

15.950.000 

2.772.910.865 

211,572.021 

101.000.000 

85.230.000 

3.039.016.286 

211.572.021 165,6 211-572.021 

101.000.000 94,0 101000.000 

85.230.000 534,4 23.925,000 

520.412.700 3.559.428.986 128,4 3.198.624.736 

165,6 

94,0 

150,0 

115,4 

47. IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 256.900.000 460.000.000 4.60.000.000 179,7 460.00Q.000 179,7 

48 DRUGI ODHODKI (72.000.000) 
70.694.768 102.500.000 102.500.000 142,4 102.500.000 142,4 

481 - plačilo za bančne storitve 
in stroške plačilnega prometa 2.000.000 

488 — drugi odhodki DPS (tekoča 
proračunska rezerva 

(70.000.000) 
68.694.768 

' 2.000.000 

100.000.000 

2.500.000 125,0 

100.000.000 142.9 

2.500.000 

100.000.000 

125,0 

142.9 

SKUPAJ ODHODKI (brez kotizacije) 35.350.334.338 55.645.268.819 71C.4.73.934 56.355.742.753 159,4 53.030.000.000 1^0,0 
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PREDLOG ZAKONA 

o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 

davek iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti v 

letih 1986 do 1990 (ESA-805) 

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 
iinance, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance, 

- Marija EERLEŽ, pomočnica, republiškega sekretarja 
za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 
4. 12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI STOPENJ IN 
NEKATERIH OLAJŠAV ZA DAVEK IZ DOHODKA TEMELJ- 
NIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH 
SKUPNOSTI V LETIH 1986 DO 1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 

1. člen 

Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek), se v letih 
1986 do 1990 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so dolo- 
čene v tem zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olaj- 
šav, ki so določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list 
SRS, št. 18-1097/80, 23-1006/83 in 40-1636/85) in s tem za- 
konom. 

2. člen 

Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah: 
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 

darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te orga- 
nizacije združenega dela - 4,2%, 

- temeljne organizacije združenega dela s področja elek- 
trogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živil- 
skih proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih pro- 
izvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov, s 
področja gostinstva in turizma razen skupine turistično 
posredovanje, s področja trgovine - podskupina trgovina na 
drobno z drugimi živili in podskupina druga trgovina na 
drobno z mešanim blagom in s področja obrti in osebnih 
storitev ter delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te 
organizacije združenega dela - 1,3%. 

3. člen 
Davčna osnova se zmanjša za zneske, ki jih je davčni 

zavezanec vložil: 
- v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka in rib, v 

izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in 
objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo, v izgradnjo 
gozdnih cest ter v izgradnjo objektov za pridobivanje mineral- 
nih gnojil, 
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov 

ter v izgradnjo žičnic in vzpenjač, 
- v polindustrijske naprave za preizkusno proizvodnjo in v 

prototipne serije, če gre za razvijanje in preizkušanje izdelkov 
in postopkov, ki so rezultat dela domačih raziskovalcev, 

- v ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine. 
Davčna osnova se zmanjša tudi za petkratni znesek, ki ga je 

davčni zavezanec vložil v razvoj drobnega gospodarstva. 
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po 

prejšnjih odstavkih, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

4. člen 

Davek se ne obračunava in ne plačuje od dela dohodka 
davčnega zavezanca, doseženega z opravljanjem dejavnosti 
družbenega standarda za potrebe delavcev. 

5. člen 

Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela s področja družbenih dejav- 
nosti in od dohodka delovnih skupnosti, ki opravljajo naloge 
za te temeljne organizacije združenega dela, ter od dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela s področja trgovine na 
drobno s knjigami ter žičnic in vzpenjač. 

6. člen 

Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki izdajajo politično informa- 
tivne dnevnike. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki so v sestavi 
delovne organizacije, v katere sestavi je temeljna organizacija 
združenega dela, ki izdaja politično informativne dnevnike, 
obračunajo davek, vendar ga ne vplačajo, temveč ta sredstva 
namenijo za pokrivanje izpada prihodkov navedene temeljne 
organizacije združenega dela. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. UVOD 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 27. 11. 1985 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v letih 1986 do 1990 z osnutkom zakona. Zbora sta 
sprejela predlog za izdajo zakona, prav tako pa sta se strinjala 
z združitvijo prve in druge faze zakonodajnega postopka. 
Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predla- 
gatelju naročila, da pripravi predlog zakona in da pri pripravi 
predloga prouči in ustrezno upošteva predloge in pripombe 
delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin delega- 
tov ter pripombe delegatov na sejah zborov. 

Na podlagi osnutka zakona ter predlogov in pripomb iz 
skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR Slovenije 
pripravljen predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990. 

Glede na to, da so bile obrazložitve predlaganih rešitev 
obsežneje prikazane ob predlogu za izdajo zakona in osnutku 
zakona, jih v skladu z določbami skupščinskega poslovnika 
na tem mestu ne ponavljamo. V nadaljevanju te obrazložitve 
je podrobneje prikazano, kateri predlogi in pripombe iz 
skupščinske razprave ob predlogu za izdajo zakona in 
osnutku zakona so upoštevani v tem predlogu in kako so 
upoštevani, katerih predlogov in pripomb iz skupščinske raz- 
prave predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni sprejel ter katere 
rešitve se v primerjavi z osnutkom zakona predlagajo na novo. 

II. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ 
SKUPŠČINSKE RAZPRAVE O PREDLOGU ZA 
IZDAJO ZAKONA IN OSNUTKU ZAKONA, KI SO V 
TEM PREDLOGU UPOŠTEVANI 

1. Olajšave za drobno gospodarstvo 

t V osnutku zakonaje bila predvidena olajšava za naložbe v 
drobno gospodarstvo v tem smislu, da se davčna osnova 
zmanjša za dvakratni znesek, ki ga je davčni zavezanec vložil 
v razvoj drobnega gospodarstva. 

Na pobudo Splošnega združenja drobnega gospodarstva 
Slovenije je Odbor za finance Zbora občin predlagal predla- 
gatelju, da prouči možnost uvedbe večjih olajšav za drobno 
gospodarstvo, in sicer v dveh smereh: da se davčna osnova 
zmanjša za več kot za dvakratni znesek naložb v drobno 
gospodarstvo in da se enote drobnega gospodarstva vključijo 
v skupino prioritetnih dejavnosti, ki plačujejo davek po stopnji 
1,3%. Takšen predlog je utemeljen z usmeritvami osnutka 
resolucije za leto 1986, v kateri je dan poseben poudarek 
prestrukturiranju proizvodnje večjih organizacij združenega 
dela tako, da bodo ustrezno proizvodnjo prenašale na drobno 
gospodarstvo. 

Podobne pripombe v smeri povečanja predvidenih olajšav 
za drobno gospodarstvo je dala tudi skupina delegatov za 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Novo mesto. 

Navedeni predlogi so v skladu z dopolnjenim osnutkom 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990, zato 
jih predlagatelj sprejema. V predlogu zakona se tako pred- 
laga: 
- da se-naložbe v razvoj drobnega gospodarstva pri ugo- 

tavljanju davčne osnove upoštevajo kot olajšava v petkratnem 
znesku, 

- da se organizacije združenega dela s področja obrti in 
osebnih storitev uvrstijo v skupino prioritetnih dejavnosti, ki 
plačujejo davek po stopnji 1,3%. 

2. Olajšave za enote družbene prehrane 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Kranj 

je predlagala, da se oprostitev obračuna in plačila davka 
razširi na dohodek TOZD, ki opravljajo dejavnost družbenega 
standarda (prehrana delavcev med delom, počitniški domovi), 
ko so te organizirane v okviru TOZD in delovnih skupnosti in 
ki so po zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju pri- 
hodka (Ur. I. SFRJ, št. 56/84) dolžne posebej ugotavljati 
finančni rezultat poslovanja te dejavnosti. 

V skladu z določbami zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razpore- 
janju prihodka so TOZD in delovne skupnosti od 1.1. 1985 
dolžne ugotavljati finančni rezultat poslovanja dejavnosti 
družbenega standarda s posebnim obračunom v okviru redne 
dejavnosti (v posebnem knjigovodstvu ali v okviru analitičnih 
kontov rednega poslovanja). 

Zato predlagamo, da se v predlog zakona vnese nova 
določba, po kateri se davek ne obračunava in ne plačuje od 
dela dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti družbe- 
nega standarda za potrebe delavcev. 

Nova davčna olajšava se bo nanašala tako na tiste zave- 
zance, ki opravljajo dejavnosti družbenega standarda v okviru 
temeljne organizacije oziroma delovne skupnosti, kot tudi na 
zavezance, ki so organizirani kot delovne skupnosti po 379. 
členu zakona o združenem delu. 

III. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ 
SKUPŠČINSKE RAZPRAVE O PREDLOGU ZA 
IZDAJO ZAKONA IN OSNUTKU ZAKONA, KI V 
TEM PREDLOGU NISO UPOŠTEVANI 
1. Predlog za znižanje davčnih stopenj 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz 
občine Kranj ter skupina delegatov za Zbor združenega dela 
iz občine Ljubljana Šiška sta v razpravi na sejah zborov 
menili, da pomeni predlagana splošna stopnja večjo obreme- 
nitev združenega dela kot po obstoječi ureditvi. Skupini dele- 
gatov sta predlagatelju zakona predlagali, da ponovno preveri 
opravljene izračune in stopnjo ustrezno zniža. 

V zvezi z navedenim predlogom pripominjamo, da predla- 
gana splošna stopnja ne pomeni globalno večje obremenitve 
kot po obstoječi ureditvi, temveč da pomeni le realizacijo 
pravkar sprejetih sprememb sistemskega davčnega zakona 
glede spremenjene davčne osnove. 

Na podlagi sprememb sistemskega davčnega zakona se bo 
zmanjšal delež davčne osnove v dohodku gospodarstva v SR 
Sloveniji za okoli 8-10 odstotnih točk, kar pomeni, da se bo 
delež obdavčenega dohodka zmanjšal približno za tretjino. 
Največji vpliv na zmanjšanje davčne osnove bo imela izključi- 
tev zakonskih obveznosti iz dohodka (prispevki iz dohodka za 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, za 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji, za samoupravne interesne skupnosti materialne 
proizvodnje, za ljudsko obrambo itd.), ki v strukturi dohodka 
pomenijo okoli 15%, v strukturi davčne osnove pa okoli 40%. 
Pri planiranju obsega sredstev iz tega vira smo izhajali iz 
ocene dosežene globalne obremenitve dohodka gospodar- 
stva z davkom iz dohodka za leto 1985, ki naj bi v letu 1986 
ostala nespremenjena, to je, izhajali smo iz učinka veljavne 
davčne zakonodaje za leto 1985, preračunane na planirano 
rast dohodka in ostalih kazalcev v letu 1986. Upoštevajoč 
navedeno, učinek predlaganih davčnih olajšav in učinek pred- 
laganih olajšav za zavezance s področja prioritetnih dejavno- 
sti, bi znašal priliv v letu 1986 okoli 18.624 mio din oziroma za 
43% več kot v letu 1985. Zagotovitev vira v navedeni višini pa 
zahteva zaradi znižanja davčne osnove povečanje stopnje za 
okoli tretjino, to je na višino, predlagano v predlogu zakona. 

2. Uvrstitev zavezancev s področja ptt prometa 
v prioritetno dejavnost s stopnjo 1,3% 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik je na seji Zbora predlagala, da se organiza- 
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cije združenega dela, ki opravljajo ptt storitve, uvrstijo v 
prioritetno dejavnost, v kateri plačujejo zavezanci davek po 
stopnji 1,3%. Takšen predlog je skupina delegatov utemeljila 
s pomenom, ki ga osnutki planskih dokumentov za naslednje 
srednjeročno plansko obdobje dajejo razvoju dejavnosti na 
področju ptt prometa in s težavnim položajem, v kakršnem 
poslujejo te organizacije v sedanjih razmerah. 

V zvezi z navedenim predlogom pripominjamo, da v dopol- 
njenem osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986 do 1990 v poglavju ukrepi davčne politike za dejavnost 
ptt prometa niso predvidene kakšne posebne olajšave. Glede 
na to, da predstavlja izvedbeni davčni zakon v bistvu le reali- 
zacijo planskih usmeritev in da v teh usmeritvah niso predvi- 
dene olajšave za dejavnost ptt prometa, navedenega predloga 
ni bilo mogoče sprejeti. 

IV. PREDLAGANE NOVE REŠITVE V PRIMERJAVI 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

1. Olajšave za naložbe v razvojno-tehnološko 
intenzivno proizvodnjo 

V dopolnjenem osnutku družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986 do 1990 je predvideno, da bodo uvedene 
posebne davčne olajšave za organizacije združenega dela z 
novimi kapacitetami v razvojno tehnološko intenzivni proiz- 
vodnji. V skladu s to usmeritvijo predlagamo rešitev, da se pri 
ugotavljanju davčne osnove upoštevajo kot olajšava vlaganja 
v polindustrijske naprave za preizkusno proizvodnjo in v pro- 
totipne serije, če gre za razvijanje in preizkušanje izdelkov in 
postopkov, ki so rezultat dela domačih raziskovalcev. 

S takšnim predlogom vzpodbujamo procese prestrukturira- 
nja proizvodnje v skladu z resolucijskimi usmeritvami. 

2. Olajšave za zavezance s področja gostinstva 
in turizma 

V dopolnjenem osnutku družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986 do 1990 je predvideno, da bodo posebne olaj- 
šave odobrene organizacijam združenega dela s področja 
turizma. V skladu s to usmeritvijo predlagamo, da se organi- 
zacije združenega dela s področja gostinstva in turizma, 
razen agencijskih organizacij, uvrstijo v prioritetne dejavno- 
sti, v kateri plačujejo zavezanci davek po stopnji 1,3%. 

3. Olajšava za zavezance s področja trgovine na 
drobno z živilskimi proizvodi 

V osnutku zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti v letu 1986 do 
1990 je bilo predlagano, da se zavezanci s področja trgovine 
- podskupina trgovina na drobno z živilskimi proizvodi uvr- 
stijo med prioritetne dejavnosti, ki plačujejo davek po stopnji 
1,3%. V predlogu zakona predlagamo podrobnejšo opredeli- 
tev zavezancev s področja trgovine na drobno, ki plačujejo 
davek po nižji stopnji. 

Predlagamo, da zavezanci s področja trgovine, podskupina 
trgovina na drobno z drugimi živilskimi proizvodi (podskupina 
dejavnosti 070114) in podskupina druga trgovina na drobno z 
mešanim blagom (podskupina dejavnosti 070132) plačujejo 
davek po stopnji za prioritetne dejavnosti. Na ta način bomo 
olajšali poslovanje trgovine na drobno s proizvodi osnovne 
oskrbe, ki je posebej kritično na zunajmestnih območjih. 

V.Finahčne in druge posledice 

S tem zakonom ne bodo nastale nove finančne obveznosti 
za proračune družbenopolitičnih skupnosti. 

Ta zakon tudi ne bo povzročil povečanja administrativno- 
tehničnih in drugih strokovnih opravil pri uporabnikih družbe- 
nih sredstev, ki bi zahtevalo dodatne zaposlitve delavcev ali 
dodatna sredstva. 

Obveznosti zavezancev za plačevanje tega davka so bile 
podrobneje prikazane v prejšnjih fazah zakonodajnega 
postopka, delovanje novih davčnih stopenj pa je prikazano 
tudi v delu te obrazložitve, ki se nanaša na predlog skupine 
delegatov za znižanje splošne davčne stopnje. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

obračunavanju in plačevanju prispevkov za 

zadovoljevanje skupnih potreb na področju 

družbenih dejavnosti (ESA-798) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 
4. 12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU PRI- 
SPEVKOV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščine- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za fi- 
nance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republi- 

škem sekretariatu za finance, 
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za 

finance. 

1. člen 

V z'akonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti (Uradni list SRS, št. 33-1604/80 in 23-1005/83) se črtajo 
šesta alinea 6. člena, drugi odstavek 8. člena in četrta alinea 9. 
člena. 

2. člen 

Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 28. februarja 

tekočega leta se določi na podlagi prispevne osnove za prvih 
devet mesecev preteklega leta, mesečna akontacija za čas od 
1. marca do 30. aprila pa na podlagi prispevne osnove iz 
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zaključnega računa za preteklo leto«. 
V tretjem odstavku se črta besedilo v oklepaju »(razen z 

obračunom za obdobje januar-marec)«. 
Peti in šesti odstavek se črtata. 

3. člen 

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi: 
»15. a člen 

Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispev- 
kov in obresti ter pravice do vračila nepravilno ali preveč 
plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenenega dela 
in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18-1097/80, 23- 
1006/83 in 40-1636/85), ki se nanašajo na zastaranje davčne 
obveznosti.« 

4. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja 

dohodek, za samoupravne interesne skupnosti iz 8. člena 
tega zakona se obračunavajo in plačujejo od dohodka, dose- 
ženega s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Prispevki iz dohodka za delovne ljudi za samoupravne inte- 
resne skupnosti iz 9. člena tega zakona se obračunavajo in 
plačujejo od osnov, ki jih določi skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za plačevanje pre- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter od 
osebnega dohodka pri njih zaposlenih delavcev. 

Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v 

osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek, 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za preteklo leto. Dokler višina te osnove ni ugotovljena, se kot 
osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov uporablja 
nazadnje ugotovljena osnova. Po ugotovitvi osnove iz prejš- 
njega odstavka se opravi dokončen obračun prispevkov. 

5. člen 

19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi se obraču- 

navajo in plačujejo od osnove, določene po drugem in tretjem 
odstavku prejšnjega člena. 

Prispevki iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri 
delovnih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, se obračuna- 
vajo in plačujejo od njihovega osebnega dohodka po prvem 
odstavku 11. člena tega zakona«. 

6. člen 

Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se glasi: 
»32. a člen 

Prispevki iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek, in 
prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim 
ugotavlja dohodek, se za leto 1985 obračunajo in plačajo od 
osnov, ki jih za navedeno leto določi Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

I, Uvod 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 27. 11. 1985 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunava- 
nju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona. 
Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona, prav tako pa sta 
se strinjala z združitvijo prve in druge faze zakonodajnega 
postopka, Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
kot predlagatelju naročila, da pripravi predlog zakona in da 
pri pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva predloge in 
pripombe delovnih teles skupščine: in zborov, pripombe sku- 
pin delegatov ter pripombe delegatov na sejah zborov. 

Na podlagi osnutka zakona ter predlogov in pripomb iz 
skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR Slovenije 
pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. 

Glede na to, da so bile obrazložitve predlaganih rešitev 
obsežneje prikazane ob predlogu za izdajo zakona o osnutku 
zakona, jih v skladu z določbami skupščinskega poslovnika 
na tem mestu ne ponavljamo. V nadaljevanju te obrazložitve 
je podrobneje prikazano, kateri predlogi in pripombe iz 
skupščinske razprave ob predlogu za izdajo zakona in 
osnutku zakona so upoštevani v tem predlogu in kako so 
upoštevani ter katerih predlogov in pripomb iz skupščinske 
razprave predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni sprejel. 

II. Pregled predlogov in pripomb iz skupščinske 
razprave o predlogu za izdajo zakona in osnutka 
zakona, ki so v tem predlogu upoštevani 

1. Prispevna osnova za delovne ljudi, ki se jim 
ugotavlja dohodek 

Po predlagani novi ureditvi bodo delovni ljudje plačevali 
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim iz 9. člena 
zakona od osnove, ki jo določi Skupnost pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za plačevanje pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede raz- 
vrščanja v osnove sta bili z osnutkom zakona za delovne ljudi, 
ki se jim ugotavlja dohodek, predvideni dve možni rešitvi. Po 
osnovnem predlogu naj bi se delovni ljudje razvrščali v te 
osnove glede na doseženi dohodek v preteklem letu, zmanj- 
šan za določene izdatke (torej avtomatično), po variantnem 
predlogu pa naj bi bil ta doseženi dohodek le spodnja meja, 
nad katero bi si lahko delovni ljudje sami prosto izbirali 
ustrezni zavarovalni razred. 

V skupščinski razpravi so se delegati in delovna telesa v 
celoti odločili za osnovni predlog, ki pomeni dosledno izena- 
čitev položaja delovnih ljudi s pravicami in obveznostmi 
delavcev v združenem delu, zato je v predlog zakona vklju- 
čena ta rešitev. 

2. Predlog zakonodajno-pravne komisije 
Zakonodajno-pravna komisija je predlagala, da naj se dolo- 

čanje prispevnih osnov v 4. in 5. členu osnutka (18. in 19. člen 
osnovnega zakona) ne ureja posebej za delovne ljudi, ki se jim 
ugotavlja dohodek, in posebej za delovne ljudi, ki se jim ne 
ugotavlja dohodek. Glede na to, da lahko zaposlujejo delavce 
tudi delovni ljudje, ki se jim ne ugotavlja dohodek, naj bi 
vprašanje prispevne osnove zanje uredili načelno enako kot 
za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek (razen razvršča- 
nja v razrede glede na ekonomsko moč). Ta pripomba je v 
predlogu zakona v celoti upoštevana. 

III. Pregled predlogov in pripomb iz skupščinske 
razprave o predlogu za izdajo zakona in osnutku 
zakona, ki v tem predlogu niso upoštevani 

1. Predlogi skupine delegatov za Zbor 
združenega dela iz občine Maribor- Tabor 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Mari- 
bor-Tabor je dala k osnutku zakona več predlogov in pri- 
pomb, in sicer: 

60 
poročevalec 



a) V predlogu naj bi se za čas, ko še ni ugotovljena osnova 
za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnih dohod- 
kov in iz dohodka po osnovi osebnih dohodkov delovnih ljudi, 
predvidela možnost povečanja akontacij glede na oibanie 
osebnih dohodkov. 

Navedenega predloga po mneniu predlagatelja ni možno 
upoštevati. 

Zavarovalna osnova, ki je po predlogu zakona opredeljena 
kot osnova za obračunavanje prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti, je sicer odvisna od gibanja osebnih 
dohodkov, vendar je po mnenju predlagatelja ob tem 
potrebno upoštevati tudi okoliščino, da je razvrstitev v 
ustrezno zvarovalno osnovo pogojena z ekonomsko močjo 
oziroma doseženim dohodkom davčnega zavezanca iz prete- 
klega leta, zmanjšanim za osebne dohodke in nadomestila 
osebnih dohodkov pri njem zaposlenih delavcev. Doseženi 
dohodek zavezanca pa na začetku leta, ko bi bilo potrebno 
zviševati akontacijske osnove, še ni znan. Ob tem pa velja 
opozoriti, da se bodo po predlagani ureditvi prispevki za 
samoupravne interesne skupnosti obračunavali v tekočem 
letu od tekočih zavarovalnih osnov, na začetku leta sicer z 
nekajmesečnim zamikom, medtem ko je ta zamik po doseda- 
nji ureditvi znašal eno leto ali celo več. Glede na navedeno je 
bilo ocenjeno, da za čas, ko zavezanec še ni razvrščen v 
ustrezno zavarovalno osnovo, ne bi bilo primerno zviševati 
akontacijskih osnov, ker se tudi v tem primeru ne bi bilo 
možno izogniti dokončnemu obračunu prispevkov za to ob- 
dobje. 

b) V predlogu naj bi se predvidela tudi možnost povečeva- 
nja akontacij za prispevke iz dohodka na podlagi dohodka 
glede na gibanje celotnega prihodka. Navedenega predloga 
po našem mnenju ne bi bilo primerno upoštevati glede na to, 
da je po veljavnih predpisih zavezanec dolžan tudi za sebe 
sam obračunavati te prispevke na podlagi dohodka iz prete- 
klega leta ter bi bilo s sistemskega vidika vprašljivo, če mu 
lahko davčni organ z odločbo predpiše drugačne obveznosti. 

c) V predlogu naj bi se namesto mesečnega predvidelo 
trimesečno plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka ter iz 
dohodka na podlagi osebnega dohodka. S tem bi se namreč 
poenostavilo in zmanjšalo delo uprav za družbene prihodke 

Po našem mnenju navedenega predloga ni treba sprejeti, 
saj so dolžni obračunavati navedene prispevke zavezanci 
sami in se delo uprav za družbene prihodke dodatno ne 
povečuje. 

Glede na to, da so osnove za obračunavanje znane šele 
konec prvega trimesečja tekočega leta, se tudi ob prehodu iz 
mesečnega na trimesečno obračunavanje in plačevanje pri- 
spevnih obveznosti ne bi bilo možno izogniti poračunavanju 
razlik za to obdobje. Poleg tega so delovni ljudje, ki s samo- 
stojnim osebnim delom opravljajo dejavnost, glede pravic in 
obveznosti izenačeni z delavci v združenem delu, za katere se 
tovrstni prispevki obračunavajo mesečno in sicer ob dvigu 
sredstev za izplačilo osebnih dohodkov. 

Po predlagani ureditvi so prispevne obveznosti z mesečnim 
plačevanjem bolj enakomerno porazdeljene med letom, kot v 
primeru, če bi se te obveznosti plačevale trimesečno. Iz nave- 
denih razlogov menimo, da prehod iz mesečnega v trome- 
sečno obravnavanje prispevkov ne bi bil primeren. 

2. Predlogi skupine delegatov za Zbor 
združenega dela dela iz občine Lendava 

Skupina delegatov predlaga, da naj bi bili delovni ljudje ki 
so na novo pričeli opravljati gospodarsko dejavnost, za prvo 
leto poslovanja oproščeni plačevanja prispevkov za vse samo- 
upravne interesne skupnosti. S tem bi se zagotovila učinko- 
vita vzpodbuda občanov za odpiranje novih obratovalnic. 
Navedenega predloga po našem mnenju ni mogoče sprejeti. Z 
obravnavanim zakonom se namreč določa le način obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov, medtem ko se sama obvez- 
nost plačevanja prispevkov vključno z morebitnimi oprosti- 
tvami ureja z zakoni za posamezna področja družbenih dejav- 
nosti. Tako bi bilo treba morebitno oprostitev plačevanja 
prispevkov v smislu predloga delegatov urediti v področnih 
zakonih in ne v tem zakonu. 

Predlagana oprostitev pa po našem mnenju ni sprejemljiva 
tudi iz vsebinskih razlogov, saj morajo vsi delavci in delovni 
ljudje zagotavljati sredstva za zadovoljevanje skupnih družbe- 

nih potreb, da bi lahko na tej podlagi uveljavljali določene 
pravice na podlagi dela (zdravstveno varstvo, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ipd.). Če delovni ljudje v določenem 
času ne bi plačevali ustreznih prispevkov, potem za ta čas tudi 
ne bi mogli uveljaviti pravic iz zdravstvenega varstva oz. se jim 
delovna doba za ta čas ne bi štela v pokojninsko dobo. 

3. Predlogi skupine delegatov za Zbor 
združenega dela iz občine Celje 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Celje 
je dala k osnutku zakona več pripomb, in sicer: 

a) V predlogu naj bi se predvidela rešitev, da Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 
določa zavarovalne osnove v dogovoru z Zvezo obrtnih zdru- 
ženj Slovenije. 

Navedeni predlog ni sprejemljiv glede na to, da je določitev 
zavarovalnih osnov po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju izključno v pristojnosti Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Sicer pa 
je delovnim ljudem glede na samoupravno organiziranost 
skupnosti zagotovljena neposredna udeležba pri določanju 
politike skupnosti prek delegatskega sistema. 

b) V predlogu naj bi se doseženi dohodek kot merilo za 
razvrščanje zavezancev v zavarovalne osnove zmanjšal tudi 
za zakonske in pogodbene obveznosti. 

Predlagatelj ocenjuje, da je dohoek zavezanca, enako kot 
dohodek v združenem delu, tista kategorija, s katero se najpo- 
polneje izraža uspešnost dela in poslovanja obratovalnic in je 
hkrati tudi materialna podlaga porabe ter osnova in vir sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb. 
Iz navedenega izhaja, da ni utemeljenih razlogov, da bi se 
dohodek zmanjšal še za zakonske in pogodbe obveznosti. 

Zato predlagane spremembe po mnenju predlagatelja ni 
mogoče upoštevati. 

4. Predlog Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin 

Odbor je predlagal predlagatelju, da prouči predlog Zveze 
obrtnih združenj Slovenije, po katerem naj bi se pri ugotavlja- 
nju dohodka, ki je merilo za razvrstitev v zavarovalne osnove 
izvzeti stroški obresti in zavarovalnih premij. 

Predlagatelj ocenjuje, da navedenega predloga ni mogoče 
sprejeti, in sicer iz enakega razloga, kot je naveden pri pred- 
logu skupine delegatov iz Celja. Ekonomska moč zavezanca 
se namreč posredno odraža tudi prek teh dveh izdatkov zato 
je prav, da so vključeni v osnovo, od katere je odvisno razvrš- 
čanje v zavarovalne razrede. 

5. Pripomba skupine delegatov za Zbor 
združenega dela iz občine Ljubljana-Moste-Polje 

Skupina delegatov je dala k 6. členu osnutka pripombo v 
tem smislu, da naj se v zakonu bolj jasno opredeli, da si 
zavezanci za leto 1985 sami izberejo osnovo za obračunava- 
nje m plačevanje prispevkov. Po našem mnenju je navedena 
možnost dovolj jasno zajeta v predlaganem besedilu 6. člena, 
kjer je določeno, da zavezanci plačajo prispevek za leto 1985 
od osnove, ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji (te osnove so že določene s 
sklepom skupnosti - Uradni list SRS, št. 38/85). To vprašanje 
je v predlogu zakona vendarle jasneje opredeljeno z redakcij- 
skim popravkom, ko se govori o osnovah, ki jih določi skup- 
nost; m ne le o eni osnovi, kot je bilo to predvideno v osnutku. 

IV. Finančne in druge posledice 

Predlagane rešitve ne bodo povzročile dodatnih obveznosti 
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Obveznosti delov- 
nih ljudi - zavezancev za plačevanje prispevkov pa bodo 
odvisne od uvrstitve v ustrezne zavarovalne osnove oziroma 
od ekonomske moči posameznega zavezanca. 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila novih 
administrativnih opravil pri uporabnikih družbenih sredstev 
oziroma pri delovnih ljudeh - zavezancih za plačevanje pri- 
spevkov. ' 
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PREGLED 
določb zakona o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti, ki se 
spremenijo oz. dopolnijo 

6. člen 
Delavci plačujejo prispevke iz dohodka samoupravnim inte- 

resnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejav- 
nosti: . . . 

- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izo- 
braževanja v skladu s posebnim zakonom, 
- raziskovalna dejavnost, 
- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka v 

času nezmožnosti za delo, 
- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje — za primer 

nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem, 
- starostno zavarovanje kmetov - za solidarnostno ude- 

ležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov. 
8. člen 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka je dohodek temeljne organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti za prispevke samoupravnim inte- 
resnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejav- 
nosti: 
- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje m izo- 

braževanja v skladu s posebnim zakonom, 
- raziskovalna dejavnost. 
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 

prejšnjega odstavka se ne všteje prispevek za biološka vlaga- 
nja v gozdove. 

9. člen 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka je osebni dohodek, vključno z vsemi obveznostmi, ki 
se plačujejo iz osebnega dohodka, za prispevke samouprav- 
nim interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbe- 
nih dejavnosti: 
- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka v 

času nezmožnosti za delo, 
- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer 

nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem, 

- starostno zavarovanje kmetov — za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov. 

12. člen 

Prispevki iz dohodka, kjer je osnova dohodek temeljne 
organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti (8. 
člen), se med letom plačujejo v obliki akontacij med 18. in 23. 
v mesecu za tekoči mesec. 

Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 23. februarja 
tekočega leta znaša eno devetino obveznosti, izračunane za 

prvih devet mesecev preteklega leta, mesečna akontacija za 
čas od 1. marca do 30. junija tekočega leta pa eno dvanajstino 
obveznosti, izračunane za preteklo leto. 

S periodičnimi obračuni (razen z obračunom za obdobje 
januar-marec) se ugotavlja obveznost za preteklo obdobje in 
določa akontacija za tekoče obračunsko obdobje. Dokončni 
obračun prispevka se opravi z zaključnim računom. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela oziroma 
delovni skupnosti lahko ob periodičnem računu zahtevajo 
vračilo preveč plačanih obveznosti za preteklo obdobje. 

Razliko med obračunano in plačano obveznostjo za prete- 
klo trimesečje vplačajo delavci le, če je skupščina samou- 
pravne interesne skupnosti sprejela sklep o vplačilu navedene 
razlike. Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS. 

Če skupščina samoupravne interesne skupnosti do konca 
tekočega trimesečja ne objavi sklepa o vplačilu razlike med 
obračunano in plačano obveznostjo za preteklo trimesečje, 
mora pričeti postopek za ustrezno spremembo letne pri- 
spevne stopnje. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, za 
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim iz 8. člena 
tega zakona je dohodek, dosežen s samostojnim opravlja- 
njem dejavnosti. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, za 
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim iz 9. člena 
tega zakona je osebni dohodek delovnih ljudi in osebni doho- 
dek pri njih zaposlenih delavcev. 

Višina osebnega dohodka delovnih ljudi po prejšnjem 
odstavku se ugotavlja na podlagi družbenega dogovora v 
skladu z zakonom o davkih občanov. Dokler višina tega oseb- 
nega dohodka ni ugotovljena, se kot osnova za obračunava- 
nje in plačevanje prispevkov uporablja osebni dohodek, kot je 
bil nazadnje ugotovljen. Po ugotovitvi osebnega dohodka se 
opravi dokončen obračun prispevkov. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek, se 
določi s sporazumom med temi delovnimi ljudmi in ustrezno 
samoupravno interesno skupnostjo, kjer takšnega sporazuma 
ni, pa s samoupravnim aktom samoupravne interesne skup- 
nosti. 

19. člen 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, je 
osebni dohodek teh delovnih ljudi, ugotovljen po določbah 
tretjega odstavka prejšnjega člena. 

Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne 
ugotavlja dohodek, se obračunavajo in plačujejo od osnove, 
določene do četrtem odstavku prejšnjega člena. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za delavce, zaposlene pri delovnih ljudeh, je 
osebni dohodek vključno z vsemi prispevki, ki se plačujejo iz 
osebnega dohodka. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za delavce, zaposlene pri drugih zasebnih 
delodajalcih, se določi s samoupravnim splošnim aktom 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti. 
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PREDLOG ZAKONA 

o ureditvi obveznosti obračunavanja 

amortizacije za določena osnovna sredstva 

za leti 1986 in 1987 (ESA-799) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 
4. 12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UREDITVI OBVEZNOSTI 
OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE ZA DOLOČENA 
OSNOVNA SREDSTVA ZA LETI 1986 in 1987, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. 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, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Repu- 

bliškem sekretariatu za finance, 
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja 

za finance- 

1. člen 

Uporabniki družbenih sredstev, ki v svojih poslovnih knji- 
gah vodijo magistralne in druge ceste, ulice in trge v naseljih 
ter stranske objekte na cestah (mostovi, viadukti, podvozi, 
nadvozi, predori in galerije) kot osnovno sredstvo, obraču- 
najo amortizacijo za leti 1986 in 1987 za te objekte v znesku, ki 
so ga za ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma 
prihodkih s tem, da tako obračunana amortizacija ne sme 
znašati manj kot 10% amortizacije, obračunane za te objekte 
po stopnjah, določenih v nomenklaturi sredstev za amortiza- 
cijo (Uradni list SFRJ, št. 70/84) 

2. člen 

Uporabniki družbenih sredstev iz naslednjih področij dejav- 
nosti po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 34/76, 72/80, 77/82 in 71/83): 

1. področje 12- Izobraževanje, znanost, kultura in informa- 
cije, razen skupine 12031 - založniška in časopisno založni- 
ška dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 
12036 - kinematografija 

2. področje 13 - Zdravstveno in socialno varstvo razen 
skupine 13016 - lekarne 

obračunavajo amortizacijo za leti 1986 in 1987 za gradbene 
objekte, ki jih v svojih poslovnih knjigah vodijo kot osnovno 
sredstvo, v znesku, ki so ga za ta namen prejeli v celotnem 
prihodku oziroma prihodkih, s tem da tako obračunana amor- 
tizacija ne sme znašati manj kot 20% amortizacije, obraču- 
nane za te objekte po stopnjah, določenih v nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. Uvod 

Skupščina^ SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 27. 11. 1985 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za 
določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 z osnutkom 
zakona. Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona, prav 
tako pa sta se strinjala z združitvijo prve in druge faze zakono- 
dajnega postopka. Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije kot predlagatelju naročila, da pripravi predlog 
zakona in da pri pripravi predloga prouči in ustrezno upo- 
števa predloge in pripombe delovnih teles skupščine in zbo- 
rov, pripombe skupin delegatov ter pripombe delegatov na 
sejah zborov. 

Na podlagi osnutka zakona ter predlogov in pripomb iz 
skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR Slovenije 
pripravljen predlog zakona o ureditvi obveznosti obračunava- 
nja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 
1987. 

Glede na to, da so bile obrazložitve predlaganih rešitev 
obsežneje prikazane ob predlogu za izdajo zakona o osnutku 
zakona, jih v skladu z določbami skupščinskega poslovnika 
na tem mestu ne ponavljamo. 

V skupščinski razpravi o predlogu za izdajo zakona in 
osnutku zakona je bila sprožena le pobuda za spremembo 
spodnje meje določanja amortizacije za cestno infrastrukturo. 

OBRAZLOŽITEV 

II. Stališče do predloga za povečanje spodnje 
meje amortizacije za cestno infrastrukturo 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Ljub- 
Ijana-Center je predlagala povečanje predvidene najnižje 
možne amortizacijske stopnje za objekte cestne infrastrkuk- 
ture od 10% iz osnutka zakona) na 28%. Po mnenju skupine 
delegatov in samoupravnih organov SOZD Združena cestna 
podjetja Slovenija je to namreč spodnja meja potrebnih sred- 
stev za obnavljanje cestne infrastrukture. 

V osnutku zakona je predvideno, da se amortizacija za 
objekte cestne infrastrukture obračunava v znesku, ki je za ta 
namen zagotovljen v celotnem prihodku oziroma prihodkih 
zavezanca, s tem da tako obračunana amortizacija ne sme 
znašati manj kot 10% amortizacije, obračunane za te objekte 
po stopnjah, določenih v nomenklaturi sredstev za amortiza- 
cijo. S tem je določena le spodnja meja za amortizacijske 
stopnje, uporabnik družbenih sredstev, ki vodi objekte cestne 
infrastrukture kot svoja osnovna sredstva, pa seveda lahko 
določi ustrezno višjo amortizacijsko stopnjo v skladu z druž- 
benoekonomskimi razmerami oziroma finančnimi možnostmi 
cestnega gospodarstva oziroma združenega dela v celoti. 

V osnutku zakona predlagana ureditev v ničemer ne ome- 
juje organizacij združenega dela cestnega gospodarstva, da v 
skladu z njihovimi materialnimi možnostmi obračunavajo 
amortizacijo tudi v višjem znesku od predvidenega, za kar se 
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te organizacije samoupravno dogovorijo v Skupnosti za ceste 
Slovenije. Zaradi navedenega predlagatelja meni, da predloga 
ni mogoče sprejeti. 
III. Finančne in druge posledice 

S sprejetjem zakona ne bodo nastopile obveznosti za prora- 
čune družbenopolitičnih skupnosti, niti obveznosti, za katere 

bi bilo potrebno zagotavljati dodatna sredstva v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Glede na to, da se bo obračun 
amortizacije opravljal na način in postopkih, ki jih določata 
zakon o amortizaciji družbenih sredstev oziroma zakon o 
cestah, se z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bo povečal 
obseg administrativno-tehničnih opravil, ki bi zahteval nove 
namestitve delavcev ali dodatna sredstva. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi in razdelitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe republiških organov in 

organizacij, družbenopolitičnih organizacij 

in ožjih družbenopolitičnih skupnosti za 

leto 1986 (ESA-838) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 4. 
12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI IN O RAZDELITVI 
SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA POTREBE REPUBLIŠKIH 
ORGANOV IN ORGANIZACIJv DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN OŽJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUP- 
NOSTI ZA LETO 1986, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. 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, 
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja 

za finance, 
- Mihailo MADŽAROVIČ, 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 1986 se določi znesek v skupni višini 
2 336 250.000 din, od tega zneska 2.321.250.000 din za plačila 
v konvertibilnih valutah ter 15.000.000 din za plačila v nekon- 
vertibilnih valutah. 

Za gospodarske pobude v obmejnem gospodarskem sode- 
lovanju in za sodelovanje z deželami v razvoju se določi 
znesek v višini 3.305.460.000 din v konvertibilnih valutah. 

Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena pred- 
stavljajo dinarsko protivrednost deviz po tečaju 185,70 za 1 
USA $. „ . 

2. člen 

Z deviznimi sredstvi iz prvega člena tega odloka se smejo 
izvršiti plačila do 31. decembra 1986. 

II. Razdelitev deviz 
3. člen 

Devizna sredstva iz prvega odstavka prvega člena tega 
odloka se uporabljajo za neblagovna in blagovna plačila in 
sicer za: 

deviznih din 
a) neblagovna plačila v 

konvertibilnih valutah v vi- 
šini 1.569.004.300 

Od tega za: 
- plačilo stroškov in koti- 
zacij 
- druga neblagovna plači- 
la 

b) blagovna plačila v 
konvertibilnih valutah v vi- 
šini 
Od tega za: 
- plačilo opreme 
- plačilo reprodukcijskega 
materiala 

c) plačilo v nekonverti- 
bilnih valutah v višini 
Od tega za: 
- neblagovna plačila 

82.495.300 

1.486.509.000 

311.000.000 

274.415.700 

5.355.000 

585.415.700 

5.355.000 

4. člen 
Od skupnega zneska deviz iz prvega odstavka prvega člena 

odloka se izloči med nerazporejena devizna sredstva repu- 
blike 176.475.000 din, od tega v konvertibilnih valutah 
166.830.000 din in v nekonvertibilnih valutah 9.645.000 din. 

5. člen 

O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike 
odloča Republiški sekretariat za finance na podlagi pismenih 
vlog posameznih koristnikov tega odloka. 

6. člen 
Zneski konvertibilnih in nekonvertibilnih deviz za upravi- 

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

7. člen 

Republiški sekretariat za finance: 
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravi- 

čenca 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 upravi- 
čenca 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. 

8. člen 

Republiški sekretariat za finance izdaja soglasje za uvoz 
opreme ter za nakup reprodukcijskega materiala za republi- 
ške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije in 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Predlagani odlok o določitvi in razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji za leto 1986 je pripravljen v skladu z veljavno 
zakonodajno ureditvijo, ker v tem času še teče postopek 
usklajevanja zakonov s področja ekonomskih odnosov s 
tujino in je še negotovo, kako se bodo zagotavljala sredstva v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Izhodišče za določitev predlaganega obsega deviz za leto 
1986je pismena zahteva Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za vključitev uvoza za splošne gospodarske in družbene 
potrebe SR Slovenije v letu 1986 v projekcijo plačilne bilance 
Jugoslavije, ki jo je Izvršni svet SR Slovenije posredoval 
Zveznemu Izvršnemu svetu. 

Izhajajoč iz take usmeritve je predlagani odlok za leto 1986 
izdelan tako, da so v predlogu odloka vključene le fiksne in 
garantirane obveznosti oziroma nujne in neodložljive obvez- 
nosti republike. Predlagani odlok vključuje tudi sredstva za 
gospodarske pobude v obmejnem gospodarskem sodelova- 
nju in za sodelovanje z deželami v razvoju v višini 17,8 mio 
USA S. Sredstva za navedene obveznosti so se do sedaj 
zagotavljala v okviru 13. člena samoupravnega sporazuma 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino. Z ozirom na novo ureditev pri zagotavlja- 
nju deviz v naslednjem letu Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga, da se navedene obveznosti vključijo v obseg 
sredstev tega odloka kot nova obveznost. V primeru, da sred- 
stva za navedene obveznosti ne bodo dodatno zagotovljena, 
se bodo tudi obveznosti izključile iz predlaganega odloka, ker 
zagotovitev teh sredstev v breme ostalih deviznih uporabni- i 
kov ni mogoča. 

V skladu s tako zastavljenimi cilji znaša predlagani obseg 
deviz v odloku za leto 1986, brez nove obveznosti, 2.336,3 mio 
deviznih din ali 12,6 mio USA $ po tečaju 185,70 din za 1 USA 
$. Od skupnega zneska deviz je namenjeno 2.321,3 mio din ali 
99,1% za devize v konvertibilnih valutah in 15 mio din ali 0,9% 
v nekonvertibilnih valutah. V skupni vsoti konvertibilnih deviz 
predstavljajo devize, razdeljene po porabnikih 2.154,4 mio din 
ali 92,8%. Od tega znašajo neblagovne devize 1,569 mio din, 

ožje družbenopolitične skupnosti, ki uvažajo in plačujejo 
opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s 
tem odlokom. 

9. člen 

Če se tečaj 1 USA$ 185,70 din spremeni, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije uskladi skupni znesek deviz tako, da ostane 
nespremenjen obseg deviz, določen s tem odlokom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo uskladil skupni 
znesek deviz v tem odloku z zneskom deviz, ki bo določen v 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1986. 

10. člen 

Pri uporabi deviznih sredstev po tem odloku imajo prednost 
fiksne, garantirane in ustavne obveznosti v tujino ter neodlož- 
ljive obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 1985. 

11. člen 

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1986. 

to je 8,4 mio USA $ ali 67,6% in blagovne devize 585,4 mio din, 
to je 3,2 mio USA $ ali 25,2%. V okviru neblagovnega zneska 
deviz se v celoti pokrivajo zahtevki deviznih uporabnikov v 
višini 1.569 mio din. Od skupnega zneska neblagovnih deviz 
predstavljajo ustavne obveznosti 1.114,2 mio din, to je 6 mio 
USA $ ali 71% neblagovnih deviz. Preostala sredstva nebla- 
govnih deviz v višini 455,5 mio din ali 29% so namenjena za 
nujna plačila (servisiranje in zavarovanje helikopterjev orga- 
nov za notranje zadeve, plačilo participacij, odplačilo anuitet 
in drugo) in za plačila stroškov potovanj in kotizacij. 

V okviru blagovnih deviz v višini 585,4 mio din je bilo možno 
pokriti zahtevke deviznih uporabnikov le v višini 34,6%. Kot je 
razvidno iz tabelarnega pregleda, je bilo možno zagotoviti za 
plačila opreme devizna sredstva v višini 311 mio din ali 53,2% 
in 274,4 mio din ali 46,8% za uvoz najnujnejšega reprodukcij- 
skega materiala in rezervnih delov. V okviru predlaganega 
zneska za nabavo opreme so zagotovljena devizna sredstva le 
nekaterim deviznim uporabnikom, katerih specifična narava 
dela terja zagotovitev sredstev za plačilo fiksnih in garantira- 
nih obveznosti ter uvoz najnujnejše opreme. 

Glede na to, da smo lahko v okviru predlaganega obsega 
deviz v odloku za leto 1986 pokrili zahtevke deviznih uporab- 
nikov v višini 71%, smo načrtno planirali nekoliko višje neraz- 
porejena devizna sredstva republike, s ciljem da bi lahko med 
letom reševali najnujnejše probleme v zvezi z nabavo repro- 
dukcijskega materiala, nepredvidenimi stroški potovanj in 
uvozom najnujnejše opreme, potrebne za normalno in redno 
delo deviznih uporabnikov. V skladu s tako zastavljenimi cilji, 
znašajo nerazporejena devizna sredstva republike 166,8 mio 
din, o njihovi uporabi pa bo na podlagi prej navedenih kriteri- 
jev odločal Republiški sekretariat za finance. 

Nekonvertibilna devizna sredstva v višini 9,6 mio din so 
namenjena za pokritje stroškov potovanj, od tega je 5,3 mio 
din razdeljenih med devizne uporabnike, 4,3 mio din pa je 
namenjenih za nerazporejena devizna sredstva republike. 

V primeru, da se med letom tečaj za USA $ din 185,70 
poveča, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z 9. 
členom tega odloka pooblaščen, da uskladi skupni znesek 
deviz tako, da ostane nespremenjen obseg deviz, določen s 
tem odlokom. 

Obrazložitev: 

RAZPOREDITEV SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA LETO 1986 

NEBLAGOVNE DEVIZE stroški po- druga pla tovanj in čila kot i za c i .1  

NEKONVERTI- ' BILNE DEVI- BLAOOVNE DEVIZE NEBLAG.IN NEBL.IN BU. BLAGOVNE DEV. DEVIZE V NE- V KONVERT. KONVERT. VALUTI VALUTI 
I. REPUBLIŠKI OPGANI 
Skupščina SR Slovenije 700.000 Predsedstvo SR Slovenije 350.000 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 2,000.000 - ustavne obveznosti republike v zamejstvu Protokol v IS SR Slovenije 3,000.000 Drad za narodnosti pri IS SRS 180.000 Sekretariat za kadrovska vprašanja pri IS SRS Detavno sodišče SRS 80.000 

700.000 350.000 2,000.000 l.ll^.POO.OOO l,!!4«,200.000 1*9,061». 000 52,06^.000 180.000 
80.000 

'»,000.000 
'4,300.000 

3,000.000 ^00.000 2,700.000 
7,000.000 u00.000 7,000.000 

3,900.000 3,900.000 

10 

7,700.000 750.000 9,000.000 1,11»»,200.000 ^5,9^-000 180.000 
80.000 
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T" 
Vrhovno sodišče SRS Javno tožilstvo SRS Javno pravobranilstvo SRS Republiški sekretariat *a finance Republiški sekretariat za ljudsko obrambo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republiški sekretariat ta pravosodje in upravo Kazenski poboljševalni zavodi: - KPD Dob pri Kirni - KPD in zapori Celje - Zapori Ljubljana - Zapori Koper Republiški komite zc $«le Republiški komite za družbeno planiranje Republiški komite za informiranje Republiški komite za mednarodno sodelovanje RK za varstvo okolja in urejanje prostora Republiški komite za energetiko Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve Republiški komite za turizem in gostinstvo RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republiški komite za promet in zveze Luška kapitanija Koper Republiški komite za borca in vojaške invalide Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo Zavod SRS za šolstvo Republiški komite za kulturo Republiški komite za raziskovalno dejavnost in "tehnologi jo Republiška geodetska uprava SRS Koirieija SRS za odnose z verskimi skupnostmi Zavod SRS za družbeno planiranje Zavod SRS za statistiko - kredit za računalnik 

Zavod SRS za mednarodno znanstveno tehnično, |.robvetno in kulturno eodelovanje Hidrometeorološki zavod SR Slovenije - obramba pred točo - verstvo zraka Seizmološki zavod SR Slovenije Zavod SRS za varstvo naravne in kult.dediščine Arhiv SR Slovenije Republiški štab za teritorialno obrasbo f.vct za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
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000.000 800.000 561.700 500.000 
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18, 6. 
103. 5 

000.000 100.oco 000.000 /61.700 ,300.000 ,115.000 880.000 ,200.000 170.000 

1,000.000 

515.000 «♦0.000 90.000 

SKUPAJ I. «♦8,«♦00.200 1,«»75.90,«.000 1,52«».30^.200 2,525-000 311 000 25«»»365.700 565,365.700 2.089,669.900 2,525-000 

II« ORGANI DRUŽBENIH ORGANIZACIJ 
Centralni komite ZKS Republiška konferenca SZDL Zveza združenj borcev NOB Slovenije Republiški svet sindikatov Slovenije Republiška konferenca ZKS Zveza kulturno prosvetnih organizacij 

1,«»00.000 2,800.000 830.000 1,5«»0.000 950.000 96O.OOO 
SKUPAJ II.    
III. DRUGE ORGANIZACIJE 
Slovenska akademija znanosti in umetni Narodna banka Slovenije Služba drubenega knjigovoJ*tva Gospodarska zbornica Slovenije Triglavski narodni park  SKUPAJ III.    

81 «♦ 80.000 

1,«»00.000 2,800.000 830.000 1,5«»0.000 950.000 960.000 
8. «♦ »p. 000" 

2,500.000 700.000 
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<♦5-000 
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559-000 
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lOS.OOO 10.159-000 

2,610.000 9.860.000 330.000 <«,000.000 
2.670.000 2.6*/0 OCO 3.229-000 9.870.000 91.870 000 20,029-000 

IV. SKUPŠČINE OBČIN 
Skupščina mesta LJubljane Skupščina občine Ajdovščine Celje " " Črnomelj " " Domžale " " Gornja Radgona " " Hrastnik " " Jesenice " " Kamnik " " Koper " " Kranj " " Laško " H Lendava " " Ljutomer " " Maribor " " Mozirje •• " Murska Sobota M " Nova Gorica H M Novo mesto " " Ormož 
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380.000 
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330.000 

500 
25 100 

Skupščini občine Piran 
»J Radovljica Ravna na Koroškei Sežana Škofja Loka Tolmin Trebnje Trbovlje Tržič Velenje Zagorje ob Savi Žalec  
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200.000 500.000 
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135-COO 
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135.000 
635-000 

6.780.000 6,780.000 ^2.5«»1.100 2.675.000 

SKUPAJ I., II., III., IV. 
V. Nerazporejena devizna sredstva republike _  

66.830.000 9.6U5-000 

SKUPAJ I., II., III., IV., V. 82,««95,300 1,'♦86,509.000 1,569,0 0«^300 5,355-000 3H.OOOOOO 27«».«»l5.700 585.Vi5.700 2.321.250.000 15,000.000 

GOSPODARSKA ZBORNICA 
v za gospodarske pobvde "" obaejnee gospodarskem sodelovanj- in sode- • 305.«»60.000 

lovanju * deželami v razvoju ' 
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BLAGOVNE DEVIZE 1986 

DODELJENO V LETU 1985 PREDLOG ORGANA I986 PREDLOG IS-a ZA LETO I985 
rodukci.ja Skupaj Opre Reprodukcija Skupaj Oprei Reprodukci ja Skupaj 

I. REPUBLIŠKI ORGANI 
Skupščina SR Slovenije Predsedstvo SR Slovenije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Protokol v IS SR Slovenije Ustavno sodišče SRS Vrhovno sodišče SRS Javno tožilstvo SRS Javno pravobranilstvo SRS Republiški sekretariat za finance Republiški sekretariat za ljudsko obraobo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Kazenski poboljševalni zavodi- KPD Dob pri Mirni Prevzgojni dom Radeče KPD in Zapori Celje Zapori Ljubljana Zapori Koper Zapori Maribor Republiški komite za informiranje Republiški komite za mednarodno scJ^lovanje Republiški komite za energetiko Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Luška kapitanija Koper Zavod za šolstvo Republiška geodetska uprava $P5 - za geodetske uprave občinski* akrpečin Kor.isija SRS za odnose z rsrskiai skupnostmi 
Zavod SRS za družbeno pleuiranje Zavod za c^atiatiko Hidrometeorološki zavod SRS - obramba pred točo - varstvo zraka Seizmološki zavod SRS Zavod SRS rs varstvo .jaravn« in kulturne dediščine Arhiv SR Slovenije Republiški štab za teritorialno obrambo 
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SKUPAJ 436.631.121 334.244.357 770.875-478 912-954.869 347.239-315 1.260.194.184 311.000 .000 2 54.365.700 565.J65./OO 

II. ORGANI DRUŽBENIH ORGANIZACIJ 
Centralni komite ZKS Republiška konferenca SZDL Zveza združenj borcev NOB Slovenije Republiški svet sindikatov Slovenije 'Republiška konferenca ZMS 

2 3 4 5 
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III. DRUGE ORGANIZACIJE 
Narodna banka Slovenije Gospodarska zbornica Slovenije Trgovski narodni park 
SKUPAJ 
IV. SKUPŠČINE OBČIN 
Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina Skupščina 
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Ljubljana Brežice Celje Domžale Gornja Radgona Hrastnik Jesenice Kranj Koper Krško Laško Lendava Ljutomer Maribor Murska Sobote Nova Gorica Novo mesto Ormož Piran Ptuj Radovljica Sevnica Sežana Škofja Loke Tržič Tolr.in Trebnje Zagorje ob Savi Žalec 
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3-400.000 

100.037.307 832.802 
3.067.751 

2.167.969 102.205.276 113.241.175 832.802 148.560.000 
3-067.751 2.662.026 

7.603.719 120.844.894 148.560.000 2.662.926 
103.937.860 2.167.969 106.105.829 264.464.101 7.603.719 272.067.820 

11.152.020 1.110.402 1.339-500 

9.870.000 610.722 

7.430.764 
5.259.154 

2.518.260 2.115.000 

3.341.700 

3.262.689 
282.000 
18.330 112.800 
451.200 
98.700 175.443 

169.200 
98.009 211.162 
87-984 

184.462 192.930 70.500 
70.387 

439.920 

84.391 
128.663 485.745 

14.414./09 1.110.403 1.621.500 
18.330 112.800 

10.321.200 610.722 98.700 175.443 169.200 98.009 7.641.926 5.259.154 87.984 
610.608 184.462 2.711.190 2.185.500 
70.387 

3.341.700 
84.391 

128.663 925.665 

ll.650.990 

1.-500,000 

12.821.656 
78.654.900 

6.684.653 

3.804.180 742,800 
1.473.993 5.790.000 1.908.810 742.800 2.636.230 53.892 1.381.534 1.092.989 

649.950 

384.399 12.035.389 

9 8-275 100.000 
3-106,000 

105.249 183.192 83>OO 2.733.342 
134.565 115.692 

2.270.313 
221.910 

1.770.013 

126.806 301.245 
117.800 649.950 

1.500.000 98.275 100.000 12.821.656 31.760.900 

105.249 183.192 83.400 
9.417.995 134.565 115.692 
6.074.493 742.800 221.910 3.244,006 5-790.000 1.908.810 742.800 2.636.230 180.698 
1.682.779 1.092.989 117.800 1.299.900 

7.200.000 
2.670.000 

7.200.000 
2.670.000 

9.870.000 9.870.000 

25-000 100.000 
C 

100.000 150.000 80.000 1.500.000 130.000 115.000 1.000.000 
200.000 500.000 

100.000 3 00.000 
100.000 500.000 

380.000 

25.000 100-000 
1.5 00.000 

100.000 150.000 80.000 1.500.000 130.000 115.000 1.000.000 
200.000 500.000 

100.000 3 to.000 
100.000 500.000 

45798.054 6.184.595 51.982.649 131.589.377 12.502.151 144.091.528 6.780.000 
K U P A J I., II., III. 593.314.810 345.227.112 938.541.9221318.154.992 372.162.198 L690.323.190 311. 5.000 274.415,700- 585,4l5.?00 
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NEBLAGOVNE DEVIZE 1986 . . . _     io«c 1 *l7fi Predlog IS-a z« leto 1986 
».»I »■'" vanj in koti« li J zaciie 

., n<;H»    —T "C'!t t C 7 8 9 10 II 1? 

BSA 1 185,70 

1T RfPUBLlSm ORGANI 
I. Skupščine SR Slov«nfJt f. Pr«diedstvo SRS J. Izvršni svit Skupščin« SRS 1 uitivne obveznosti k. Protokol v Izvršne« »vito Skupščin« SRS 5. Urad za narodnosti prt Izvršne« svetu Skupščin« SRS 6, Sekrotariat za kadrovska vprašanj« pri Izvršne« sveto SRS 1. Ustavco aodilit SRS B. Vrtioveo sodili# SRS 
9. Javno tolilstvo SRS D. Javno pravobrrilstvo SRS 
1. R.publiiki sekretariat za financ« 2. Rapublilki sekretariat za ljudsko obraibo 3. R«publišk1 sekretariat za notrarj« zadeve k. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo Kazensko'poboljševalni zavodi: 
5. KPO Dob pri Mirni 6. Prtvzgojni do« Radeče 7. KPD in Zapori C«1J« 8. Zapori Ljubljana 9. Zapori KoMf 0. Zapori daribor 1. Republiški ko«it« za delo 2. Republilkl Ved t« za d.-u!b«»o »lanira.tl« 3. RepubliSki ko«it« za informiranj« 4. Republiški ko ■ i t« za »ednarodno js-JOo-a.ij« 5. RepubliJkl koiit« z« larstvo oic'Ja 'n ur«janje prostora 6. Republilkl koiita za energetiko 7. RepubliJkl ko«it« za industrijo in gradbeništvo 8. Republiški koait« z« trlifč« in splsšne gospodarsk« zad«v« '9. Republiški ko«it« za turize« in gostinstvo K). Republiški kosit« za k.«tijst*o, gozdarstvo i« prehrano II. Republiški koait« z* pro«et in zv«z« C. Luška Kapitanij« Koptr 13; Republiški kcait« za bore« ia vojalk« invalid« H. Republiški ko«it« z« zdravstv«no in socialno varstvo >5. Republiški kosita za vzgojo in izobraievanj« t«r t«1.kulturo 16. Zavod SRS z« šolstvo 57. Republiški ko.lta z« \ulturo _ 58. Republiški koait« :« raziskovalno d.javnost in tehnolog.Jo 
»9. Republiški g«odetsk« uprav« SRS . ii geoditsk« »prav« občinskih skupščin 
kO. Koiislja SRS za odnos« z v«rsk1«i »kupnost«! 

♦1. hrtJ SO ji drufb«« pl»»ira«J« 42. Zevt^ StS zi ititlrtlU - kr*rflt zi rahultU ♦J. Živo4 SRS ii znanstv«*«, t«h#i?r.«,frofretn< In bliirn« »delevuj« 44. lidr»»«teor«1iik1 zavod SRS . obrabi prod t »J« . untri znka 
45. S«iz«o1oft1 zarod SRS ♦6. In ti SRS zi varstvo »iravo« i« k«lt«rn« dedišZia« SI. Arhiv S« SllveniJ« 4S. Republiški štab II teritorialno obraibo »S. Svet zi prtveirtiv« i« tzgoj« r c«stn«e pro««h  

622.338 313.968 .052.857 
.352.698 190.694 846.000 70.500 147.510 19.469 

60.438 324.673 i.542.992 690.860 

438.274 1.060.611 I 313.968 I 2-05 2." 657 
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56.700 
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: 133.247 
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35.661 7^3-175 I 3.137.217 
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3.528.300 187.266 
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174.984 
100.000 
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174.964 
200.000 
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394.125 10.000 
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174.MS 

51.996 362.672 
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80.000 145.000 23.000 
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75.200 97.000 500.000 4.000.000 3.C00.000 760.000 165 . 000 137.000 177.000 890.000 1.000 000 70.000 50.000 265.000 750.000 1.000.000 480.000 329.00C 490.000 

1.114.200.000 49.064.000 

700.000 350.000 2.000.000 •,.114.200.000 52.064.000 183.000 
80.000 145.000 20.0ri0 
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II. 0K»l DRJ?BC 1IH tKCAKIZACIJ 
50. C««tri1«1 koiit« Z C 
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2.102.75% 3.342.600 o33.327 ^.100.000 1.076.120 1.437-690 
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8.'60.52» ».882.491 623.000 13.515.491 8.480.000 

2.373.486 2.137.603 310.218 4.798.230 S92.108 

2.373.48« 
2.38S.97S 310.218 
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«.746.972 2 . 623.960 330.075 6.800.000 514.000 
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64.995 2.688.955 • 330.075 . 6.600.000 
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i>. sKup^iit 08žn 
SkipšZiM SkopiJina Skupi? i na SkopiMna SkvpšMna Sk«pš!iu Skopi? ina Skipštin« 
Skup?? 1 na Skipi?1na Skapšiina SkoršEina Skipš?ina Skupi?) na 
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SkopšZin« obZiiM Toliia SiupšZini obZin« Irttnj« SkvpiZ I na obZio« TrbovlJ« SkapšZIni ebZin« TrliZ SkupšZIna obZin« Utov« Y«1««J« SkupšZin« 06?in« ZagorJ« ob Savi SkupšZIna občin« 2al«c 
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35.038 127,079 

M38.4Ž2 1T2.I00 
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SKUPAJ I., II., III. IV. 
». CRAZPORtJElU 
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515.000 40.000 90.000 

•>■^.495 ' 
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PREDLOG ODLOKA 

o odstopu posebnega republiškega davka 

od prometa proizvodov občinam v letu 

1986 (ESA-841) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 4. 
12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O ODSTOPU POSEBNEGA 
REPUBLIŠKEGA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV 
OBČINAM V LETU 1986, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

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

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja 
za finance, 

- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega 
sekretarja za finance. 

1. člen 

SR Slovenija odstopa občinam v letu 1986 del poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov, ki se po 
zakonu o spremembi zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obra- 
čunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev (Uradni list SRS, št. 6/84, 4/85 in 37/85) plačuje po 
splošni stopnji 11,5%. 

Navedeni davek, vplačan na območju posamezne 
občine, se odstopa posamezni občini po naslednjih stop- 
njah: 

1* Ajdovščina 3 50 
2. Celje \ . 1 00 
3. Cerknica 6.00 
4. Črnomelj 6 00 
5. Dravograd 6'oO 
6. Gor. Radgona 2.60 
7. Hrastnik 6 00 
8. Idrija 6;00 
9. Ilir. Bistrica 5 50 

10. Izola 0 10 
11. Koper 2^00 
12. Krško 90 
13. Laško 6'00 
14. Lenart 6 00 
15. Lendava 5 55 
16. Litija 5 00 
17. Ljutomer 5 00 
18. Logatec 1^90 
19. Mb. Pesnica 3 00 
20. Mb. Pobrežje 3 00 
21. Mb. Rotovž 3 00 
22. Mb. Ruše 3.00 

23. Mb. Tabor* 
24. Mb. Tezno 
25. Metlika 

,26. Mozirje 
27. Murska Sobota 
28. Nova Gorica 
29. Novo mesto 
30. Ormož 
31. Postojna 
32. Ptuj 
33. Radlje ob Dravi 
34. Ravne na Koroš. 
35. Ribnica 
36. Sevnica 
37. Sežana 
38. Slov. Gradec 
39. Slov. Konjice 
40. Šentjur 
41. Šmarje 
42. Tolmin 
43. Trbovlje 
44. Trebnje 
45. Velenje 
46. Vrhnika 
47. Zagorje 
48. Žalec 

3.00 
3.00 
6.00 
3.30 
0.25 
3.10 
0.35 
6.00 
1.30 
1.10 
6.00 
1.40 
2.40 
5.00 
1.00 
0.95 
1.20 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
2.40 
0.10 
0.70 
5.00 
0.95 

2. člen 
. 'zX.r?n' sve' Skupščine SR Slovenije lahko spremeni delež iz 1. člena tega odloka in določi delež tudi občinam, 

ki v 1. členu nisu navedene zato, da omogoči financiranje 
dogovorjenega obsega splošne porabe v posamezni ob- 
čini. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1986. 

OBRAZLOŽITEV 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Občinam v SR Sloveniji, ki jim oblikovani prilivi prihod- 
kov v okviru globalnega obsega možne rasti splošne 
porabe na zadoščajo za pokritje dogovorjenega obsega 
splosne porabe v letu 1986, bo potrebno odstopiti del 
prilivov republiškega proračuna. Da bi bilo vsem občinam 
omogočeno realizirati obseg dogovorjene porabe, izraču- 
nane po dogovoru o izvajanju politike na področju 
splosne porabe na ravni občin v SR Sloveniji, predlagamo 
tudi v letu 1986 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 1986 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 0,75%. 

V predloženem odloku je razvidna stopnja odstoplje- 
nega dela posebnega republiškega davka od prometa 
proizvodov posamezni očini. Stopnja je izračunana glede 
na višino ocenjenega primanjkljaja lastnih prihodkov do 
dogovorjene porabe občine. Največji delež, ki ga prejme 
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posamezna občina, je 6.000% stopnja vplačanega poseb- 
nega 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 družbenega knji- 
govodstva praznila iz prehodnih računov na vplačilne 
račune občin. 

Občinam, ki jim prilivi odstopljenega dela posebnega 
republiškega 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 dopdtnilna sredstva iz 
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republiškega proračuna. Način zagotavljanja manjkajočih 
sredstev je urejen v zakonu o proračunu SR Slovenije za 
leto 1986. 

Glede na to, da se splošna poraba usklajuje med letom z 
rastjo dohodka in bo potrebno občinam zagotoviti 
različne višine odstopljenega dela posebnega republi- 
škega davka od prometa proizvodov, je z odlokom dano 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pooblastilo, da 
lahko med letom spreminja višino tega davka oziroma 
poveča ali zmanjša število občin, ki se jim odstopa davek. 
S tem bo omogočeno posameznim občinam financiranje 
izračunanega obsega dogovorjene porabe po sprejetem 
dogovoru občin. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks s 

predlogom zakona (ESA-806) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 4. 12. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV 
IN TAKS S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije■ . . . 

Takšen postopek predlagamo zato, da bi se valorizirani 
razponi davčnih osnov za davek od skupnega dohodka obča- 
nov glede na predvideno rast osebnih dohodkov zaposlenih v 
gospodarstvu v SR Sloveniji v letu 1985, ki pomenijo- nižje 

davčne obremenitve, lahko uporabljali že pri odmeri davka za 
leto 1985. Uporaba sprememb za leto 1985 je pogojena s 
sprejetjem tega zakona v letu 1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

POVZETEK 
S tem zakonom se predlaga valorizacija osnov za davek 

od skupnega dohodka občanov glede na predvideno rast 
čistih osebnih dohodkov delavcev zaposlenih v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji v letu 1985 ob nespremenjenih davčnih 

stopnjah. S predlagano valorizacijo davčnih osnov bi se 
ublažila preostra obdavčitev dohodkov v nižjih davčnih 
razponih in preprečilo nesorazmerno povečanje obdavči- 
tve dohodka v višjih razponih davčnih osnov kot posledice 
učinka progresivnih davčnih stopenj. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga z sprejetje zakona je v naslednjih določ- 
bah Ustave SR Slovenije: _ 

— v določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. 
člena, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste 
davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih; 

- v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih 
družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino dav- 
kov, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Skupščina SR Slovenije je dne 6. 3. 1985 sprejela zakon o 
spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks (Uradni list SRŠ, št. 9/85). Z navedenim zakonom so 
bile spremenjene tudi osnove in stopnje za davek od skup- 
nega dohodka občanov. S temi spremembami, na podlagi 
katerih je bila izvršnea davčna odmera za leto 1984, je bila 
uveljavljena nižja davčna obremenitev zavezancev z nižjo 
davčno osnovo (do 500.000 din), povečala pa se je davčna 
obveznost zavezancev z višjo osnovo od navedenega zneska. 
Glede na nominalno rast osebnih dohodkov v SR Sloveniji v 

letu 1985 pa bi uporaba teh osnov in stopenj učinkovala 
preostro že pri zavezancih z nižjimi davčnimi osnovami, uči- 
nek progresije pa bi se nesorazmerno povečal, in sicer ne 
samo pri višjih, temveč celo pri nižjih davčnih osnovah. Zaradi 
tega je potrebna sprememba veljavne višine davčnih osnov, 
pri čemer bi ostale stopnje davka nespremenjene. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
Predlagamo rešitev, po kateri bi se razponi wiov, določeni 

v 7. členu zakona, ustrezno valorizirali, tako da bi dosegli 
usklajeno delovanje davčnega mehanizma ob upoštevanju 
predvidene rasti osebnih dohodkov zaposlenih v gospodar- 
stvu v letu 1985, ki bo dokončno znana šele v začetku leta 
1986, in ob nespremenjenih davčnih stopnjah. Pri tem smo 
upoštevali, da bi se ob uporabi veljavnih davčnih stopenj z 
valoriziranimi razponi osnov sorazmerno bolj ublažila preo- 
stra obdavčitev dohodkov iz nižjih razponov osnov in manj pri 
zavezancih, ki dosegajo največje dohodke. 

IV. FINANČNI UČINEK 
Glede na predlagano valorizacijo davčnih osnov ocenju- 

jemo, da bo priliv davka iz tega vira v letu 1986 znašal 985,6 
mio din. 
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1. člen 

Besedilo 7. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82, 32/83, 41/83 in 
9/85) se spremeni, da se glasi: 

»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se pla- 
čuje po naslednjih stopnjah: 

Če znaša letna osnova 
nad din do din 

Znaša davek 
din 

350.000 
450.000 
600.000 
800.000 
1.050.000 
1.350.000 
1.700.000 
2.100.000 
2.550.000 
3.050.000 

350.000 
450.000 
600.000 
800.000 

1.050.000 
1.350.000 
1.700.000 
2.100.000 
2.550.000 
3.050.000 

10.500 
16.500 
31.500 
61.500 

111.500 
186.500 
291.500 
451.500 
699.000 

1.049.000 

3 
6 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
55 
70 
80 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 1 
nad 1 
nad 1 
nad 2 
nad 2 
nad 3 

350.000 
450.000 
600.000 
800.000 
.050.000 
.350.000 
.700.000 
.100.000 
.550.000 
.050.000 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS, uporablja pa se že pri odmeri davka od skupneaa do- 
hodka občanov za leto 1985. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev: 
Uporaba veljavnih osnov in stopenj pri odmeri davka od 

skupnega dohodka za leto 1985 bi glede na nominalno rast 
osebnih dohodkov v SR Sloveniji učinkovala preostro že pri 

nižjih davčnih osnovah. Učinek davčne progresije pa bi se 
nesorazmerno povečal ne samo pri višjih, temveč celo pri 
poprečnih davčnih osnovah. 

Da bi dosegli usklajeno delovanje davčnega mehanizma, 
predlagamo valorizacijo razponov osnov. Pri valorizaciji je 
upoštevana predvidena rast osebnih dohodkov zaposlenih v 
gospodarstvu v SR Sloveniji v letu 1985, pri čemer se davčne 
stopnje ne bi spremenile. S predlagano valorizacijo ne bi bili 
zavezanci, ki dosegajo skupni čisti dohodek iz nižjih razponov 
osnov, preostro obdavčeni, nekoliko ostreje pa bi valorizirani 
razponi osnov delovali pri zavezancih z visokimi dohodki. 

Določba zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, ki se 
spreminja (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/ 
82, 32/83, 41/83 in 9/85): 

7. člen 
Republiški davek od skupnega dohodka občanov se pla- 

čuje po naslednjih stopnjah: 

Ce znaša letna osnova dinarjev 
nad do 

Znaša davek 

40.000 
55.000 
75.000 
100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 
1.000.000 

40.000 
55.000 
75.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 

1.000.000 

1.200 
2.100 
4.100 
7.850 

17.850 
30.350 
60.350 

120.350 
257.850 
467.850 

3 
- 6 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
55 
70 
80 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 

40.000 
55.000 
75.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 

nad 1.000.000 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
Ljubljana 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o dodatnem 

prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 

s predlogom zakona (ESA-839) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 
4. 12. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O DODATNEM PRISPEVKU SOLIDARNOSTI V LETIH 
1982 DO 1985 S PREDLOGOM ZAKONA, 
_ ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 

člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Takšen postopek predlagamo zato, ker je treba do konca 
tega leta urediti vprašanje obveznosti plačevanja dodatnega 
prispevka solidarnosti v naslednjih letih, sicer bo v začetku 
leta 1986 izpadel vir sredstev za izpolnitev obveznosti repu- 
blike, s čimer bi lahko prišlo do motenj v zagotavljanju sred- 
stev za republiške obveznosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za fi- 
nance, 

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

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republi- 
škem sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za 
finance. 

POVZETEK 

S tem zakonom se predlaga, da se sredstva za obveznost 
SR Slovenije do SR Črne gore za odpravljanje posledic 
potresa zagotovijo s podaljšanjem dosedanjega dodat- 

nega prispevka solidarnosti še na obdobje 1986 do 1989. 
Glede na to, da se osnovna obveznost republike v nasled- 
njih letih pomembneje znižuje (in sicer za okoli dve tret- 
jini), naj bi se tudi dodatni prispevek solidarnosti v teh 
letih plačeval v višini ene tretjine dosedanje obveznosti. 



I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je podana v 
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 

- 14. točka drugega odstavka 314. člena, po kateri SR 
Slovenija po republiških organih skrbi za izvrševanje zveznih 
zakonov na območju republike ter jih, kolikor je z ustavo ali 
zakonom za to pooblaščena, tudi neposredno izvršuje, 

- 4. točka prvega odstavka 314. člena, po kateri SR Slove- 
nija po svojih organih zagotavlja izenačevanje splošnih pogo- 
jev za delo in življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi 
vzajemnosti in solidarnosti, 

- 5. točka prvega odstavka 314. člena, po kateri se z 
zakonom urejajo zadeve, ki so skupnega pomena za delovne 
ljudi in občane v republiki, 

- prvi odstavek 35. člena, po katerem delavci v združenem 
delu prispevajo sredstva za splošne z ustavo določene druž- 
bene potrebe, ki jih zadovoljujejo v družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične repu- 
blike Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ št. 36/79), je 
določena obveznost republik in avtonomnih pokrajin, da za 
odpravljanje posledic potresa zagotovijo svoje prispevke, ki 
se določajo v sorazmerju z njihovo udeležbo v nominalnem 
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije: v 
preteklem letu. Skupna višina obveznosti republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju od leta 1980 do leta 1989 je 
določena z zakonom o sredstvih za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične repu- 
blike Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 15/80) na 
osnovi dokončno ocenjene višine škode. Vsakoletni znesek 
obveznosti posamezne republike oziroma avtonomne pokra- 
jine se ugotavlja z akti Skupščine SFRJ, izdanimi na podlagi 
prej navedenega zakona. 

Za izpolnitev navedenih obveznosti republike do SR Črne 
gore je z zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 
1982 do 1985 predpisana obveznost plačevanja dodatnega 
prispevka solidarnosti. Plačevanje navedenega prispevka pre- 
neha ob koncu leta 1985. 

Po mnenju predlagatelja naj bi se sredstva za obveznosti 
republike do SR Črne gore v letih 1986 do 1989 zagotavljala iz 
republiškega proračuna glede na to, da se obveznost v nave- 
denih letih pomembneje zmanjšuje. Zato je predlagatelj hkrati 
z vključitvijo navedene obveznosti za leto 1986 v republiški 
proračun predlagal tudi uvedbo republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka po stopnji 0,6. Predlog za izdajo navedenega 
zakona z osnutkom na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 
dne 27. 11. 1985 ni bil sprejet. Zato je treba za izpolnitev 
obveznosti republike do SR Črne gore predlagati drugačno 
rešitev. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagamo, da se sredstva za navedeno obveznost zagoto- 
vijo s podaljšanjem dosedanjega dodatnega prispevka soli- 
darnosti še na obdobje 1986 do 1989. Glede na to, da se 
osnovna obveznost republike v naslednjih letih pomembneje 
znižuje (za okoli dve tretjini), naj bi se tudi dodatni prispevek 
solidarnosti v teh letih plačeval v višini ene tretjine dosedanje 
obveznosti. 

Tako predlagamo, da naj bi se: 
- dodatni prispevek solidarnosti iz osebnih dohodkov 

delavcev, iz dohodka delovnih ljudi, ki se jim ugotavlja doho- 
dek, iz osebnih dohodkov od avtorskih honorarjev in od 
posameznih dohodkov, od katerih se obračunava davek po 
odbitku, obračunaval po stopnji 0,2% (doslej po stopnji 0,6%), 

- dodatni prispevek solidarnosti od posameznih dohodkov 
od iger na srečo obračunaval po stopnji 0,3% (doslej po 
stopnji 0,8%). 

Ob predvidenem znižanju prispevne stopnje za približno 
dve tretjini smo ugotovili, da bi kmetje plačevali dodatni 
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prispevek po stopnji 0,05% (doslej po stopnji 0,14%) od 
osnove za davek iz kmetijske dejavnosti (katastrski dohodek). 
S tako znižano stopnjo bi se zagotovil tako majhen znesek, ki 
ne bi odtehtal stroškov obračunavanja in plačevanja tega 
prispevka. Zato predlagamo, da naj kmetje v prihodnje tega 
dodatnega prispevka ne plačujejo več. 

Po obstoječem zakonu se prispevna obveznost za delovne 
ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, določa od osnove, dolo- 
čene s posebnim družbenim dogovorom. Glede na to, da je 
ureditev ugotavljanja osebnega dohodka s posebnim družbe- 
nim dogovorom (za določanje davčnih in prispevnih obvezno- 
sti) prenehala veljati, je treba spremeniti tudi ustrezne 
določbe tega zakona. Zato predlagamo, da se dodatni prispe- 
vek solidarnosti za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, 
plačuje od osnove, od katere se plačuje prispevek za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje. 

V 13. členu obstoječega zakona je predvidena uporaba 
vplačanih sredstev prispevka, ki bi se natekla po prenehanju 
veljavnosti zakona (v januarju 1986). Glede na to, da je veljav- 
nost dosedanje ureditve v tem predlogu podaljšana do konca 
leta 1989, je treba letnico 1986 nadomestiti z letnico 1990. V 
letu 1990 bo namreč treba izpolniti še obveznosti iz naslova 
valorizacije prejšnjih vplačil. 

IV. FINANČNI IN DRUGI UČINKI 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale nove obveznosti 
za proračne družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlagani zakon tudi ne bo povzročil dodatnih administra- 
tivno tehničnih in drugih strokovnih opravil pri organih in 
organizacijah, temveč bo zaradi prenehanja obveznosti za 
kmete nasprotno vplival na določeno zmanjšanje takih opravil 
pri upravah za družbene prihodke. 

Obveznosti zavezancev za dodatni prispevek solidarnosti 
so v primerjavi z dosedanjo ureditvijo znižane približno za dve 
tretjini. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v 

letih 1982 do 1985 
1. člen 

V naslovu in 1. členu zakona o dodatnem prispevku solidar- 
nosti v letih 1982 do 1985 (Uradni list SRS, št. 31-1476/81 in 
16-824/85) se letnica »1985« nadomesti z letnico »1989«. 

2. člen 

V 2. točki 2. člena se besedilo »iz osebnega dohodka po 10. 
členu zakona o davkih občanov« nadomesti z besedilom »od 
osnove, po kateri plačujejo prispevek za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje«. 

3. točka se črta, dosedanje 4., 5. in 6. točka pa postanejo 
nove 3., 4. in 5. točka. 

3. člen 

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Dodatni prispevek solidarnosti se obračunava hkrati z 

davki in prispevki od osnov iz prejšnjega člena po naslednjih 
stopnjah: „ . , 

- od dohodkov iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega člena po 
stopnji 0,2%, 

- od dohodkov iz 5. točke prejšnjega člena po stopnji 
0,3%.« , 

4. člen 

V 4. in 7. členu se besedilo »6. točke« nadomesti z besedi- 
lom »5. točke«, v 8. členu pa besedilo »iz 2. in 3. točke« z 
besedilom »iz 2. točke«. 

5. člen 

V 13. členu se letnica »1986« nadomesti z letnico »1990«. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

poročevalec 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Za izpolnitev obveznosti republike do SR Črne gore je z 
zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 
1985 predpisana obveznost plačevanja dodatnega prispevka 
solidarnosti. Plačevanje navedenega prispevka preneha ob 
koncu leta 1985. 

Po mnenju predlagatelja na bi se sredstva za obveznosti 
republike do SR Črne gore v letih 1986 do 1989 zagotavljala iz 
republiškega proračuna glede na to, da se obveznost v nave- 
denih letih pomembneje zmanjšuje. Zato je predlagatelj hkrati 
z vključitvijo navedene obveznosti za leto 1986 v republiški 
proračun predlagal tudi uvedbo republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka po stopnji 0,6%. Predlog za izdajo navedenega 
zakona z osnutkom na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 
dne 27. 11. 1985 ni bil sprejet. Zato je treba za izpolnitev 
obveznosti republike do SR Črne gore predlagati drugačno 
rešitev. 

Predlagamo, da se sredstva za navedeno obveznost zagoto- 
vijo s podaljšanjem dosedanjega dodatnega prispevka soli- 
darnosti še na obdobje 1986 do 1986. Glede na to, da se 
osnovna obveznost republike v naslednjih letih pomembneje 
znižuje (za okoli dve tretjini), naj bi se tudi dodatni prispevek 
solidarnosti v teh letih plačeval v višini ene tretjine dosedanje 
obveznosti. 

Tako predlagamo, da naj bi se: 
- dodatni prispevek solidarnosti iz osebnih dohodkov 

delavcev, iz dohodka delovnih ljudi, ki Se jim ugotavlja doho- 
dek, iz osebnih dohodkov od avtorskih honorarjev in od 
posameznih dohodkov, od katerih se obračunava davek po 
odbitku, obračunaval po stopnji 0,2% (doslej po stopnji 0,6%), 

- dodatni prispevek solidarnosti od posameznih dohodkov 
od iger na srečo obračunaval po stopnji 0,3% (doslej po 
stopnji 0,8%). 

Ob predvidenem znižanju prispevne stopnje za približno 
dve tretjini smo ugotovili, da bi kmetje plačevali dodatni 
prispevek po stopnji 0,05% (doslej po stopnji 0,14%) od 
osnove za davek iz kmetijske dejavnosti (katastrski dohodek). 
S tako znižano stopnjo bi se zagotovil tako majhen znesek, ki 
ne bi odtehtal stroškov obračunavanja in plačevanja tega 
prispevka. Zato predlagamo, da naj kmetje v prihodnje tega 
dodatnega prispevka ne plačujejo več. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA O 
DODATNEM PRISPEVKU 
SOLIDARNOSTI V LETIH 1982 DO 1985, 
KI SE SPREMENIJO 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za plačilo dela 
prispevka SR Slovenije v letih 1982 do 1985 za odpravo 
posledic potresa ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979, v skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Soci- 
alistične republike Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 
36/79) in zakonom o sredstvih za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979 (Uradni list SFRJ, Št. 15-282/80). 

2. člen 

Sredstva za izpolnitev obveznosti SR Slovenije po tem 
zakonu se oblikujejo iz dodatnega prispevka solidarnosti, ki 
ga plačujejo: 

1. delavci - iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po 

predpisih o delovnih razmerjih, razen od izplačil iz sredstev 
skupne porabe, 

2. delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost, in se jim ugotavlja dohodek - iz osebnega 
dohodka po 10. členu zakona o davkih občanov, 

3. kmetje in drugi občani, ki so zavezanci za davek iz 
kmetijske dejavnosti in se jim ne ugotavlja dohodek, razen 
tistih, ki so oproščeni plačevanja davka iz kmetijske dejavno- 
sti oziroma katerih katastrski dohodek ne presega 43.600 
dinarjev - in sicer od osnove, od katere plačujejo davek iz 
kmetijske dejavnosti, 

4. občani - iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, in 
sicer od osnove za davek iz avtorskih pravic, 

5. občani - od posameznega dohodka, doseženega s pri- 
ložnostnim opravljanjem gospodarske in negospodarske 
dejavnosti (od katerega se obračuna davek po odbitku); 

6. občani - od posameznih dohodkov od iger na srečo, 
razen od dobitkov, od katerih se ne plačuje davek od iger na 
srečo. 

* 3. člen 

Dodatni prispevek solidarnosti se obračunava hkrati z davki 
in prispevki od osnov iz prejšnjega člena po naslednjih stop- 
njah: 

- od dohodkov iz t., 4. in 5. točke prejšnjega člena po 
stopnji 0,6%, 
- od dohodkov iz 2. točke prejšnjega člena v letu 1984 po 

stopnji 0,7% in v letu 1985 po stopnji 0,6%, 
- od dohodkov iz 3. točke prejšnjega člena v letu 1984 po 

stopnji 0,16% in v letu 1985 po stopnji 0,14%, 
- od dohodkov iz 6. točke prejšnjega člena po stopnji 

0,8%. 
Dodatni prispevek solidarnosti obračunavajo, odtegujejo in 

neposredno vplačujejo izplačevalci osebnih dohodkov in dru- 
gih dohodkov s sedežem na območju SR Slovenije. 

4. člen 

Sredstva dodatnega prispevka solidarnosti, ki ga obračuna- 
vajo in odtegnejo izplačevalci - uporabniki družbenih sred- 
stev, razen prispevka iz 6. točke 2. člena tega zakona, se 
evidentirajo in vodijo na posebnih računih pri teh izplače- 
valcih. 

7. člen 

Sredstva dodatnega prispevka solidarnosti, ki ga obračuna 
in odtegne nosilec samostojnega osebnega dela, ter sredstva 
dodatnega prispevka solidarnosti iz 6. točke 2. člena tega 
zakona, se vplačujejo v rokih in na način, kot je določeno za 
pobiranje davkov občanov. 

8. Člen 

Dodatni prispevek solidarnosti iz 2. in 3. točke 2. člena tega 
zakona se odmerja in pobira po predpisih o davkih občanov 
ter se vplačuje v rokih, ki so določeni za praznitev zbirnih 
prehodnih računov davkov občanov. 

13. člen 

Obračunana in še ne vplačana sredstva dodatnega pri- 
spevka solidarnosti na dan 31. januarja 1986 se uporabijo za 
izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije v letu 1986 po zakonu o 
sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne gore v letu 1979. 
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POVZETEK 

Osnovni namen pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji je ustvarjanje takih pogojev na teh 
območjih, ki bodo omogočili boljše izkoriščanje razpolož- 
ljivih proizvodnih zmogljivosti, demografskih in naravnih 
danosti. Z vidika dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije naj bi to prispevalo k večji usposobljenosti teh 
območij z naučinkovitejše vključevanje v celovit razvoj 
Socialistične republike Slovenije. 

Uresničevanje politike skladnejšega regionalnega raz- 
voja je bilo v tekočem srednjeročnem obdobju manj inten- 
zivno, kot v obdobju 1971-1980 in kot bi bilo to potrebno 
za pospešeno odpravljanje manj razvitosti. Na to so vpli- 
vale predvsem zožene materialne možnosti posameznih 
nosilcev razvoja in premalo učinkoviti pospeševalni 
ukrepi, ki so bili uveljavljeni v tem srednjeročnem ob- 
dobju. 

V obdobju 1981-1985 so se najbolj zmanjšale gospo- 
darske naložbe na manj razvitih območjih. Poleg zoženih 
materialnih možnosti, ki so značilne tudi za SR Slovenijo 
kot celoto, je vplivalo tudi pomanjkanje kvalitetnih razvoj- 
nih programov in premajhna motiviranost organizacij 
združenega dela za skupna vlaganja na teh območjih. 
Zaradi skromnejših investicijskih sredstev so se organiza- 
cije združenega dela predvsem usmerjale v modernizacijo 
in dograditev zmogljivosti na obstoječih lokacijah. Vse to 
je vplivalo tudi na skromnejšo rast družbenega proizvoda, 
še zlasti v nekaterih manj razvitih občinah in območjih. 
Rast zaposlenosti je bila sicer hitrejša na manj razvitih 
območjih kot v SR Sloveniji, vendar hkrati ekstenzivna, 
glede na stopnjo brezposelnosti pa še vedno prepočasna. 

Sistem solidarnosti v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti je imel pomembno vlogo za 
zmanjševanje razlik v pogojih življenja in dela ljudi na 
manj razvitih območjih. Med posameznimi občinami in 
tudi med posameznimi regijami pa obstajajo precejšnje 
razlike, ki izhajajo med drugim tudi iz različne intenzivno- 
sti medobčinskih in medregijskih migracijskih tokov zapo- 
slenih in iz različnega deleža kmečkega prebivalstva. To 
se odraža še zlasti pri zagotavljanju solidarnostnih sred- 
stev na področju zdravstva in v zvezi s tem dodatnih razlik 
v zagotavljanju sredstev za te namene. 

Na področju gospodarske infrastrukture je zaostajalo 
uresničevanje dogovorjenih nalog predvsem pri izgradnji 
regionalnih in lokalnih cest ter ptt zmogljivosti. Zadovoljivi 
rezultati so bili doseženi na področju stanovanjske izgrad- 
nje, vodnega gospodarstva in tudi elektrogospodarstva. 
Zaostajanje izgradnje posameznih objektov gospodarske 
infrastrukture je še posebej pereče z vidika gospodar- 
skega aktiviranja manj razvitih območij, poleg tega pa tudi 
glede zmanjševanja odseljevanja prebivalcev iz nekaterih, 
zlasti hribovitih območij. 

Zaostrene gospodarske razmere se močneje odražajo 
na manj razvitih območjih kot to velja za povprečje SR 
Slovenije pri izrazitejših negativnih vplivih, ki izhajajo iz 
sedanjega družbenoekonomskega položaja kmetijstva, 
ekstenzivnosti v razvoju, izgub v organizacijah združe- 
nega dela, nelikvidnosti in podobno. 

Podatki o doseženih rezultatih na posameznih območjih 
kažejo, da so rezultati večji tam, kjer je bila večja aktivnost 
samih krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela 
na teh območjih, občin, samoupravnih interesnih skupno- 
sti in tudi večjih središč v njihovi bližini. 

Pri pripravi predloga dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za cbdobje 1986-1990 je predviden 
obogaten sistem pospeševalnih ukrepov za organizacije 
združenega dela, ki bodo vlagale v proizvodne namene na 
manj razvitih območjih in območjih v prehodnem 
obdobju. Sistem teh ukrepov je diferenciran tako, da bi 
najmanj razvita območja bila deležna obsežnejših stimula- 
cij. Poleg že sedaj uveljavljenih davčnih olajšav in ugod- 
nejših kreditnih pogojev bank je predvideno zmanjšanje 
obveznosti do Sklada federacije za OZD, ki vlagajo na 
manj razvitih območjih. 

Pri pripravi srednjeročnih planskih aktov posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
je predviden poseben tretman v okviru solidarnostnega 
sistema, ki naj bi ga imele manj razvite občine in tudi 
občine z manj razvitimi geografskimi in manj razvitimi 
obmejnimi območji. Ob diferenciranem pristopu solidar- 
nostne pomoči naj bi v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju pospešeno odpravljali posamezne probleme 
predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva 
in otroškega varstva. 

Na področju gospodarske infrastrukture se bodo naloge 
izvajale tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, vendar 
ne v bistveno večjem obsegu kot je bilo to uresničeno v 
tekočem srednjeročnem obdobju, kar še zlasti velja za 
izgradnjo regionalnih in lokalnih cest. 

Naloge na področju gospodarske infrastrukture in druž- 
benih dejavnosti so predvidene tako za manj razvita 
območja kot tudi za območja v prehodnem obdobju. 

I. UVOD 
Zbori Skupščine SR Slovenije so v tekočem srednjeročnem 

obdobju večkrat obravnavali poročila Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o uresničevanju politike pospeševanja 

skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki 
Sloveniji. Izvršni svet je poročal tudi o uresničevanju sklepov 
zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti 3. oktobra 
1983 in 7. maja 1984. Zadnje poročilo je Skupščina SR Slove- 
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nije obravnavala 26. junija 1985 in je ob tem sprejela sklep, da 
naj Izvršni svet do sprejema Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 pripravi celovito 
poročilo o uresničevanju politike skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji v tekočem srednjeročnem obdobju. 

Iz tega poročila je tudi razvidno, kako smo v tem srednje- 
ročnem obdobju uresničevali sistem solidarnosti na posa- 
meznih področjih, kar je bila zahteva zborov Skupščine 26. 
novembra t.l. ob obravnavi osnutka družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 in posebnega sklepa Zbora 
občin z dne 16. 10. 1985. 

Za Izvršni svet je poročilo pripravil na podlagi zadnjih raz- 
položljivih uradnih statističnih podatkov in poročil posamez- 
nih nosilcev razvoja na manj razvitih območjih. 

Dosedanje ugotovitve in sklepe zborov skupščine SR Slove- 
nije glede potrebe po učinkovitejšem pospeševanju razvoja 
manj razvitih območij smo upoštevali pri opredelitvi obogate- 
nega sistema pospeševalnih ukrepov v predlogu Dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

II. GLOBALNA OCENA RAZVOJA MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ V OBDOBJU 1981-1985 

1. Globalna gospodarska rast in spremembe v 
ravni razvitosti 

1.1. V obdobju 1981-1984 je bil gospodarski razvoj manj 
razvitih območij v globalu manj intenziven kot bi bil potreben 
za pospešeno odpravljanje problemov manj razvitosti. Pri tem 
so bili rezultati različni tako v posameznih letih kot tudi na 
posameznih območjih, kar je razvidno iz naslednje tabele: 

• Pri oceni doseženih rezultatov je treba upoštevati, da so nekatere pomanjklji- 
vosti posameznih kazalcev bolj izražene na manjših območjih kot so npr. občine, 
kot pa v merilu celotne republike. Tudi nihanja od leta do leta so lahko po 
posameznih kazalcih izrazitejša, zato je treba pri celovitejši oceni hkrati upošte- 
vati večje število kazalcev in hkrati primerjati razvoj ne samo po posameznih 
letih, ampak v daljšem obdobju (npr. v srednjeročnem obdobju). 

Tabela 1 
RAST DRUŽBENEGA PROIZVODA 

stopnja rasti v % 
Občina Nominalna rast družbenega 

proizvoda celot, gospodar. 

81/80 82/81 83/82 

Povpr. 
stop. rasti 

družb, 
proizv. 

84/831 81-84 
Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

43,3 
32,1 
31,3 
55,5 
55.5 
54,9 
39.6 

26,7 
41,2 
28,5 
17,0 
38,5 
13,4 
30,4 

43.0 
42.8 
49,3 
53.9 
41.1 
35,9 
32,0 

Občine s statusom prehodnega obdobja v 1.1981 -1983 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Trebnje 
Tolmin 
Skupaj 10 občin 

36,4 
36,6 
45,0 
42,8 
41,0 

36,4 
38,9 
31,0 
28,3 
31,2 

Manj razvita geografska in obmejna območja2 

Pomurje 38,0 32,1 
Slov. gorice in Haloze 36,6 28,9 
Kozjansko 42,2 40,1 
Pokolpje 32,4 34,4 
Suha Krajina 27,1 31,7 
Brkini 37,4 28,3 
Kobansko 29,8 21,3 
Mozirje 43,5 26,4 
Cerknica 33,7 24,6 
SR Slovenija 35,7 28,0 

43.1 
41.0 
24,5 
46.3 
41.2 

41.2 
43.5 
51.4 
41.6 
43.7 
40.1 
28.3 
47.0 
32.1 
39,6 

52.4 
51,9 
55.8 
36,6 
49.9 
55.5 
63.6 

53.5 
51.2 
52.6 
43,8 
51.3 

51,6 
59,5 
60,2 
60.2 
45,5 
55,0 
73.3 
52,0 
54.3 
59.4 

41.0 
41,8 
40,8 
39.7 
46.1 
38.8 
40,8 

42.2 
41,8 
37,8 
40.1 
41,0 

40.6 
41.7 
48.2 
41.7 
36.8 
38,5 
36.8 
41.9 
35,7 
40,2 

V manj razvitih občinah je naraščal družbeni proizvod celot- 
nega gospodarstva v globalu hitreje od slovenskega pov- 
prečja v letu 1981 in 1983, v letu 1982 in po predhodnih 
podatkih tudi v letu 1984 pa počasneje. Še najmanj ugodni so 
podatki za leto 1984, saj so vse občine, razen občine Šmarje 
pri Jelšah,dosegle podpovprečno rast družbenega proizvoda. 
Ob upoštevanju občin, ki so imele v obdobju 1981-1983 
status prehodnega obdobja, pa so globalni rezultati nekoliko 
drugačni. Tako je v 10 občinah skupaj naraščal družbeni 
proizvod počasneje od povprečja SR Slovenije le v letu 1984. 

Ob takih globalnih razultatih je potrebno opozoriti, da so v 
posameznih letih med občinami sicer večje razlike, vendar pa 
ni imela nobena izmed manj razvitih občin počasnejše rasti v 
vseh obravnavanih letih tega srednjeročnega obdobja. To pa 
bi lahko pomenilo, da so slabši rezultati v posameznih letih v 
določeni meri posledica tekočih gospodarskih problemov, 
deloma pa poglabljanja gospodarskih neskladij v teh občinah. 

Počasnejša rast družbenega proizvoda je izrazitejša le za 
občino Šentjur pri Celju, ki je imela nadpovprečno rast le v 
letu 1981, v naslednjih letih pa podpovprečno. Občini Lenart 
in Lendava sta imeli nadpovprečno rast družbenega proiz- 
voda v letih 1982 in 1983, podpovprečno pa v letih 1981 in 
1984. Občina Ljutomer ima zelo ugodno rast v letih 1981 in 
1983, podpovprečno rast pa v letih 1982 in 1984. V občini 
Ormož so dosegli podpovprečno rast le v letu 1984, v občini 
Šmarje pri Jelšah pa v letu 1983, v ostalih letih pa nadpov- 
prečno. Za občine, ki so imele status prehodnega obdobja v 
ietih 1981-1983, pa je značilno, da so imele v tem obdobju 
vse nadpovprečno rast družbenega proizvoda (razen občine 
Trebnje v letu 1983), v letu 1984 pa vse podpovprečno. 

Različne rezultate so dosegle tudi občine, na katerih 
območju ležijo manj razvita geografska in manj razvita 
obmejna območja. Tako so občine v Pomurju, ki ima med 
regijami po površini in prebivalstvu največji delež manj razvi- 
tih območij, dosegli v globalu nadpovprečno rast družbenega 
proizvoda v letih 1981 do 1983, v letu 1984 pa povpovprečno. 
Podobne rezultate do dosegli tudi v občinah, katerih sestavni 
del je manj razvito geografsko območje Brkini. Občine, kate- 
rih sestavni del so Slovenske gorice in Haloze, pa so v vseh 
teh letih imele v povprečju ugodnejšo rast kot SR Slovenija. 
Podobno velja tudi za Kozjansko. Občine, katerih sestavni del 
je Pokolpje, so po manj ugodnih rezultatih v letu 1981 imele v 
naslednjih letih v globalu hitrejšo rast družbenega proizvoda. 
Za Suho krajino pa velja, da je bila rast nadpovprečna v letih 
1982 in 1983, v ostalih letih pa podpovprečna. Po manj ugod- 
nih gibanjih v letih 1981-1983 pa je bila gospodarska rast v 
letu 1984 znatno nad republiškim povprečjem v občinah manj 
razvitega obmejnega območja Kobansko. Ob teh globalnih 
ugotovitvah pa je potrebno opozoriti, da so bila gibanja po 
posameznih občinah precej različna, kar iz samih globalnih 
podatkov ni razvidno. Pri tem se v večji meri odražajo pro- 
blemi zlasti v tistih občinah, ki imajo bolj obsežna manj razvita 
območja, a skromen gospodarski razvoj v tem srednjeročnem 
obdobju. 

1.2. Medtem ko so bili v rasti družbenega proizvoda dose- 
ženi skromnejši rezultati, pa se usmeritev o hitrejšem odpira- 
nju delovnih mest na manj razvitih območjih uresničuje v vseh 
letih tega srednjeročnega obdobja. 

1 predhodni podatki Zavoda SRS za statistiko 2 Ža manj razvita geografska in manj razvita obmejna območja ni na razpolago 
ustreznih statističnih podatkov o njihovem gospodarskem razvoju. Zato smo 
uporabili podatke za občine, ki imajo manj razvita geografska in obmejna 
območja. Podatke smo grupirali po občinah na naslednji način: Pomurje — 
občine M. Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava; Slovenske gorice in 
Haloze — občine: Ptuj, Ormož, SI. Bistrica, Lenart; Kozjansko — občine: Šmarje 
pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Laško, Sevnica, Krško, Brežice; Pokolpje - občine: 
Kočevje, Črnomelj, Metlika; Suha Krajina - občine: Grosuplje, Trebnje, Novo 
mesto; Brkini — občina Ilirska Bistrica; Kobansko — občine: Dravograd, Radlje 
ob Dravi ter občine Tolmin, Mozirje in Cerknica. Ob tem pregledu je treba 
upoštevati, da imajo občine Gornja Radgona, Ljutomer in Kočevje na svojem 
območju dele dveh različnih geografskih območij, vendar smo jih v seštevku 
upoštevali le v enem geografskem območju. Mariborskih občin nismo upošte- 
vali, ker večinoma ni na razpolago ustreznih podatkov, območje manj razvitih 
krajevnih skupnosti pa je relativno majhno v teh občinah. Tako grupirani in 
obdelani podatki nam v precejšnji meri odražajo tudi razvoj manj razvitih obmo- 
čij, saj je razvoj teh območij tesno povezan z razvojem občine kot celote, pa tudi 
širšega območja. 
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Tabela 2 
Rast zaposlenih 

Tabela 3: Brezposelnost 

stopnje rasti 
- v% 

v % 

Občina Rast zaposlenih v združenem delu3 

81/80 82/81 

Povpr. 

83/82 84/831-VI85/ strasti 
I-VI84 81-84 

Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah. 
Občine s statusom 
prehodnega obdobja 
v 1.1981-1983 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Trebnje 
Tolmin 
Skupaj 10 občin 
Manj razvita 
geografska in obmejna 
območja 
Pomurje 
SI. gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpie 
Suha krajina 
Brkini 
Kobansko 
Mozirje 
Cerknica 
SR Slovenija 

2,3 
5.3 
2,6 
2,5 
2.4 

-0,2 
1,9 

0,6 
2.6 
2,2 
1.7 
2,1 

2,4 
2,9 
1,1 
1.0 
2.1 
1,4 
0,1 
2,9 
1.2 
0,8 

3,1 
5,5 
1,5 
3,1 
5,7 
0,1 
4,0 

2,2 
2,6 
2,6 
1.6 
2.7 

2,6 
2,3 
2,5 
1.0 
0,8 
0,6 
2,2 
4.1 
0,0 
0,8 

1,1 
0,8 
0,6 
1,3 
1,7 
0,0 
1,9 

2.6 
1.7 
0,2 
1,6 
1,4 

1,6 
1,4 
0,6 
1.2 
2,8 
0,6 
1.3 

-0,0 
0,5 
0,9 

2,2 
3.2 
1.6 
4.7 
0,4 
0,4 
2.3 

5,6 
2,6 
0,9 
1,1 
2,5 

2,8 
1.3 
1,8 
2.2 
1.4 
1.3 
3.4 
23 
1,1 
1,4 

3,5 
6,3 
3,8 
2,5 
1,5 
2,5 
4,3 

3.8 
1.9 

-1,4 
2,4 
2,4 

2.4 
1.6 
2.0 
1,2 
0,4 
2,2 
3.1 
1.7 
0,9 
1.5 

2.3 
3.4 
1,8 
3,3 
2,7 
0,1 
2,7 

2,9 
2.6 
1.7 
1,4 
2,3 

2,6 
2,1 
1,5 
1,5 
1,9 
1,0 
1,9 
2,5 
0,8 
1,0 

V 6 manj razvitih občinah skupaj je bila rast zaposlenih v 
združenem delu v letih 1981-1984 ter v prvem polletju 1985 v 
globalu znatno nad republiškim povprečjem (v posameznih 
letih tudi več kot dvakrat hitrejša). Med manj razvitimi obči- 
nami so le za občino Šentjur pri Celju značilni manj ugodni 
rezultati (podpovprečna rast zaposlovanja v letih 1981-1984), 
kar se seveda odraža tudi v doseženi stopnji rasti družbenega 
proizvoda. Tudi ob upoštevanju občin s statusom prehodnega 
obdobja je bila rast zaposlenih v globalu znatno hitrejša. Ob 
tem pa velja omeniti, da je od leta 1983 dalje število zaposle- 
nih počasneje naraščalo kot v SR Sloveniji v občini Trebnje, 
od leta 1984 dalje pa tudi v občini Tolmin. 

Primerjava doseženih rezultatov v gospodarski rasti in 
zaposlovanju pa opozarja še na nekatere negativne značilno- 
sti gospodarjenja na manj razvitih območjih. Nadpovprečni 
rasti zaposlovanja ni sledila tudi nadpovprečna rast družbe- 
nega proizvoda, kar kaže na manjšo produktivnost gospodar- 
stva v primerjavi s povprečjem SR Slovenije, pri čemer se te 
negativne tendence še krepijo. Neproduktivno zaposlovanje 
skupaj z ne dovolj perspektivnimi in učinkovitimi vlaganji pa 
še dodatno zmanjšujejo možnosti pospešenega gospodar- 
skega razvoja teh območij. 

3. Za leta 1981 do 1985 povprečje stanja 31. marca In 30. septembra, za leto 1985 
pa povprečje na osnovi mesečnih podatkov. 

Občina Delež brezposelnih 
v številu zaposlenih 

Delež mladih do 26 let 
v vseh brezposelnih 

1980 1984 l-VI 85 1980 1984 I-VI85 
Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

4.7 
4.5 
6.6 
3,3 
9.8 
2,3 
2,6 

5,9 
8.1 
6,9 
3,9 

12,6 
3,5 
3.2 

Občine s statusom prehodnega obdobja v I. 
Črnomelj 1,3 1,2 
Murska Sobota 4,9 6,8 
Trebnje 1,9 1,7 
Tolmin 2,1 1,7 
Skupaj 10 občin 3,9 4,9 
Manj razv. geografska in obmejna območja n ■ A A C C Pomurje 
SI. gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpje 
Suha krajina 
Brkini 
Kobansko 
Mozirje 
Cerknica 
SR Slovenija 

4,4 
4,6 
2,0 
14 
1.0 
1,8 
2,2 
1,6 
1.1 
1,4 

5,6 
6.8 
2.9 
1,6 
1,0 
2,4 
3,0 
1.3 
1.4 
1,9 

5,7 
8.3 
6,7 
3.7 

13,6 
3,6 
2.6 

1.1981- 
1,1 
7.4 
2.0 
1.8 
5.1 

5,8 
7.2 
2.7 
1,6 
1,1 
2,1 
2.6 
1,0 
1.3 
1.7 

40.8 
37,1 
39.9 
50.0 
38.3 
46,8 
38.4 
1983 
50.6 
49.1 
47.0 
55.7 
45.1 

47,6 
43.5 
45,1 
46.8 
48,1 
51.6 
44,4 
16.9 
57,8 
48,0 

55,2 
53,7 
56,9 
67,4 
54,4 
49,6 
45,9 

50.6 
57,9 
51,9 
52.1 
55,9 

59.2 
55,9 
52.7 
54.4 
53.5 
58.3 
54,3 
50.8 
60,3 
53,7 

53,9 
50,2 
60,0 
61,0 
51,9 
47,9 
44,2 

48.6 
58,4 
55.2 
54,0 
55.7 

59.4 
54.5 
50.3 
54,9 
52,9 
54,9 
56.7 
56.8 
56.9 
52,8 

Kljub ugodnim gibanjem v zaposlovanju, pa so še vedno 
prisotni nekateri problemi. Tako je za vsa manj razvita 
območja značilna visoka stopnja brezposelnosti glede na ' 
povprečje SR Slovenije. Delež nezaposlenosti v manj razvitih 
občinah se je v globalu povečal od 4,6% v letu 1980 na 5,9% v 
letu 1984, v prvem polletju 1985 pa je znašal 5,4%. Visoke 
stopnje brezposelnosti še nadalje opozarjajo, da so potrebe 
po zaposlovanju na manj razvitih območjih še vedno zelo 
velike in da ponekod še naraščajo. Najizraziteje se to kaže v 
občini Ormož, v kateri se je delež brezposelnih povečal od 
9,8% v letu 1980 na 12,7% v prvi polovici letaj 985. Podobno 
se je močno povečal tudi v občini Lenart. Čeprav v ostalih 
občinah ni prišlo do tako velikega porasta v brezposelnosti, 
pa se le-ta v niti eni ni znatneje zmanjšala. 

Med iskalci zaposlitve prevladujejo mladi do 26 let,_ pri 
čemer njihov delež v skupnem številu nezaposlenih narašča. 
Najvišji je v občinah Ljutomer in Lendava, v Lenartu in 
Ormožu je na ravni republiškega povprečja, medtem ko je 
izraziteje nižji v občinah Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah. 
Slednje je lahko tudi opozorilo, da mladina iz teh dveh občin 
odhaja in poskuša z iskanjem dela na drugih območjih. Delež 
mladih med iskalci zaposlitve je bil namreč v teh dveh obči- 
nah v začetku 80-tih let precej višji, istočasno pa so bile v teh 
letih dosežene relativno nizke stopnje rasti zaposlovanja. Izo- 
brazbena struktura iskalcev zaposlitve je v manj razvitih obči- 
nah relativno konstantna. Delež iskalcev zaposlitve s poklici 
ozkega profila se v celotnem obdobju giblje okoli 67% (v SR 
Sloveniji približno 50%). Med občinami se je ta delež najbolj 
zmanjšal v občini Ljutomer in sicer od 66% v letu 1981 na 61% 
v letu 1984, najbolj pa se je povečal v občinah Ormož in Lenart 
(od 67% v letu 1981 na okoli 71% v letu 1984). Med nezaposle- 
nimi je tudi sorazmerno visok delež upravičencev do nadome- 
stil za nezaposlenost, kar zaostruje probleme z zagotavlja- 
njem sredstev za te namene. Navedene ugotovitve opozarjajo, 
da je zaposlovanje še vedno eno izmed pomembnejših razvoj- 
nih vprašanj na manj razvitih območjih. 

Epa izmed ovir pospeševanja rdzvoja manj razvitih območij 
je tudi pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov. K odpravlja- 
nju tega problema naj bi prispevala tudi ustrezna štipendijska 
politika. Podatki kažejo, da se je skupno število kadrovskih 
štipendistov med šolskima letoma 1981/82 in 1984/85 zmanj- 
šalo od 1549 na 1305. Pri tem se je število štipendistov 
povečalo v občinah.Lenart in Ormož, v vseh ostalih pa žmanj- 
šalo. Pri razpisih kadrovskih štipendij so vse občine zabeležile 
povečanje, kar pomeni, da se je povečal delež nepodeljenih 
štipendij. Eden izmed vzrokov za tako stanje je tudi v tem, da 
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delovne organizacije združenega dela iz manj razvitih občin 
razpisujejo štipendije večinoma za nižje stopnje zahtevnosti. 
V primerjavi s povprečjem SR Slovenije je neugodno tudi 
razmerje med številom štipendij iz združenih sredstev in 
kadrovskimi štipendijami. 

1.3. Vzroki za skromnejšo gospodarsko rast na manj razvi- 
tih območjih so zlasti v relativno manjšem obsegu vlaganj na 
ta območja. Podatki kažejo, da se interes za vlaganja v vseh 
letih tega srednjeročnega obdobja zmanjšuje. 

Tabela 4 
Delež investicij v osnovna sredstva v skupnih 
investicijah v SR Sloveniji 

- SRS =100 
Občina 1981 1982 1983 1984" Povpr. 

81-84 
Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Občine s statusom prehodnega 
obdobja v 1.1981-1983 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Trebnje 
Tolmin 
Skupaj 10 občin 
Manj razvita geografska 
in obmejna območja 
Pomurje 
SI. gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpje 
Suha krajina 
Brkini 
Kobansko 
Mozirje 
Cerknica 
SR Slovenija 

3,9 
0,2 
0,8 
0,4 
0,8 
0,3 
1,4 

0,4 
1,5 
0,6 
0,9 
7,3 

3.5 
3,2 
9.6 
1,2 
4.7 
3.0 
1.1 
0,4 
0,6 

3,7 
0,4 
1.0 
0,5 
0,3 
0,4 
1.1 

0,5 
1,8 
0,4 
0,8 
7,2 

4,1 
3,3 
6,9 
1.5 
4.6 
2,9 
0,8 
0,3 
0,4 

2,4 
0,2 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 

0,7 
1.8 
0,3 
0,7 
5.9 

3,4 
3,2 
4,7 
1.6 
3.7 
2,6 
0,8 
0,3 
0,4 

2,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 

0,6 
1,7 
0,3 
0,7 
5,5 

3,3 
3,6 
4.1 
1,6 
4.2 
2,9 
0,9 
0,3 
0,7 

2,9 
0,3 
0,6 
0,5 

. 0,4 
0,3 
0,8 

0,6 
1,7 
0,4 
0,7 
6,3 

3,5 
3.4 
5.8 
1.5 
4,3 
2.9 
0,9 
0,3 
0,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež investicij v osnovna sredstva v skupnih investicijah v 
SR Sloveniji5, ki je zna'šal v letu 1981 za 6 manj razvitih občin 
3,9%, se je znižal na 2,2% v letu 1984 (predhodni podatki), kar 
je precej manj kot je udeležba teh območij v ustvarjenem 
družbenem proizvodu. Podobno se je znižal tudi delež investi- 
cij v manj razvitih občinah in občinah s statusom prehodnega 
obdobja skupaj. Nekoliko manj izrazito upadanje investicij pa 
kažejo podatki za občine, katerih sestavni del so manj razvita 
geografska in manj razvita obmejna območja. Vzroki so ver- 
jetno v tem, da so zajete občine z različno stopnjo razvitosti in 
s tem tudi nekatere občine z različno stopnjo razvitosti in s 
tem tudi nekatere občine z večjo gospodarsko močjo. Iz 
podatkov je razvidno, da se je zmanjšal delež investicij zlasti 
na Kozjanskem, Brkinih in obmejni občini Tolmin, medtem ko 
je v Pomurju, Slovenskih goricah in Halozah, Suhi krajini in na 
Kobanskem na približno istem nivoju. Povečanje deleža inve- 
sticij pa je značilno le za občine v Pokolpju. 

Prevladujejo relativno manjši investicijski projekti in manjše 
dopolnitve in modernizacije v obstoječih organizacijah zdru- 
ženega dela. Tako so po podatkih za prvo polletje 1985 izmed 
173 večjih investicijskih objektov v gradnji v SR Sloveniji le 
trije locirani na manj razvitih območjih. Poudariti pa je 
potrebno, da primanjkujejo zlasti kvalitetni razvojni programi 
in projekti, ki bi omogočili prestrukturiranje gospodarstva na 
teh območjih v skladu z njihovimi razvojnimi prednostmi. 
Poleg tega je bilo premalo prenosov kvalitetnih programov iz 
organizacij združenega dela na razvitejših območjih, ki bi 

4. Predhodni podatki 
5. V obdobju 1971-80 je znašal ta delež 4,6 %. 

lahko z manjšimi investicijskimi posegi prispevali k prestruk- 
turiranju proizvodnje in k hitrejši gospodarski rasti na teh 
območjih. 

Tudi podatki o odobrenih kreditih Ljubljanske banke kažejo 
na manjši obseg vlaganj na manj razvita območja. V letu 1981 
je znašala udeležba manj razvitih območij v vseh kreditih na 
območju SR Slovenije 18,8%, kar je približno na nivoju, ki je 
bil realiziran v prejšnjem srednjeročnem obdobju. V letu 1982 
se je ta delež znižal na 14,4%, v letu 1983 na 9,1%, v letu 1984 
je znašal 9,6%, v prvem polletju 1985 pa 8,5%. V navedenih 
letih je Ljubljanska banka odobrila skupno 7.175 mio din (po 
tekočih cenah). 

Večji del kreditov Ljubljanske banke je bil usmerjen v 
občine, ki štejejo v celoti za manj razvita območja v tekočem 
srednjeročnem obdobju. Na manj razvitih geografskih in manj 
razvitih obmejnih območjih pa je bilo odobrenih v letu 1981 
30,7%, v letu 1982 3S,0%, v letu 1983 30,5%, v letu 1984 26,6% 
in v prvem polletju 1985 20,4% od skupnih kreditov Ljubljan- 
ske banke za manj razvita območja. 

Banke Ljubljanske banke v SR Sloveniji v svojih aktih 
skupne poslovne politike v posameznih letih, razen v letu 
1981, v obdobju 1981—1985 niso opredeljevale absolutnega 
zneska prostega kreditnega potenciala za naložbe na manj 
razvitih območjih SR Slovenije, ker je prevladalo mnenje, da 
je financiranje teh naložb uspešnejše, če se uporablja sistem 
prednostnega usmerjanja sredstev, kot pa vzajemnega zdru- 
ževanja. Praksa preteklih let je namreč pokazala, da se s 
prednostnim usmerjanjem sredstev povečuje mobilnost druž- 
bene denarne akumulacije. 

Za pospeševanje, gospodarskega razvoja na manj razvitih 
območjih so banke stimulirale te naložbe z zagotavljanjem 
ugodnejših kreditnih pogojev konkretno z večjo udeležbo 
sredstev bank v predračunski vrednosti investicijske naložbe 
ter ugodnejšo obrestno mero kot je bila med bankami dogo- 
vorjena obrestna mera za posamezne namene kreditiranja. 
Poleg tega so banke prednostno obravnavale naložbe na 
manj razvitih območjih in sicer tako, da so ob enakih pogojih 
izpolnjevanja družbeno dogovorjenih kriterijev investiranja, 
prednostno zagotavljale dopolnilna sredstva naložbam, ki so 
bile locirane na manj razvitih območjih. 

Na večji ali manjši delež naložb za ta namen, je poleg 
nekaterih drugih razlogov, imela večji vpliv kreditno-mone- 
tarna politika Narodne banke Jugoslavije, ki je z vsakoletnimi 
ukrepi predpisovala bankam dovoljen odstotek povečanja 
njenih plasmanov. Znano je, da je bila ta politika predvsem v 
zadnjih letih (izrazito v letu 1982) zelo restriktivna. 

Prav tako je ugotovljeno, da so se izvirna sredstva v bankah 
v tem obdobju močno zniževala, kar je tudi posledično vpli- 
valo na zmanjševanje deleža bančnih sredstev v predračunski 
vrednosti vseh naložb, ne le tistih na manj razvitih območjih. 

Največja naložba, pri kateri je s svojimi sredstvi sodelovala 
tudi Ljubljanska banka, je naložba v Steklarno Boris Kidrič 
(občina Šmarje pri Jelšah). Sicer pa je bilo največ naložb 
(42%) financiranih na območju Pomurja in v občini Ormož (za 
Tovarno sladkorja Ormož in izgradnjo tovarne obutve). 

V tem srednjeročnem obdobju je bilo predloženo v Ljub- 
ljansko banko relativno malo investicijskih programov. Delno 
je razloge za tako stanje iskati v zmanjševanju finančnih 
sredstev investitorjev in manjših vlaganjih v izgradnjo novih 
objektov nasploh. Razpoložljiva sredstva so bila pretežno 
vložena v rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. 

Veljavni kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva podpi- 
rajo predvsem tehnološko intenzivne razvojne projekte, ki jih 
je v manj razvitih območjih težje realizirati. Na teh območjih 
prevladujejo predvsem delovno intenzivni projekti, ki pa zelo 
težko dosegajo kriterije. 

Vloženi investicijski programi so predstavljali vlaganja v 
kovinsko-predelovalno industrijo, v kmetijstvo in živilstvo, ter 
tekstilno in obutveno industrijo. 

Pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja sta 
sodelovali tudi Beogradska banka - Temeljna banka Ljub- 
ljana in Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana. Beogradska 
banka je v tekočem srednjeročnem obdobju na manj razvita 
območja usmerila 183,5 mio din, Jugobanka pa 846 mio din. 
Obe banki sta ta sredstva usmerjali pod ugodnejšimi kredit- 
nimi pogoji. 

Vzroki za manjšo investicijsko aktivnost so poleg zaostre- 
nih gospodarskih razmer, ki se odražajo med drugim tudi v 
slabši akumulativni in reproduktivni sposobnosti organizacij 
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Nekatere večje investicijske naložbe na manj razvitih območjih, 
v katerih,sodeluje z bančnimi sredstvi Ljubljanska banka (v letih 1981-1985) 

zneski v tisoč din 

TABELA 5 

Zap. 
št. Naziv investicije 

Občina 
investi- 
ci je 

Predračunska 
vrednost 

Odobren 
kredit pri 
LB 

Leto 1981: 

1. EMO CELJE, TOZD tovarna kotlov, prekor. 
pri izgradnji energetske opreme 

2. UNIOR - ZREČE, izgr.obrata vodoinstal. 
orodja v 

3. LISCA SEVNICA, izg.tovarne elastičnih 
pletenin v KS Blanca 

4. SLOVIN, tovarna sladkorja Ormož ' 
5. LEK LJUBLJANA, izgr.obrata za proizv. 

higienskih proizvodov 
6. MURA G.Radgona - TOZD MODA Konfekcija 

Leto 1982: 

1. PIVKA - Tovarna močnih krmil Neverke 
2. PIVKA - izgr. perutninske farme Ravenca 

Dol. Košana 
3. PIVKA - izgradnja perutn.farme Mala 

Bukovica 
4. Steklarna Hrpelje, rekonstrukcija in 

modernizacija 
5. Agrotehnika - GRUDA, Ljubljana, 

pitališča v Globokem 
6. AGROKOMBINAT Lenart, izgradnja farme 

za pitano govedo 
7. JSKRA - TOZD Keramični kondenzatorji, 

Žužemberk 
8. NOVOLES, N.mesto, TOZD 1GK Trebnje, 

proizvodnja ploščic 
9. ISKRA - Industr.kondenzatorjev, Semič, 

nakup opreme 

Leto 1983: 
1. KRISTAL Maribor, Izgradnja obrata opreme 

in elementov Selnica ob Dravi 
2. ABC Pomurka, DO PANONKA, kreditiranje 

prašičereje 
3. ABC POMURKA, proizvodnja perutnin.mesa 
4. ABC POMURKA, Tovarna močnih krmil v 

Lipovcih 
5. Kmet.zadruga Trebnje, novogradnja hle- 

vov za živino 

Leto 1984: 
1. Steklarna BORIS KIDRIČ, povečanje in 

modernizacija tovarne stekla 
2. PLAMA-PODGRAD, proizvodnja termostat. 

Eta Cerkno 
3. PEKO Tržič za izgradnjo obrata obutve 

v Ormo žu 
.4. LEK Ljubijana-Mengeš, obrat za proizv. 

gentamicina 
5. ZLATOROG Maribor, izgradnja objekta za 

proizv. emulgat. v Lendavi 
6. ISKRA-Tovarna Makole, povečanje proizv. 

relejev 
7. SOZD MTT Maribor za KLEMOS Lendart 
8. LJUTOMERČAN - izgradnja farme Cven 
9. Sanacija škode po neurju 

10. ZADRUŽNA HKS N.mesto za hleve in stroje 

Šentjur 

Črnomelj 

Sevnica 
Ormož 

Lendava 
G.Radgona 

Leto 198^: 
1. ZDRAVILIŠČE Rog.Slatina, poln.linija 
2. SNEŽNIK Kočevje, za rekonstr.hlevov 
3. TIMA - AGROKOMBINAT LENART, farma zagcw. 
4. Tov.sladkorja Ormož,kmetij.mehaniz. 
5. ABC Pomurka-RAKIČAN,objekt za EE Bettinciu 
6. KRIŽEVSKE OPEKARNE,rekonstr.proizvodnih 

zmogljivosti 

Postojna 

Postojna 

II.Bistrica 

Sežana 

Brežice 

Lendart 

Novo mesto 

Trebnje 

Črnomelj 

Maribor-Ruše 

M.Sobota 
M.Sobota 

M.Sobota 

Trebnje 

Šmarje pri J. 

II.Bistrica 

Ormož 

Lendava 

Lendava 

SI.Bistrica 
Lendart 
Ljutomer 
Tolmin 
Novo mesto 

Šmarje pri J. 
Kočevje 
Lenart 
Ormož 
Lendava 

Ljut.omer 

122.544 

142.1oo 

395.6oo 
385.485 

282.79o 
lo8.189 

81.4oo, 

141.723 

130.259 

177.669 

218.654 

127.474 

254.2o4 

89.76o 

145-614 

179.062 

117.856 
185-158 

334.858 

54.87o 

1.8oo.437 

4o.ooo 

249.151 

4o8.454 

59.820 

70.328 
55-00° 

184.199' 
157-568 
24o.2o8 

6II.000 
80.086 

290.592 
lo8.96o 
98.212 

254.623 

87-3o7 

42.ooo 

113.3o2 
286.5o8 

50.000 
43.000 

50.000 

58.795 

50.000 

74.548 

131.000 

89-750 

93.357 

35-017 

43.684 

78.000 

47.142 
74.323 

133-940 . 

19.205 

359.000 

2o.ooo 

94.ooo 

280.000 

I8.000 

35-164 
30.000 
73-680 
46.013 
83.418 

I30.000 
48.000 

174.000 
54.ooo 
39.285 

94.872 
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združenega dela in zmanjšanih razpoložljivih bančnih sred- 
stvih, tudi v manjši učinkovitosti spodbujevalnih ukrepov za 
naložbe na ta območja. 

Podobno ugotavlja tudi Gospodarska zbornica Slovenije v 
svojem poročilu, ki je v okviru svojega Odbora za skladnejši 
razvoj območij in medobčinskih gospodarskih zbornic spod- 
bujala vlaganja organizacij združenega dela iz razvitejših sre- 
din na manj razvita območja, vendar so bili rezultati mini- 
malni. Gospodarska zbornica poudarja nujnost obogatitve 
pospeševalnih ukrepov za naložbe na manj razvitih območjih 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

SR Slovenija je pospeševala skupna vlaganja za gospodar- 
ski razvoj na manj razvitih območjih z davčnimi olajšavami 
investitorjem tako, da je bila davčna osnova znižana za štiri- 
kratni znesek investicije na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o združevanju dela in sredstev in za trikratni znesek, ki 
ga je davčni zavezanec na drugačni osnovi vložil za investicije 
na manj razvitih območjih. Poleg tega je SR Slovenija znižala 
davčno obveznost za določeno dobo organizacijam združe- 
nega dela na manj razvitih območjih, ki so pričele z novo 
dejavnostjo. 
Višina uveljavljenih davčnih olajšav je razvidna 
iz naslednjega pregleda: 

Tabela 6 (v mio din) 
1981 1982 1983. 1984 l-VI 

1985 
1. Štirikratni znesek, ki gaje 
davčni zavezanec vložil v inve- 
sticije na manj razvitih obmej- 
nih območjih v SRS na podlagi 
samoupravnega sporazuma o 
združevanju dela in sredstev6 9.37? 11.282 6.299 13.094 7.842 
2. Trikratni znesek, ki ga je 
davčni zavezanec na drugačni 
osnovi vložil v investicije na 
manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji7 4.585 5.902 7.973 6.134 4.072 
3. Znižanje davčne obveznosti 
davč. zavez, na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji8 3 4 4 6 3 

SR Slovenija je spodbujala razvoj manj razvitih območij tudi 
s sredstvi proračuna SR Slovenije za sofinanciranje inicialnih 
razvojnih načrtov in programov ter projektne dokumentacije. 

V ta namen so bila namenjena po posameznih letih nasled- 
nja sredstva: , 
leto 1981 74.000.000 din 
leto 1982 83.100.000 din 
leto 1983 45.000.000 din 
leto 1984 58.800.000 din 
leto 1985 76.995.000 din 

Razporeditev sredstev po občinah in namenih, ki jih je 
odobrila komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji je razvidna iz priloge št. 1 tega poročila. 

1.4. Glede na pomemben delež kmetijstva v strukturi 
gospodarstva na manj razvitih območjih, se s hitrim poslabše- 
vanjem položaja te dejavnosti zlasti v zadnjih dveh letih, to 
močno odraža v splošnem gospodarskem položaju teh obmo- 
čij. Vzrok poslabševanja je zlasti v trajno prisotnem problemu 
v primarni delitvi, zlasti v zadnjem času se razmerje med 
cenami reprodukcijskih sredstev in cenami kmetijskih proiz- 
vodov še močneje poslabšuje, to močno poslabšuje akumula- 
tivno in reproduktivno sposobnost kmetijstva, kar ob visokih 
obrestnih merah za investicijska in obratna sredstva povzroča 
velike izgube, zlasti v živinoreji, ki pa je najpomembnejša 
kmetijska panoga v Sloveniji. 

1.5. Delno uresničevanje politike hitrejšega razvoja manj 
razvitih območij se odraža tudi v ravni razvitosti. Primerjava 
kazalcev razvitosti v letu 1980 in 1984 kaže tako na nekatere 

6. prva alinea drugega odstavka 8. člena zakona o davku iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti (Ur. I. SRS, št. 18/80 in 23/83) 
7. druga alinea drugega odstavka 8. člena zakona o davku iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti (Ur. I. SRS, št. 18/80 in 23/83) 
8. 11. člen zakona o davku Iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti (Ur. I. SRS št 
18/80 in 23/83) 
VIR: obračun davka iz dohodka TOZD In delovnih skupnosti po letih 

negativne kot tudi pozitivne spremembe, kar je razvidno iz 
naslednje tabele: 

V ravni razvitosti proizvajalnih sil je bil dosežen premik 
zlasti v zaposlitvenem potencialu. Zaradi nadpovprečne rasti 
zaposlovanja se je povečal nivo deleža zaposlenih v skupnem 
številu prebivalstva9 v vseh manj razvitih občinah in občinah s 
statusom prehodnega obdobja, razen v občini Šentjur pri 
Celju. Nivo tega deleža se je v globalu povečal tudi v občinah, 
katerih sestavni del so manj razvita geografska in manj razvita 
obmejna območja. Nasprotno pa so se razmerja v aktivnih 
osnovnih sredstvjh na prebivalca na nekaterih manj razvitih 
območjih poslabšala. Tako se je pri aktivnih osnovnih sred- 
stvih povečalo zaostajanje v občinah Lenart, Lendava, Ljuto- 
mer, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah ter v občinah, ki 
vključujejo Slovenske gorice in Haloze ter Kobansko10. 

Za manj razvita območja so značilna manj ugodna demo- 
grafska gibanja kot v povprečju SR Slovenije. Ta gibanja so še 
zlasti neugodna na nekaterih manj razvitih obmejnih in hribo- 
vitih območjih. Zaradi slabših pogojev življenja in dela se 
prebivalci izseljujejo, kar pomeni postopno praznjenje neka- 
terih območij, opuščanje manj perspektivnih proizvodnih 
dejavnosti (npr. kmetijstva), slabšanje starotne strukture pre- 
bivalstva ter spreminjanje kulture krajine nasploh. Podatki o 
demografskih gibanjih in spremembah v strukturi prebival- 
stva za posamezna ožja območja so na razpolago le ob 
popisu prebivalstva, zato je težko oceniti, kakšne so dejanske 
spremembe v tem srednjeročneraobdobju. Vendar pa podatki 
o rasti prebivalstva po občinah kažejo, da se na nekaterih 
območjih negativna demografska gibanja še nadaljujejo. V 
obdobju 1981-1985 je upadlo število prebivalstva v občinah 
Lendava in Ormož (ti občini imata tudi zelo visok delež neza- 
poslenih, kar še dodatno opozarja na še premajhne zaposli- 
tvene možnosti), prebivalstvo pa je stagniralo tudi v občini 
Murska Sobota. V ostalih manj razvitih občinah in občinah s 
statusom prehodnega obdobja je prebivalstvo naraščalo 
počasneje kot v povprečju SR Slovenije, razen v občini Šent- 
jur pri Celju (za katero pa velja, da so se zaradi bližine večjega 
razvojnega centra pojavili še dodatni migracijski tokovi). 
Podatki po geografskih območjih pa kažejo na stagnacijo 
prebivalstva zlasti v Pomurju in Brkinih. Seveda so to le 
globalni podatki, kar pomeni, da so na posameznih območjih 
ti problemi še izrazitejši. 

Skromna rast družbenega proizvoda v tem srednjeročnem 
obdobju zlasti pa v letu 1984 je med drugim vplivala, da se je 
razlika v družbenem proizvodu na prebivalca na manj razvitih 
območjih v globalu le malo zmanjšala v primerjavi z republi- 
škim povprečjem. V občinah Šentjur pri Celju in Šmarje pri 
Jelšah ter Trebnje pa se je nivo tega kazalca v primerjavi z 
letom 1980 zmanjšal. Podobno tudi v občinah, ki vključujejo 
Suho Krajino, Brkine in Kozjansko. V globalu se je relativno 
povečal tudi promet v trgovini na drobno, vendar so razlike po 
posameznih občinah. Tako se je relativno zmanjšal v občinah 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trebnje in Tolmin. Ob tem 
je treba opozoriti, da se zlasti Šentjur pri Celju in Trebnje vse 
bolj vključujeta v razvojne tokove bližnjih razvojnih centrov, 
kar zmanjšuje analitično vrednost nekaterih kazalcev na take 
občine. 

Kljub izvajanju dogovorjenih nalog so se v primerjavi z 
letom 1980 razlike v nivoju razvitosti družbenega standarda 
na posameznih območjih še povečale. To se odraža zlasti v 
zajetju predšolskih otrok v vzgojno varstvene zavode in delež 
slušateljev višjih in visokih šol v skupnem številu prebivalstva, 
medtem ko se je razlika zmanjšala pri osnovni zdravstveni 
mreži. Poleg splošnih gospodarskih razmer so na tako stanje 
vplivale zlasti skromne lastne materialne možnosti manj razvi- 
tih območij za razvoj družbenih dejavnosti. Zaostajanje v 
razvoju družbenih dejavnosti, zlasti tistih, ki pomembneje 
prispevajo k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju (npr. izo- 
braževanje), pa lahko pomeni v bodoče še dodatno oženje 
razvojnih perspektiv teh območij. 

9. K tem rezultatom Je v določeni meri prispevala tudi počasnejša rast prebival- 
stva na teh območjih kot v SR Sloveniji. 
10. Te spremembe so iahko rezultat tako počasnejših vlaganj v osnovna sred- 
stva, različnih strukturnih sprememb, kot tudi nekaterih metodoloških pomanik- 
Ijivosti kazalca. 
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2. Nekateri rezultati gospodarjenja na manj 
razvitih območjih vobdobju 1981-1984 

Nekatere informacije iz zključnih računov organizacij zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva po občinah zaokrožajo 
sliko o gospodarskem razvoju in problemih na manj razvitih 
območjih v tem srednjeročnem obdobju. Pri tem velja opozo- 
riti, da so v obdelavi vključeni računi za leta 1981-1984, 
medtem ko rezultati polletnih obračunov za leto 1985 niso 
upoštevani, saj je zaradi metodološke neprimerljivosti s pred- 
hodnimi leti njihova uporaba vprašljiva. 

V obdobju 1981 -1984 je globalna rast dohodka v organiza- 
cijah združenega dela na manj razvitih območjih v primerjavi 
s slovenskim povprečjem nihala po posameznih letih, kar je 
razvidno iz naslednje tabele: 

TABELA 8 

Indeks nivoja (SRS = 100' 
1981 1982 1983 1984 

Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

110,2 
99,1 
84,3 

135,7 
123,1 
112,6 
117,5 

Občine s statusom prehodnega obdobja 1981 
Črnomelj 97,5 
Murska Sobota 94,2 
Trebnje 119,1 
Tolmin 168,0 
Skupaj 10občin 109,5 
Manj razvita geografska in obmejna območja 
Pomurje 
SI. gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpje 
Suha Krajina 
Brkini 
Kobansko 
Cerknica 
Mozirje 
SR Slovenija 

100.6 
86,5 

107.7 
97,9 

103,7 
99,1 
88,9 
84,3 

121,2 
100,0 

87,4 
124,3 
80,6 
62,4 
84.2 
59,9 

128.7 
-1983 
132.0 
144.1 
100.0 
85,4 

108.1 

113.8 
84,6 

106.1 
103.2 
104.9 
92.3 
68,0 
85,8 

123,5 
100,0 

114.1 
101,9 
137,4 
139,7 
143,4 

75,1 
79,9 

115.2 
116,6 
88,0 
77,4 

109,2 

117,6 
110,6 
89.8 

115,9 
126,1 
94.9 
89,6 
64,4 

131,9 
100,0 

95,9 
127,4 
117,3 
53,0 
81.5 

105.6 
101,2 

96.2 
86.6 
91,0 
89,5 
92.3 

88,3 
113,1 
88,9 
96.5 
88.6 
90,0 

102,9 
101.7 
99,5 

100,0 

Iz podatkov je razvidno, da so gibanja različna tudi po 
posameznih občinah in območjih ter po posameznih letih in 
zato ni izrazitih tendenc stalnega povečevanja oziroma 
zmanjševanja rasti dohodka na teh območjih v primerjavi z 
republiškim povprečjem. 

Ob tem je potrebno opozoriti, da so taki poslovni rezultati 
posledica različne uspešnosti in kvalitete, gospodarjenja kot 
tudi razlik v gospodarski strukturi med posameznimi obči- 
nami ter različnih vplivov sprememb v primarni delitvi. Analizo 
rezultatov otežujejo vse bolj poudarjena inflacijska gibanja. 

Podatki tudi kažejo, da se je položaj nekaterih manj razvitih 
občin, občin, katerih sestavni del so manj razvita geografska 
in obmejna območja, ter občin ki so imele v letih 1981-1983 
status prehodnega obdobja, v letu 1984 poslabšal. Nadaljeva- 
nje takih gibanj bi pomenilo še nadaljnje zaostrovanje proble- 
mov pri razporejanju dohodka na posamezne oblike porabe 
ter krčenje možnosti za oblikovanje akumulacije. Ob že ome- 
jenih bančnih sredstvih pa pomenijo zmanjšana razpoložljiva 
lastna sredstva za naložbe še dodatno oviro za nadaljnji 
razvoj manj razvitih območij. 

Kakšne so spremembe' nekaterih kazalcev uspešnosti 
poslovanja v tem srednjeročnem obdobju, je razvidno iz 
naslednje tabele: 

V dohodku na zaposlenega so manj razvite občine in 
občine, ki so imele status prehodnega obdobja precej pod 
slovenskim povprečjem in so večinoma na robu lestvice. Pod 
tem povprečjem so tudi občine, katerih sestavni del so manj 
razvita geografska in obmejna območja (izjemi sta le občina 
Cerknica v letu 1980 in Kozjansko v letu 1984, kjer je očitno 
močno prisoten vpliv občine Krško zaradi nuklearne elek- 
trarne). V letu 1984 so se razlike do slovenskega povprečja v 
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večini manj razvitih občin še povečale. Taki rezultati so 
deloma posledica strukture gospodarstva, saj na manj razvitih 
območjih prevladujejo delovno intenzivne panoge ter veči- 
noma ekstenzivnega zaposlovanja v tem srsednjeročnem 
obdobju. Odsotnost kvalitetnih in dohodkovno intenzivnih 
vlaganj se tako odraža tudi v tem kazalcu. 

Ekonomičnost poslovanja, merjena s primerjavo celotnega 
prihodka s porabljenimi sredstvi, je v večini manj razvitih 
občin in občin s statusom prehodnega obdobja nad sloven- 
skim povprečjem. Podobna ugotovitev velja tudi za občine, 
katerih sestavni del so manj razvita geografska in obmejna 
območja. Ob splošnem upadanju ekonomičnosti poslovanja v 
SR Sloveniji (od 129,6 v letu 1980 na 128,5 v letu 1984) pa je 
padec nekoliko izrazitejši v večini manj razvitih občin (v 6 
manj razvitih občinah se je v globalu zmanjšala od 130,9 v letu 
1980 na 128,5 v letu 1984, skupaj z občinami v prehodnem 
obdobju pa od 133,3 v letu 1980 na 128,6 v letu 1984). 
Podobno se je hitreje od povprečja SR Slovenije zmanjšala 
ekonomičnost tudi v večini občin, katerih sestavni del so manj 
razvita geografska območja. 

Akumulativna in reproduktivna sposobnost (sredstva za 
akumulacijo oziroma sredstva za reprodukcijo v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi poslovnimi sredstvi) je na republi- 
škem povprečju. Pri tem pa so razlike med posameznimi manj 
razvitimi občinami oziroma občinami z manj razvitimi geo- 
grafskimi in obmejnimi območji znatne, kar je tudi posledica 
različnega deleža kapitalno intenzivnejših gospodarskih 
dejavnosti v občinah. 

V primerjavi z letom 1980 se je v šestih manj razvitih obči- 
nah akumulativna sposobnost v globalu povečala v istem 
razmerju kot v SR Sloveniji (od 5,7% na 6,3%), skupaj z 
občinami s statusom prehodnega obdobja se je tudi povečala, 
vendar počasneje od povprečja SR Slovenije. Takšna gibanja 
so posledica hitrejše rasti akumulacije. Kljub taki delitveni 
politiki pa ostaja delež akumulacije v dohodku pod republi- 
škim povprečjem. 

Reproduktivna sposobnost, ki je bila v letu 1980 v 6 manj 
razvitih občinah le nekoliko pod republiškim povprečjem, je v 

. letu 1984 nekoliko nad povprečjem. Ob upoštevanju občin s 
statusom prehodnega obdobja pa je ostala v globalu na isti 
ravni. 

Večje obremenitve organizacij združenega dela na manj 
razvitih območjih predstavljajo vse večjo oviro pri hitrejšem 
gospodarskem razvoju. Obveznosti iz dohodka sepovečujejo 
hitreje kot v povprečju, kar pomeni vse manjše možnosti zlasti 
za oblikovanje prepotrebnih lastnih sredstev za investicije. Pri 
tem gre zlasti za večje obremenitve z obrestmi zaradi večjega 
obsega zadolževanja v preteklih letih ter večjih izdvajanj za 
potrebe družbenega standarda. Delež obveznosti iz dohodka, 
ki je znašal v letu 1980 v 6 manj razvitih občinah 29,7%, se je 
povečal na 44,3% (v SR Sloveniji od 27,9% na 39,2%), skupaj z 
občinami, ki so imele status prehodnega obdobja pa od 27,1% 
na 41,1%. V občinah, katerih sestavni del so manj razvita 
geografska in obmejna območja pa je stanje različno. Delež 
teh obveznosti se je povečal hitreje od povprečja predvsem v 
občinah Pomurja, Kozjanskega, Suhe Krajine, Brkinov in v 
občini Mozirje. 

O manjših možnostih za razvoj na lastnih osnovah pričajo 
tudi podatki o stopnji zadolženosti. Ta se zaradi vse bolj 
omejenih bančnih in drugih sredstev, na manj razvitih območ- 
jih - podobno kot v SR Sloveniji - sicer zmanjšuje, vendar pa 
v več primerih znatno počasneje. Tako je bila stopnja zadolže- 
nosti manj razvitih občin v letu 1980 za 57,9% nad republiškim 
povprečjem, v letu 1984 pa za 91,8%. Razlike v stopnji zadol- 
ženosti pa so se v večji meri zmanjšale v občinah, ki so imele 
status prehodnega obdobja. 

Zaradi pospešenih vlaganj v preteklem desetletju je odpisa- 
nost opreme na manj razvitih območjih manjša kot v pov- 
prečju SR Slovenije. Zmanjšana investicijska aktivnost v tem 
srednjeročnem obdobju pa je vplivala, da se te razlike zmanj- 
šujejo. Tako je bila v letu 1980 odpisanost opreme v manj 
razvitih občinah za 23% nižja kot v SR Sloveniji, v letu 1984 pa 
le še za 12%. Skupaj z občinami v prehodnem obdobju pa je 
bila v letu 1980 nižja za 16%, v letu 1984 pa za 4%. Med 
občinami z manj razvitimi geografskimi in obmejnimi območji 
pa nekatere že močno presegajo republiško povprečje. Vse to 
pa pomeni, da je posodobitev proizvodnje tudi ena izmed 
zahtev nadaljnjega razvoja gospodarstva na manj razvitih 
območjih. 

poročevalec 



Zaskrbljujoče je tudi povečevanje izgub na teh območjih. 
Izgube na zaposlenega, ki so bile v letu 1980 znatno večje od 
republiškega povprečja, so se v letu 1984 relativno še bolj 
povečale. Pri tem je potrebno omeniti, da so številke večje 
ziasti v tistih občinah oziroma območjih, kjer so locirane večje 
organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 

III. AKTIVNOSTI NA PODROČJU GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Na osnovi poročil samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih nosilcev razvoja povzemamo uresničevanje nalog, ki 
so jih prevzeli v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in v svojih planskih aktih. 

1. Srednjeročni plan razvoja ptt prometa je za obravnavana 
območja predvideval vlaganja v višini 1.980 mio din (cene 
1980). Zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja so bila v 
letu 1982 z rebalansom srednjeročnega plana vlaganja zni- 
žana. Pri pripravi rebalansa so bila upoštevana izhodišča 
Skupščine SR Slovenije, da se obseg vlaganj na manj razvita 
in manj razvita obmejna območja ne znižuje v večjem obsegu 
kot celotna vlaganja. Celotna vlaganja so bila znižana za 25%, 
vlaganja na manj razvita in manj razvita obmejna območja pa 
za 21%. 

V obdobju 1981-1984 je bila v SR Sloveniji dosežena 42% 
realizacija celotnih vlaganj, na manj razvitih območjih (upo- 
števana so tudi vlaganja na območjih v prehodnem obdobju v 
letih 1981—1983) pa v višini 38%. S tem obsegom vlaganj na 
manj razvita območja je bilo doseženih 8,2% celotnih vlaganj 
(v planu 8,9%). 

V letu 1985 je ocenjena izredno nizka realizacija vlaganj v 
vse ptt zmogljivosti in s tem tudi vlaganj v manj razvitih 
območjih. Skoraj vsa prosta investicijska sredstva so bila 
namenjena za izgradnje mednarodnih, magistralnih in tranzit- 
nih tt zmogljivosti, katerih vrednost se je od prvotno načrto- 
vane skoraj podvojila (porast cen telekomunikacijske opreme 
in sprememba tečaja dinarja). 

V obdobju 1981-1985 bodo celotna vlaganja v SR Sloveniji 
realizirana s 43%, vlaganja na manj razvitih območjih pa s 
35%, njihov delež v realizaciji celotnih vlaganj pa bo znašal 
7,1%. 

V obdobju 1981-1984 so bile povečane naslednje zmoglji- 
vosti (brez območij v prehodnem obdobju): 
kazalec PTT promet Slovenije Manj razvita območja 

1981-84 1981-85 1981-84 1981-85 
PTT enote (brez zbiralnic) * 53 58 100 250 
teleks naročniki 56 62 25 40 
priključki kraj. 
telefonskih central 77 84 51 57 
telefonski naročniki 91 91 88 98 
telefonske govorilnice 80 76 89 100 

kazalec PTT promet Slovenije Manj razvita območja 
1985 1980 1984 1980 

Število prebivalcev na 1 ptt 
enoto (brez zbiralnic) 
štev. teleks priključkov 
na 10.000 prebivalcev 
število telefonskih naročnikov 
na 100 prebivalcev 

3.935 3.959 2.260 2.193 

7,3 9,3 2,3 2,6 

9,6 13,3 3,0 5,1 

Skladno s planskimi opredelitvami je bil dosežen hitrejši 
razvoj telefonskega omrežja na manj razvitih območjih. 

Problemi, ki spremljajo realizacijo načrtovanih ptt zmoglji- 
vosti so naslednji: 

- izpad načrtovanih virov financiranja (počasnejša rast 
cen storitev glede na cene drugih storitev in proizvodov, manjši obseg združenih sredstev od predvidenega, manjša 
kreditna sredstva, ni bil zmanjšan obseg obveznosti ptt do 
sklada federacije na 1%, kot predpostavka srednjeročnega 
plana ptt) 

- pomanjkanje deviznih sredstev in omejene uvozne mož- 
nosti 

- problemi oskrbe z repromaterialom iz domačega trga 
- prednostno vlaganje v odpravo ozkih grl na področju 

medkrajevnih povezav oziroma glavnih telefonskih central z 
namenom uskladitve teh zmogljivosti s prometnimi obremeni- 
tvami vozliščnih in krajevnih telefonskih central iz manj razvi- 
tih območij. 

Realizacija vlaganj v ptt zmogljivosti na manj razvitih 
območjih je razvidna iz priloge 2. 

2. EGS - Sestavljena organizacija elektrogospodarstva 
Slovenije je v srednjeročnem planu za obdobje 1981-1985 
predvidela izgradnjo naslednjih elektroenergetskih zmoglji- 
vosti na manj razvitih območjih: 
objekt 

1. RTP Rogaška Slatina 
2. DV Cirkovci - Rog. Slat. 
3. RTP Tolmin 35/20 kV 
4. RTP Lendava 
5. DV Ljutomer-Lendava 
6. RTP Tolmin 
7. Transformacija SN/NN 
8. DV SN 10-20 kV 
9. NNO 

10. Sanacija NN razmer 

kapaciteta plan v mio 
din 
75 
85 
93 
85 
80 
57 

216 
173 
84 

432 

20MVA 
20 km 

51,5 MVA 
20MVA 

22 km 

224 kom 
257 km 
213 km 

1.380 

Objekti 110 kV (zap. št. 1.-6.), so vsi zgrajeni iz združenih 
energetskih sredstev. Finančno je plan pri teh objektih vsaj 
dvakrat presežen, kar je rezultat gibanja cen. 

Sanacija slabih napetostnih razmer (št. 10) se tudi delno 
financira iz združenih energetskih sredstev, ki so bila realizi- 
rana 82%-no. Fizični plan je po ceni realiziran cca 65% (stop- 
nja podražitev ni tako velika, ker se objekti gradijo cca 6 
mesecev). 

Objekti pod št. 7., 8. in 9. so bili fizično realizirani 75% 
vložena nominalna sredstva pa so štirikrat višja. 

Vključno z uresničevanjem nalog v letu 1985 bodo na manj 
razvitih območjih izboljšane napetostne razmere in tudi zane-, 
sljivo dobave električne energije. Slabe napetostne razmeri 
so v glavnem le še zaradi nerazvitega srednjenapetostneg, 
oziroma nizkonapetostnega omrežja in transformacije. 
razmere bodo še naprej sanirane iz združenih energetsl 
sredstev (manjši del) in lastnih sredstev distribucijskih DO. 

3. Skupnost za ceste Slovenije je v obdobju 1981-1984 na 
manj razvitih območjih realizirala modernizacije, ojačitve in 
rekonstrukcije na regionalnih in magistralnih cestah: 

Ul lj 
ne~, 
ersj 

i m 

plan 1981-84 realizacija % realizacije 
1981-1984 

1. modernizacije 
2. ojačitve 
3. rekonstrukcije 

41,9 km 
43,5 km 

9,8 km 

47,9 km 
6,5 km 

11,4 km 

114 
15 

116 
Skupaj 95,2 km 65,8 km 69 

V navedenem obdobju so bili med drugim modernizirani in 
rekonstruirani naslednji pomembnejši odseki: 
št. ceste odsek vrsta ukrepa 
R 356 Kozina mejni prehod 
R344 Rogaška Slatina (obvoznica) 
R338 Bistrica-Bizeljsko 
R 320 Nova Vas - Sod raži ca 
R 326 Kočevje-Dvor 
R326 Knežja vas-Dobrnič 
R346 Ptuj-Lenart 
M11 Macelj-Ptuj 
R 326a Planinski klanec 

rekonstrukcija 
novogradnja 

rekonstrukcija 
rekonstrukcija 
modernizacija 
modernizacija 
modernizacija 

ojačitev 
rekonstrukcija 

Za 65,8 km moderniziranih in rekonstruiranih cest je bilo 
porabljenih 557,4 mio din. V istem obdobju je bilo namenjenih 
47,7 mio din za mladinske delovne akcije na cestnih odsekih 
na manj razvitih območjih. Na nekaterih odsekih so bile izve- 
dene tudi sanacije v vrednosti 24,9 mio din. 

Lokalno cestno omrežje je bilo do leta 1984 v celoti v 
pristojnosti občinskih skupnosti, ki zato razpolagajo z vsemi 
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podatki o ukrepih na tej mreži. Od leta 1984 naprej prehajajo 
lokalne ceste v upravljanje cestnim podjetjem. V letu 1984 je 
bilo na lokalnem cestnem omrežju na manj razvitih območjih 
moderniziranih 21,6 km v vrednosti 64,3 mio din, kar je raz- 
vidno iz naslednje tabele:   
občina cesta dol- 

žina 
sredstva 

Lenart 

Lendava 

Ljutomer 

Murska Sobota 

Ormož 
Ptuj 
Sežana 
Postojna 
II. Bistrica 

Šentjur 
Šmarje 
Kočevje 
Novo mesto 
Trebnje 
Tolmin 
Grosuplje 

11/351 Renkovci-Senarska- 
Cerkvenjak 

L Lamartova-Partinje 
L Malna-Zg. 

Velika-Gasteraj 
11/351 Renkovci-Senarska- 

Dobrovnik 
L Noršinci-Lukovci- 

Noršinci 
L Križevci-Domanjševci 

Domanjševci 
L Tomaž-Savci 
L Sodinci-Dornava 
11/313 Obrov-Golac 
L Suhorje 
L Bubec 

II/345 Lesično-Slivnica 
L Sodna vas-Gorica 
II/334 Livold-Brezovica 
L Struge-Smuka 
L Dobrnič-Vrbovec 
II/302 Trenta-Vršič 
L Videm-Kopolje 

0,850 6.855.500 

1,600 
0,400 

6.100.000 
1.544.500 

1,308 5.400.000 

0,996 6.642.000 

2,405 7.865.000 

4,051 
2,850 
0,850 
tampon 

pro- 
pusti 

0,900 
3,800 
2,500 
2,000 
1,000 

zid 
2,600 

8.850.000 
4.920.000 
9.235.000 
2.755.000 
1.860.000 

19.520.000 
8.170.000 
7.315.000 
3.190.000 
2.950.000 
7.388.000 
9.440.000 

Skupaj 120.000.000 

V smislu izvajanja nalog iz programa aktivnosti za izvajanje 
še neuresničenih sklepov zborov skupščine SR Slovenije z 
dne 3.10. 1983 je skupščina Skupnosti za ceste na ločenih 
sejah zborov uporabnikov in izvajalcev dne 27. 12. 1984 in 
odbor za planiranje in normativno dejavnost na podlagi poo- 
blastila skupščine dne 20. 3. 1985 sprejela spremembe in 
dopolnitve pravilnika o financiranju razvoja cest na manj 
razvitih in obmejnih območjih v SR Sloveniji. 

Za leto 1985 je za modernizacije in ojačitve magistralnih in 
regionalnih cest na manj razvitih območjih predvidenih 85,7 
mio din in 251,2 mio din za lokalne ceste. Poleg tega pa še 
160,4 mio din za odpravljanje elementarnih nesreč na cestah. 

Za mladinske delovne akcije je za leto 1985 namenjenih 
27,1 mio din. V 

Ocena fizične realizacije modernizacij in ojačitev ter^rekon- 
strukcij za magistralne in regionalne ceste v obdobju 
1981-1985 prikazuje naslednja tabela:   

planirano 
1981-1985 

'realizirano 
1981-1985 

% realizacije 

- modernizacije 
- ojačitve 
- rekonstrukcije 
Skupaj 

46,9 km 
46,5 km 

9,8 km 

49,9 km 
17,5 km 
11,4 km 

106 
38 

116 
103,2 km 78,8 km 76 

Problemi v cestnem gospodarstvu Slovenije so enaki na 
razvitih in manj razvitih območjih, to je: 

- neusklajenost virov za ceste in potrebe, predvsem na 
področju enostavne reprodukcije, kar je npr. v letu 1985 
povzročilo sočasno prelivanje sredstev iz razširjene v eno- 
stavno reprodukcijo; 

- nerešena problematika negativnih tečajnih razlik; 
- občuten padec prometa osebnih vozil in stagnacija pro- 

meta tovornih vozil, kar je povzročilo manjši priliv sredstev iz 
bencinskega dinarja; 

- čeprav so se v preteklem obdobju povečali viri več kot je 
bilo planirano, niso pokrivali podcenjene inflacije stroškov 
rednega vzdrževanja in razvoja cest ter dodatnih negativnih 
tečajnih razlik. 

Stanje moderniziranosti cestnega omrežja na manj razvitih 
območjih v primerjavi s povprečjem SR Slovenije je razvidno 
iz naslednje tabele: 

Delež moderniziranih magistralnih in 
regionalnih ter lokalnih cest 

magistralne in regionalne lokalne ceste 
ceste stanje 

1980 1984 31.3.85 __ — 

67,4 
68,4 
55.3 
70,7 
52,0 
37.4 

Manj razvite občine 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Občine s statusom prehodnega obdobja v 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Trebnje 
Tolmin 
Skupaj 10 občin 

80,9 
81.3 
87.4 
97.6 
88,3 
52.5 
85.7 

1.1981- 
40.7 
80,2 
68,9 
87,0 
77.8 

84,4 
90,4 
89.8 
97.9 
91,7 
60,6 
85,6 

1983 

Manj razvita geografska in obmejna območja 
Pomurje 
Slov. gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpje 
Suha Krajina 
Brkini 
Kobansko 
Cerknica 
Mozirje 
SR Slovenija- 

86,2 
68,2 
70,9 
46,4 
65,6 
78,4 
78,9 

100,0 
77,9 

80,7" 

42,7 
79.5 
88.7 
87,0 
80.6 

87.3 
78.8 
74,0 
52.4 
76,4 
78.9 
93.6 

100,0 
77.7 

83,012 

43.1 
28.2 
43.4 
58,8 
44.5 

40,2 
57.2 
47.0 
41.5 
37,8 
69,7 
56.1 
29.6 
60,5 
50.3 

4. Vodno gospodarstvo izvaja svoj program za izpolnitev 
obveznosti iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 v smislu skladnejšega razvoja 
vodnega gospodarstva, za kar so sklenile območne vodne 
skupnosti in ZVSS samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vod- 
nega gospodarstva Slovenije. 

Ob usklajevanju potreb v vodnem gospodarstvu po območ- 
nih vodnih skupnostih s potrebami celotnega gospodarstva, 
je prišlo do dogovorjenih programov območnih vodnih skup- 
nosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Ti programi so bili 
usklajeni tudi s takrat znanimi materialnimi možnostmi posa- 
mezne območne skupnosti, kot tudi celotne Slovenije, kar 
ima za posledico prelivanje sredstev med območnimi vodnimi 
skupnostmi. Global programa oziroma potreb je bil oprede- 
ljen po posameznih namenih: 

- osnovne obveznosti, ki zajemajo redno vzdrževanje 
obstoječih objektov in naprav, študijsko raziskovalno dejav- 
nost znanstvenega značaja, delovanje služb in druge funkci- 
onalne namene in obveznosti; 

- investicije, ki pogojujejo z večjo urejenostjo voda nadalj- 
nji gospodarski razvoj in 

- varstvo voda, kjer vodno gospodarstvo sodeluje pri 
zagotavljanju pitne vode kot tudi pri zboljšanju kvalitete voda. 

Ocena izvajanja programa vodnega gospodarstva kot 
celote in v njem delež na manj razvitih območjih je naslednja: 

cene 1980 
po DO ocena delež vlaganj 

zaobd. realiz. na MRO-ocena 
81-85 81-85 1981-1985 

Namenska vlaganja 

1. osnovne 
obveznosti 3.390 

2. investitorji 2.166 
3. Varstvo voda 1.298 

- oskrba z vodo 607 
- čiščenje voda 691 

Skupaj 

2.659 
1.993 
1.066 

352 
335 
165 

42% 
39% 
19% 

6.854 5.718 862 100% 

11 Leta 1980 je bilo v SRS skupno magistralnih In regionalnih cest 4.904 km, od 
tega 946 km makadamskih. 12 Leta 1984 je bilo v SRS skupno magistralnih in regionalnih cest 4.936 km (več 
zaradi prekategorizacije in novih izmer), makadamskih pa še 820 km. 
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Pregled ocenjenih vlaganj daje približno oceno realizacije 
srednjeročnega programa in temu primerno tudi približno 
oceno izpada realizacije celotnega programa vodnega gospo- 
darstva. Ocena izpada je v finančnem smislu 17%. Glede na 
to, da je za vlaganja uporabilo vodno gospodarstvo tudi del 
sredstev ostalih financerjev, je ta izpad v primerjavi samo s 
predvidenimi sredstvi povračil nekoliko večji in se giblje okoli 
22%. Ocena vlaganj na manj razvitih območjih je v primerjavi 
z vsemi vlaganji 15% oziroma v primerjavi s sredstvi povračil 
16% (ta odstotek predstavlja vlaganja na manj razvitih območ- 
jih brez deleža delovanja služb, študijsko raziskovalne dejav- 
nosti pri študijah vseslovenskega pomena kot tudi deleža 
sredstev za program SLO, kjer ni možno ugotoviti ustreznega 
deleža). , 

Od celotnih vlaganj na manj razvitih območjih je bilo vlo- 
ženo v redno vzdrževanje obstoječih objektov 42% vseh 
porabljenih sredstev, za čiščenje voda in oskrbo z vodo 
vključno z MDA za 19%. Preostali delež sredstev v obsegu 
39% je bil porabljen za investicijske naložbe in sicer: 

- za gradnjo, zadrževalnikov: zgrajen je bil zadrževalnik 
Bolehnečici na Ščavnici (Gornja Radgona); 

- dokončani pa: zadrževalnik Radmožanci na Ledavi (Len- 
dava), Mola (Ilirska Bistrica), Vonarje (Šmarje pri Jelšah), AK 
Medvedci pa bo prenešena v leto 1986 (Ptuj); 

- za večnamenske objekte obrambe pred poplavami in za 
namene kmetijskih melioracij, s čimer je bila povečana proti- 
poplavna varnost naselij in podana možnost izvajanja hidro- 
melioracij, katerih program ocenjujemo na okoli 34.000 ha v 
celotnem srednjeročnem obdobju. V tem obsegu je okoli 35% 
lociranih na območju Pomurja, Ptuja, Ormoža, Lenarta, Šma- 
rij pri Jelšah, Šentjurja, Črnomlja, Tolmina, Sežane in Po- 
stojne; 

- za razreševanje obmejnih meddržavnih obveznosti: ure- 
ditve na Muri (tudi medrepubliške obveznosti s SR Hrvatsko) 
in ureditev mejnega potoka Kučnice. 

Na manj razvitih območjih je bil v preteklem srednjeročnem 
obdobju dan velik poudarek programu usposabljanja kmetij- 
skih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo. Usposobljenih bo okrog 21.000 ha zemljišč, kar znaša 
62% celotnega programa v SR Sloveniji, kar je cca 7% več kot 
je bilo za to obdobje planirano. 

5. Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 
1981 - 1985 združujejo udeleženci samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana samoupravnih stanovanjskih skupnosti sred- 
stva za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih 
območjih in sicer po stopnji 0,025% na BOD iz čistega do- 
hodka. 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je po posameznih 
letih združila naslednja sredstva: 

leto % na BOD združena sredstva v din 
1981 0,025 9,069.967 
1982 0,025 58.304.259 
1983 0,025 80.463.859 
1984 0,020 78.155.379 
1985 0,020 ,124.500.000* 

1981-1984 . 225.993.464 
1981-198513 350.493.464 

V obdobju 1981-1984 je bilo združeno v SR Sloveniji za 
sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih območ- 
jih 226 mio din, ob upoštevanju ocene za leto 1985 pa bo 
združeno v obdobju 1981-1985 skupaj 350 mio din. Združe- 
vanje sredstev je na podlagi planskih dokumentov steklo v 
letu 1982, ker je bilo potrebno v letu 1981 v planskih doku- 
mentih samoupravnih stanovanjskih skupnosti opredeliti 
nepovratnost združevanja sredstev iz čistega dohodka za te 
namene. Stopnja združevanja sredstev je bila v letih 
1981-1983 v višini 0,025% na BOD iz čistega dohodka, za II. 
polletje 1984 pa je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije v 
okviru sprejetih ukrepov za razbremenjevanje gospodarstva 
stopnjo znižala na 0,020 na BOD. Tudi za leto 1985 je ohra- 
njena stopnja v višini 0,020 na BOD. 

Porabo zbranih sredstev ureja pravilnik o pogojih in merilih 
za odobravanje nepovratnih sredstev in posojil, namenjenih 
za reševanje stanovanjskih potreb kadrov v manj razvitih 

13 ocena 
\' 
!  

občinah, manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih 
območjih (Ur. list SRS, št. 34/81, in 20/82, 22/84), na podlagi 
katerega zagotavljajo temeljne banke v sestavu LB Združene 
banke iz SR Slovenije posojilna sredstva v enaki višini kot 
znašajo po natečajih pridobljena nepovratna sredstva. 

Kot upravičenci za pridobitev združenih nepovratnih sred- 
stev in posojil nastopajo: temeljne organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva, organizacije in delovne skup- 
nosti s področja šolstva in zdravstva, ki gradijo stanovanja za 
kadre na manj razvitih območjih za potrebe skladnejšega 
razvoja na teh območjih. 

V tekočem srednjeročnem obdobju so bili izvedeni trije 
natečaji za sofinanciranje nakupa oz. gradnje 553 stanovanj- 
skih enot v približno 30% deležu vrednosti stanovanj (15% 
povratna, 15% nepovratna sredstva). 
Pregled odobrenih sredstev po posameznih letih je naslednji: 

'et0 1982 1983 1984 skupaj 
1982 - 84 

Štev. 0ZD oz. del. sk. 95 67 62 224 
št. stanovanj 267 141 145 553 
Odobrena nepovratna 
sredstva 53.335.858 36.479.516 61.907.208 151.722.582 
Odobrena nepovratna 
sredstva in posojila skupaj 106.671.716 72.959.032 123.814.416 303.445.164 

Odobrena nepovratna sredstva so znašala v posameznih 
letih od 12,9% vrednosti stanovanj v letu 1983, do 14 8% v letu 
1984. 

Višina odobrenih nepovratnih sredstev v letih 1982-1984 
po posameznih občinah je razvidna iz Priloge 3. 

Dosedanje izvajanje nalog pri sofinanciranju kadrovskih 
stanovanj na manj razvitih območjih nakazujeta zlasti nasled- 
nja problema: 

- gradnja družbenih stanovanj na manj razvitih območjih 
je že upočasnjena, zato so tudi težave pri zagotavljanju mož- 
nosti nakupa oz. soinvestitorstva družbeno najemnih stano- 
vanj na teh območjih; 

- temeljne banke v sestavu LB ZB z območja SR Slovenije 
z dokajsnjimi težavami in zamudo zagotavljajo dopolnilna 
posojilna sredstva, kar podaljšuje roke porabe odobrenih 
sredstev. 

V kolikor bodo v letu 1985 temeljne banke zagotovile poso- 
jilna sredstva v enaki višini kot so nepovratna sredstva, bi 
skupaj v obdobju 1981-1985 sofinancirali gradnjo okoli 730 
stanovanj v vrednosti 2.029 mio din. Po oceni bodo odobrena 
nepovratna sredstva v obdobju 1981-1985 za ta stanovanja 
znašala okoli 300 mio din ter odobrena posojila v enaki višini 
kar bi predstavljalo okoli 14,8% oz. 29,6% vrednosti stanovanj.' 

6. V Izobraževalni skupnosti Slovenije je v tekočem plan- 
skem obdobju prejemalo sredstva solidarnosti 18 občinskih 
izobraževalnih skupnosti, sredstva pa je združevalo v 1981 
letu 14, v 1982 letu pa 12, v letih 1983 in 1984 11, ter v letu 1985 
spet 13 občinskih izobraževalnih skupnosti. Vse ostale občin- 
ske izobraževalne skupnosti pa niso niti prispevale niti preje- 
male sredstev za solidarnost. 

Občinske izobraževalne skupnosti, ki so prejemale solidar- 
nostna sredstva za pokritje zagotovljenega programa, so pre- 
jemale tudi posebna sredstva za razvijanje celodnevne 
osnovne šole in sicer do višine 10% vseh oddelkov. V povra- 
čilo so bila vključena sredstva za pokrivanje razlike med ceno 
celodnevne osnovne šole in poldnevne osnovne šole. S tem je 
bilo manj razvitim območjem omogočeno organizirati to 
obliko osnovnega izobraževanja. 

Sistem solidarnosti na področju osnovnega šolstva, ki se 
uresničuje po Izobraževalni skupnosti Slovenije v preteklem 
obdobju ni bil sporen. Zaradi poslabšanja materialnega polo- 
žaja prosvetnih delavcev na področju osnovnega šolstva, ki je 
v manj razvitih občinah še bolj izrazito kot v razvitejših, pa se 
pojavljajo vse večje zahteve po izenačevanju osebnih dohod- 
kov učiteljev v Sloveniji, kar istočasno pomeni tudi pritisk na 
povečanje obsega solidarnosti. Zaradi linearnih zakonskih 
omejitev porasta sredstev na področju družbenih dejavnosti 
pa nastopajo predvsem težave pri združevanju solidarnostnih 
sredstev, še posebej ker to solidarnost ponekod pojmujejo 
kot solidarnost med občinami in ne kot solidarnost med 
občani. 
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OBČINSKE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI, KI SO V LETIH 1981-1985 
PREJEilALE SOLIDARNOSTNA SREDSTVA: 

v OOO din 

0 I S : 
PREJELI 
V LETU 

1981 

PP.EJELl 1 

V LETU 
1982 

PREJELI 
V LETU 

1983 

PREJEM 
V LETU 

1984 

PLAN 1985 i „„np„T 

(S PORAČUNOM "kUrnJ 

VALORIZIRAN) 1981-1985 

1. BREŽICE 6.233 3.114 12.542 15.775 19-299 56.963 

2. ČRNOMELJ 9.316 13-474 17-408 17.445 49-790 107-433 

3- GORNJA RADGONA 22.969 27.276 32.805 48.184 94.379 225.613 

4. LAŠKO 8.426 5.404 1.020 11.535 . 22.108 48.493 

5. LENART 30.856 39-652 48.065 66.700 138.642 323-915 

6. LENDAVA 28.737 34.211 41.625 64.721 145.885 315.179 

7. LITIJA 881 881 

8. LJUTOMER 15-588 20.581 30.701 46.528 92.082 205.480 

9. MOZIRJE 13.479 12.284 14.439 25-705 47.915 113-822 

10. MURSKA SOBOTA 44.274 56.663 55.853 93-548 194.356 444.694 

11. 0RM0Z 28".443 30.818 37-656 57.530 118.431 272.878 

12. PTUJ 42.825 53-396 54.760 84.879 182.602 418.462 

13. RADLJE 16.235 19.155 19-946 35-196 85.587 176.119 

14. SEVNICA 12.574 15-821 15.440 26.452 50.688 120.975 

15. SLOVENSKA BISTRICA 10.762 11.724 17-798 22.204 44.062 106.550 

16. ŠENTJUR 15.105 18.115 19.017 33-278 68.986 154.501 

17. ŠMARJE 33-433 39-296 46.313 73-791 138.650 331.483 

18. TOLMIN 13.236 17-905 21.263 29.380 55.239 137-023 

19. TREBNJE 12.277 15-690 17.618 25-971' 53-213 124.769 

SKUPAJ : 365.649 434.579 504-.269 778.822 1,601.914 3,685.233 

Na osnovi 106. člena dogovora o temeljih plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 je Izobraževalna skupnost Slove- 
nije prevzela obveznost, da bo tudi na področju vzgoje in 
izobraževanja zagotavljala enakomernejše življenjske pogoje 
prebivalstva. Na osnovi samoupravnega sporazuma o usklaje- 
vanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 
so v ta namen občinske izobraževalne skupnosti v svojih 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov opredelile 
obveznost vzajemnega združevanja sredstev za investicije v 
osnovnošolski prostor v manj razvitih občinah v obsegu, ki 
omogoča izgradnjo 2000 m2 nove površine letno. Sredstva za 
ta namen se združujejo po enotni prispevni stopnji iz bruto 
osebnega dohodka. V obdobju 1981-1985 je bilo predvideno 
sofinanciranje izgradnje 5 osnovnih šol. 

Iz tako združenih sredstev sta bili v letih 1981 in 1982 
sofinancirani izgradnji osnovnih šol v Lenartu (občina Lenart) 
v višini 33,247.000 din, v Rogaški Slatini (Šmarje pri Jelšah) v 

višini 21,000.000 din. V letih 1983 in 1984 je bila sofinancirana 
investicija v adapatacijo in dograditev osnovne šole Branko 
Bernot-Aljaž v Križevcih (občina Ljutomer) v višini 32,298.000 
din, v letih 1983, 1984 in 1985 pa investicija v adaptacijo in 
dograditev osnovne šole Velika Nedelja (občina Ormož), v 
višini 36,728.000 din. Kot zadnja izmed petih načrtovanih 
investicij je bila v letih 1984 in 1985 sofinancirana dograditev 
osnovne šole Slivnica (občina Šentjur pri Celju) v višini 
54,566.000 din. Iz navedenega je razvidno, da je bilo za izgrad- 
njo osnovnošolskega prostora v manj razvitih občinah v 
obdobju 1981-1985 iz sredstev vzajemnosti združeno 
177,839.000 din, kar je, upoštevajoč vsakoletne višine cen za 
naložbe v vzgojnoizobraževalhe objekte, zadoščalo za sofi- 
nanciranje izgradnje 5.772 m2 letno. 

Zaradi vsakoletnega omejevanja skupne porabe ob hkrat- 
nem močnem naraščanju cen v gradbeništvu, bo plan združe- 
vanja sredstev vzajemnosti za izgradnjo 2.000 m2 osnovnošol- 
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skega prostora v manj razvitih občinah (10.000 m2 v 5-letnem 
obdobju) upoštevajoč oceno združevanja sredstev do 31. 12. 
1985, dosežen le 57,7%. 

Dogovorjene obveznosti tako ni bilo moč v celoti uresničiti, 
zaradi česar se je veliko večje breme preneslo na investitorje, 
ki so morali iz lastnih virov zagotoviti preostala sredstva, 
potrebna za dokončanje investicije. 

Program izgradnje domov učencev in študentov, v katerih 
je omogočeno tudi bivanje učencem in študentom iz manj 
razvitih območij, se po obdobju 1976-1980, v katerem je bilo 
zgrajenih 29 novih domov z 9.264 ležišči, nadaljeval tudi v 
obdobju 1981-1985 s sredstvi, združenimi za ta namen, na 
podlagi Zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS št. 
3/81) in drugih družbenih dokumentov in sicer po stopnji 
0,292% od bruto OD zaposlenih v SR Sloveniji. S tako združe- 
nimi sredstvi je bila v obdobju 1981 -1985 načrtovana gradnja 
oziroma sanacija domov s 6.320 ležišči. 

Ob izteku petlenega obdobja lahko ugotovimo, da je, 
vključno z objekti, ki so še v gradnji, na novo zgrajenih, 
dozidanih ali adaptiranih v večjem obsegu skupno 39 domov z 
8.289 ležišči, od tega 25 domov za učence s 4.569 ležišči in 14 
domov za študente s 3.720 ležišči. Opravljene so bile tudi 
sanacije na 9 objektih. 

Skupna višina porabljenih sredstev bo - upoštevajoč 
oceno združevanja sredstev do 31. 12. 1985 - znašala 
4.014,254.286 din. Program gradenj za obdobje 1981-1985, ki 
je predvideval pridobitev 6.320 ležišč, bo tako presežen za 31, 
kar je posledica organiziranega pristopa in racionalne porabe 
razpoložljivih sredstev. 

7. Kulturna skupnost Slovenije pospešuje skladnejši regi- 
onalni razvoj v SR Sloveniji s tem, da na manj razvitih območ- 
jih zagotavlja del sredstev za: 

- odkupe knjig in dopolnjevanje knjižne zaloge v splošno- 
izobraževalnih knjižnicah na manj razvitih območjih; 

- delovanje bibliobusov, ki delujejo tudi na manj razvitih 
območjih in tudi za nakup knjig za te bibliobuse; 

- posamezne spomeniškovarstvene posege na najpo- 
membnejših in najbolj ogroženih kulturnih spomenikih, kate- 
rih zaščita je predvidena s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981 —1985; 

- delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniško- 
varstvenega področja; 

- dejavnost muzejev in galerij; 

- gledališka gostovanja na manj razvitih območjih, ali 
organizirane obiske predstav v regionalnih središčih, še zlasti 
predstave za mladino; 

- koncertne prireditve, obiske opernih predstav in simfo- 
ničnih koncertov, še zlasti za mladino; 

- posodobitev prostorov in opremo knjižnic in kulturnih 
domov na manj razvitih območjih do 35% skupno dogovorje- 
nih potrebnih sredstev; 

- vzgojo amaterskih kadrov. 
Do solidarnostne pomoči v okviru Kulturne skupnosti Slo- 

venije so upravičene občine, ki so z zakonom v celoti oprede- 
ljene kot manj razvite občine v SR Sloveniji. 

V prvih dveh letih srednjeročnega obdobja je Kulturna 
skupnost Slovenije zagotavljala solidarnostno pomoč tudi še 
občinam, ki so bile v letu 1980 uvrščene v I. ali II. skupino manj 
razvitih območij. Te občine so Brežice, Črnomelj, Gornja 
Radgona, Idrija, Murska Sobota, Ptuj, Radlje ob Dravi, Sev- 
nica, Tolmin in Trebnje. 

Pri manj razvitih območjih Kulturna skupnost Slovenije 
dopolnjuje redni program in daje dodatna sredstva pri: 

- odkupu knjig (dodatna sredstva); 
- posameznih spomeniškovarstvenih posegih (razlika od 

50% potrebnih sredstev do 80%; 
- dejavnosti muzejev in galerij (razlika od 33% deleža do 

50% — v letih 1981 — 1982 za občine Murska Sobota, Brežice 
Idrija, Ptuj)- 

- gledališka in glasbena gostovanja (dodatna sredstva). 
Pri posodobitvah in opremi kulturnih prostorov imajo manj 

razvite občine to prednost, da Kulturna skupnost Slovenije 
prispeva še sredstva za posodobitev kulturnih prostorov v 
krajevnih skupnostih (v rednem programu pa samo za pro- 
store za kulturo v občinskih središčih), ki so največkrat večna- 
menski. 

Finančni okvirji samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Kulturne skupnosti Slovenije so bili določeni s 3% 
realno rastjo sredstev za družbene dejavnosti. Vendar se je že 
na začetku uresničevanja sporazuma pokazalo, da zaradi 
neugodnih gospodarskih gibanj planirane rasti sredstev ne 
bo mogoče doseči. Na realno zmanjševanje sredstev za pro- 
grame Kulturne skupnosti Slovenije pa so vplivale še nove 
naloge, za katere skupnost ni dobila dodatnih sredstev. Vse to 
je povzročilo pripravo sprememb in dopolnitev temeljnega 
plana skupnosti (tabeli 1 in 2). 

TABELA 1 
REALIZACIJA SREDSTEV ZA PROGRAM KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 1981-1985 

v mio din 
v cenah 1980 

1981 Real. 
SSTP plana % 

1901 

1982 Real. 
SSTP plana % 

1982 
1983 Real. 
SSTP plana % 

1903 

1984- Real. 
SSTP plana 

. 1984 
1985 Real. 
SSTP plana % 

1985 
Pomoč manj 
razvitim 13 12 94,3 13 12 89,2 5 55,6 10 5 50,0 10 4- 4-0,0 
Opomba: Indeksi so približni zaradi zaokroževanja v mio, .din in relativno majhnih zneskov. 

TABELA 2 

REALIZACIJA SREDSTEV ZA PROGRAM KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 1981-1985 - v nominalnih zneskih 
 —       v mio din 

Leto 81 Leto 82 Indeks 
82/81 

Leto 83 Indeks Leto 84- Indeks Plan 85 Indeks 
83/82 84-/83 85/84- 

Pomoč manj 
razvitim 
območjem 

16.774- 20.306 121,1 13.000 64-,0 18.887 14-5,3 26.000 137,7 

8. V Zdravstveni skupnosti Slovenije prejemajo solidar- 
nostna sredstva tiste občinske zdravstvene skupnosti, ki po 
enotni fiktivni prispevni stopnji na podlagi kosmatega oseb- 
nega dohodka presežejo potrebna sredstva za izvajanje z 
zakonom zagotovljenega obsega zdravstvenih storitev v 
občini. Po drugi strani pa sredstva solidarnosti prejemajo tiste 
občinske zdravstvene skupnosti, ki upoštevajo dogovorjena 
merila z enotno fiktivno prispevno stopnjo v obravnavanem 
letu, ki ne morejo z lastnimi sredstvi zagotoviti vsaj 90% 
vrednosti zakonsko zagotovljenega programa storitev na 

področju zdravstvenega varstva. Zlasti so pomembni tudi 
nekateri drugi pogoji, kot na primer: 

- da je program zagotovljenega obsega zdravstvenih stori- 
tev izoblikovan in izvajan skladno s standardi in normativi ter 
kazalci in ovrednoten s cenami obravnavanega samouprav- 
nega sporazuma; 

- da je povprečna obremenitev združenega dela in drugih 
zavezancev do prispevkov za celotno področje zdravstvenega 
varstva v občini enaka (lahko tudi višja) glede na občine, ki 
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prispevajo solidarnostna sredstva v republiki. Prav tako se v 
sporazumu poudarja, da morajo biti sredstva namensko 
porabljena za uresničevanje pravic iz programa, ki je zagotov- 
ljen z zakonom. 

V srednjeročnem obdobju 1981-1985 so bila v manj razvi- 
tih območjih SR Slovenije razporejena v Zdravstveni skupno- 
sti Slovenije sredstva solidarnosti, kot je prikazano v naslednji 
tabeli: 

TABELA 1 

Sredstva solidarnosti, ki so razporejena v Zdravstveni skupnosti 
Slovenije za manj razvita območja SR Slovenije v letih 1981-1985 

V TISOČ DIN 

Občinska zdravstvena 
skupnost 1981 1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 

1981 - 1985 

LENART 
LENDAVA 
LJUTOMER 
ORMOŽ 
ŠENTJUR PRI CELJU 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

17.255 
17.^94 
13.778 
17.996 
8.858 

21.o44 

2o.o5o 
2o.328 
I6.0I0 
2o.911 
10.293 
24.453 

22.o*41 
22.139 
19-965 
23.236 
12.194 

•31.388 

38.256 
32.545 
28.o24 
33.278 
19-653 
44.262 

65.800 
55.977 
48.2ol 
57-238 
33.8o3 
76.131 

163.4o2 
146.483 
125.978 
152.659 
84.Sol 

197-278 

SKUPAJ 96.425 112.045 130.963 „196.018 337.15o 872.^ol 

x ocena na podlagi finančnega načrta 

V Zdravstveni skupnosti Slovenije so bila prav tako razpore- 
jena sredstva v manj razvitih obmejnih območjih oziroma v 
občinskih zdravstvenih skupnostih, kjer se ta območja naha- 
jajo. To je prikazano v naslednji tabeli (v 000 din): 
Občinska zdravstvena 
skupnost 

1981 1982 1983 1984 1985" Skupaj 
81-85 

Mozirje 12.784 14.855 14.967 26.947 46.349115.902 
Murska Sobota 45.373 52.723 61.287 78.368134.793379.544 
Radlje ob Dravi 9.037 10.501 14.571 19.434 33.427 86.970 
Skupaj 67.194 78.079 90.825124.749214.569575.416 

Iz sredstev skupnega programa na podlagi obravnavanega 
samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih planov zdrav- 
stvenih skupnosti so bila v navedeni skupini občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti razporejena tudi naslednja sredstva: 

- v letu 1984 za gradnjo splošne bolnišnice v Murski 
Soboti v znesku 29.484.000 din. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je za uresničevanje politike 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v obdobju 
1981-1985 razporedila 1.477.501.000 din sredstev. V letih 
1981-1985 beležimo na področju zdravstvenega varstva 
povečanje solidarnosti. V letu 1980 je znašal ta delež 7,7%, v 
letu 1984 (to je v obdobju 1981 -1985) pa že 9,7%. Intenziteta 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja se je tako 
povečala z indeksom 126. Pregled po obravnavanih občinskih 
zdravstvenih skupnostih je v naslednji tabeli: 
Občinska zdravstvena 
skupnost 

% solidarnostnih Indeks 
sredstev 1984/80 
1980 1984 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Mozirje 
Murska Sobota'5 

Radlje ob Dravi 

18.8 
7.6 
3,9 

13,5 
3.7 
7,6 
5.8 
8,2 
3,5 

20.1 
8.3 
9.7 

14.0 
10.1 
9.8 

10,4 
7.4 
8,1 

107 
109 
249 
104 
273 
129 
179 
90 

231 
Skupaj 7,7 9,7 126 

14 ocena na podlagi finančnega načrta 
15 Murska Sobota je iz skupnega programa prejela sredstva za izgradnjo bolniš- 
nice, zato je % nižji. 

V primerjavi z republiškim povprečjem sredstev na uporab- 
nika za področje zdravstvenega varstva se je odstotek v 
obravnavani skupini občin zmanjšal od 17 do 39% (razen za 
Radlje), kot prikazuje tabela: 

Občinska zdravstvena 
skupnost 

Odstotek glede na Indeks 84/ 
republiško 80 
povprečje 
1980 1984 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Mozirje 
Murska Sobota 
Radlje ob Dravi 

116 
103 
90 
98 

102 
114 
98 

106 
84 

71 
83 
83 
68 
82 
95 
92 
82 
85 

61 
81 
92 
69 
80 
83 
94 
77 

101 

Tudi nekateri kadrovski kazalci opozarjajo, da se je razko- 
rak med skupino manj razvitih in obmejnih občin med republi- 
škim povprečjem povečal. 

9. V samoupravnem sporazumu o temeljih plana Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 je dolo- 
čeno, da se združujejo sredstva solidarnosti na republiški 
ravni za uresničevanje pravic zagotovljenega programa, ki 
obsega: 

- denarne pomoči kot edini vir preživljanja, 
- denarne pomoči kot dopolnilni vir preživljanja, 
- sredstva za delovanje centrov za socialno delo. 
Solidarnostna sredstva prejemajo vse tiste občinske skup- 

nosti socialnega skrbstva, ki po enotni prispevni stopnji zdru- 
žijo v občini manj sredstev kot znaša 85% vrednost zagotov- 
ljenega programa in če v občini delež planirane mase bruto 
osebnih dohodkov na enega upravičenca denarnih pomoči ne 
presega 60% povprečne mase bruto osebnih dohodkov na 
upravičenca denarnih pomoči v SR Sloveniji. Poleg tega 
morajo izpolnjevati še pogoj, da so solidarnostna sredstva 
namensko uporabljena za uresničevanje pravic iz zagotovlje- 
nega programa in da zagotavljajo denarne pomoči v minimal- 
nih višinah, ki so enotno dogovorjene v republiki. 

V skladu z določili samoupravnega sporazuma in omenje- 
nimi dogovorjenimi merili prejema solidarnostna sredstva več 
občin, kot je določeno po zakonu o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. V obdobju 
1981-1985 so prejemale manj razvite občine solidarnostna 
sredstva v naslednjih zneskih (v 000 din): 
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Občinska skupnost socialnega 
skrbstva 

leto 1981 1982 1983 1984 plan. 
znesek 

1985 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

4.482 
1.941 
1.467 
2.364 
4.630 
4.685 

6.159 
2.262 
2.211 
4.422 
5.696 
6.032 

9.543 
3.593 
2.464 
6.346 
5.204 
8.267 

11.293 19.189 
2.378 
4.355 8.115 
5.544 7.628 
7.282 12.547 

11.066 19.294 
SKUPAJ 19.569 26.782 35.417 41.918 66.773 

V obdobju 1981 —85 so prejemale sredstva 
solidarnosti tudi naslednje občine: 

Občinska skupnost socialnega 
skrbstva 

leto 1981 1982 1983 1984 plan. 
znesek 

1985 
Brežice 
Dravograd 
Ilirska Bistrica 
Krško 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Ribnica 
Sevnica 
Slov. Gradec 
Tolmin 
Trebnje 

4.082 
488 

2.800 
452 

4.883 
6.572 
2.836 

939 
2.263 

5.147 
743 

3.244 
732 

6.883 
9.223 
3.761 
1.180 
2.627 

6.436 
1.125 

4.976 
1.091 

8.632 
9.000 
4.868 
1.481 
2.618 

2.862 3.351 4.290 

7.926 
1.357 
2.151 
4.712 
1.593 
1.271 

11.022 
10.594 
6.044 
1.705 
4.327 
1.733 
4.478 

13.046 
2.131 
3.324 
7.003 
2.526 

19.598 
20.405 
8.940 
1.993 
8.191 

7.128 
2.223 

SKUPAJ 28.177 36.891 44.517 58.913 96.508 

V tem srednjeročnem obdobju so občine, ki se po zakonu 
štejejo za manj razvite, prejele 41,8% vseh solidarnostnih 
sredstev. 

10. Skupnost otroškega varstva Slovenije je s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana za obdobje 1981-1985 
načrtovala uresničevanje nalog na manj razvitih območjih SR 
Slovenije, kamor sodijo: 

- dogovorjeni obseg denarnih pomoči otrokom, ki živijo v 
družinah, ki si same ne morejo zagotoviti dogovorjene ravni 
socialne varnosti; 

- zagotovljeni obseg vzgoje in varstva predšolskih otrok 
(mala šola in razvojni oddelki za otroke motene v telesnem in 
duševnem razvoju); 

- pospeševanje razvoja družbenega varstva otrok. 

Na podlagi določil samoupravnega sporazuma so bila 
namenjena občinskim skupnostim otroškega varstva na manj 
razvitih območjih v obdobju 1981-1985 sredstva solidarnosti 
in vzajemnosti v naslednjih zneskih (v 000 din): 

a) sredstva solidarnosti in vzajemnosti v manj razvitih 
območjih SR Slovenije 
Občinska skupnost 
otroškega varstva 

Leto Ocena Skupaj 
1981 1982 1983 1984 1985 81-85 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

3.907 8.158 
7.913 12.852 
8.094 11.467 
6.676 11.951 
3.227 8.715 

10.391 16.330 

9.800 13.161 25.822 60.848 
10.952 13.921 27.399 73.037 
13.054 12.651 26.848 72.114 
9.279 11.636 25.562 65.104 

10.174 12.761 24.246 59.123 
17.818 28.776 64.324137.639 

Skupaj 40.208 69.473 71.077 92.906194.201467.865 

b) Sredstva solidarnosti v manj razvitih obmejnih območjih 
(občine, v katerih se ta območja nahajajo) 
Mozirje 6.915 7.228 6.689 8.026 10.008 38.866 
Murska Sobota 8.691 12.776 12.283 14.120 22.134 70.004 
Radlje ob Dravi 13.886 14.477 9.642 11.571 21.988 71.564 
Skupaj 29.492 34.481 28.614 33.717 54.130180.434 

Občinske skupnosti otroškega varstva so porabile prejeta 
sredstva solidarnosti v skladu z namenom in sicer 98% vseh 
sredstev za družbene pomoči otrokom in 2% za programe 
vzgoje in varstva predšolskih otrok. Sredstva vzajemnosti, ki 
predstavljajo 4,5% vseh prejetih sredstev pa so skupnosti 
porabile za posodobitev zmogljivosti vzgojnovarstvenih orga- 
nizacij, subvencioniranje cen vzgojnovarstvenih storitev, za 
prevoze otrok v vzgojnovarstvene organizacije, za razširitev 
programa male šole ter za občasne oblike vzgojnega dela z 
otroki, ki niso vključeni v vzgojnovarstvene organizacije. 

11. Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985, pri določanju nalog za uresničevanje 
politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji, Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih 
raziskovalnih skupnosti posebej ne zavezuje. Kljub temu pa je 
potrebno ugotoviti, da so preko svojih raziskovalnih progra- 
mov k uresničevanju politike skladnejšega regionalnega raz- 
voja nedvomno tudi prispevale. Tako v Raziskovalni skupnosti 
Slovenije kot v okviru vseh 12 posebnih raziskovalnih skupno- 
sti so namreč v tem srednjeročnem obdobju financirani razi- 
skovalni projekti, ali posamezne raziskave znotraj njih, katerih 
rezultati so, ali bodo pripomogli k pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja in še posebej k reševanju problematike 
nadaljnjega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

®.r? za. re'at'vno veliko število raziskav, ki obravnavajo različne vidike razvitosti (ekonomskega, kmetijskega, zaposli- 
tvenega, demografskega, prostorsko-urejevalnega, social- 
nega, prometnega, itd.) in jih izvajajo različne raziskovalne 
organizacije. Ne glede na rezultate teh raziskav, ki so pone- 
kod bolj, ponekod manj uporabni, pa moramo vendarle ugo- 
toviti, da gre za določeno razdrobljenost raziskovalnega dela 
na tem področju, kar nedvomno onemogoča večjo pregled- 
nost dobljenih rezultatov in bolj usklajeno načrtovanje raz- 
voja na raziskovalnih osnovah. 

12. K odpravljanju problemov in izboljševanju pogojev za 
življenje in delo prebivalcev na manj razvitih območjih so 
prispevale tudi mladinske delovne akcije v letih 1981-1985, ki 
jih je organizirala Zveza socialistične mladine Slovenije sama 
ali v sodelovanju z Zvezo socialistične mladine Jugoslavije. 
Velja poudariti, da je bilo na mladinskih delovnih akcijah v 
petih letih opravljenih čez 2,5 milijona delovnih ur, kar je več 
kot je predvideval družbeni dogovor o izvajanju in financira- 
nju M DA in torej pomeni, da na tem področju ni prihajalo do 
zaostajanja za načrtovanimi obveznostmi. 

V začetku so brigadirji sodelovali predvsem pri izgradnji in 
rekonstrukciji vodovodnega ter cestnega omrežja, sledila so 
dela pri postavitvi elektro in ptt omrežja, urejanju okolja ipd. V 
zadnjih treh letih pa je prišlo do premika v smeri prizadevanj 
za izboljšanje kmetijskih površin. Pomembni pa so tudi šte- 
vilni programi s področja socialnega skrbstva in zdravstve- 
nega varstva ter drugi strokovni programi. 

Dopolnilo vsem republiškim in zveznim delovnim akcijam 
so bile tudi lokalne delovne akcije mladine in ostalih občanov, 
ki s prostovoljnim delom razrešujejo vrsto krajevnih komunal- 
nih problemov. 

V vseh letih tega srednjeročnega obdobja so bile republi- 
ške, zvezne oziroma skupne mladinske delovne akcije na 
naslednjih območjih: Suha krajina, Slovenske gorice (Dor- 
nava), Goričko (Gornji Petrovci), Kobansko (Radlje, Muta 
Bistrica na Pohorju), Bela krajina (Lokve), Posočje (Kobarid, 
Tolmin), Istra (Vanganel pri Kopru), Brkini (Podgrad, Tatre), 
Kozjansko (Šentvid pri Planini). V posameznih letih pa so bile 
republiške mladinske delovne akcije tudi: Ljutomer (Raz- 
križje), Trebče (Bistrica ob Sotli), Kras (Kostanjevica na 
Krasu), Brestovica (Kostanjevica na Krasu). 

Tabelarni pregled zveznih in republiških mladinskih delov- 
nih akcij je v prilogi št. 4. 

Pri izgradnji gospodarske infrastrukture (ceste, vodovodi, 
ptt) na manj razvitih območjih so sodelovale tudi enote JLA. 

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 

1. Pospeševanje razvoja manj razvitih območij je bistvena 
sestavina politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji, saj je zmanjševanje razlik v stopnji gospodarske 
razvitosti med posameznimi območji eden pomembnejših 
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pogojev učinkovitejšega razvoja SR Slovenije kot celote. 
Uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja je 
bilo v tekočem srednjeročnem obdobju manj intenzivno kot v 
obdobju 1971-1980 in kot bi bilo to potrebno za pospešeno 
odpravljanje manj razvitosti. Vzroki so predvsem v zoženih 
materialnih možnostih posameznih nosilcev razvoja nasploh 
in v premalo učinkovitih pospeševalnih ukrepih, ki so bili 
uveljavljeni v tem srednjeročnem obdobju. 

2. Na zmanjšanje gospodarskih naložb na manj razvitih 
območjih je poleg zoženih materialnih možnosti, ki so zna- 
čilne tudi za SR Slovenijo kot celoto, vplivalo pomanjkanje 
kvalitetnih razvojnih programov in premajhna motiviranost 
organizacij združenega dela za skupna vlaganja na teh 
območjih. Določen vpliv je imela tudi spremenjena struktura 
vlaganj v SR Sloveniji, ki je bila ob skromnejših investicijskih 
sredstvih usmerjena predvsem v modernizacijo in dograditev 
zmogljivosti na obstoječih lokacijah. Zaostajanje invedsticij- 
skih aktivnosti je vplivalo tudi na skromnejšo rast družbenega 
proizvoda, ki je v primerjavi s povprečjem SR Slovenije iz leta 
v leto nihala po posameznih manj razvitih občinah in območ- 
jih. Rast zaposlenosti je bila sicer hitrejša na manj razvitih 
območjih kot v SR Sloveniji, vendar hkrati ekstenzivna, glede 
na stopnjo brezposelnosti pa še vedno prepočasna. 

Za pospešen gospodarski razvoj manj razvitih območij v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju bo potrebno pravočasno 
pripraviti kvalitetne razvojne programe in projekte, ki bi bili 
lahko osnova za skupna vlaganja in produktivno zaposlovanje 
na manj razvitih območjih in v zvezi s tem povečati aktivnost 
gospodarskih zbornic in splošnih združenj. Poleg gospodar- 
skih vlaganj pa bo treba spodbujati tudi prenos kvalitetnih 
razvojnih programov iz organizacij združenega dela iz razvi- 
tejših območij na manj razvita območja kot sestavni del raz- 
vojnega koncepta zlasti večjih organizacij združenega dela. 

Pri pripravi predloga dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je zato predvideno, da bi 
poleg davčnih olajšav in ugodnejših kreditnih pogojev bank, 
kar je uveljavljeno že v tekočem srednjeročnem obdobju, kot 
dodatno spodbudo (motivacijo), uvedli še zmanjšanje obvez- 
nosti do sklada federacije tistim investitorjem, ki bodo vlagali 
oziroma izvajali skupna vlaganja na manj razvitih območjih za 
proizvodne namene. Obveznost naj bi se zmanjšala v višini 
50% vlaganja na osnovi samoupravnega združevanja dela in 
sredstev, če gre za investicijo v občini Lenart in na manj 
razvitem obmejnem območju, v višini 25% pri investicijah na 
drugih manj razvitih območjih in v višini 15% na območjih v 
prehodnem obdobju. 

3. Zaostrene gospodarske razmere se močneje odražajo na 
manj razvitih območjih kot to velja za povprečje SR Slovenije 
pri izrazitejših negativnih vplivih, ki izhajajo iz sedanjega 
družbenoekonomskega položaja kmetijstva, ekstenzivnosti v 
razvoju, izgub v organizacijah združenega dela, nelikvidnosti 
in podobno. 

4. Za zmanjševanje razlik v pogojih življenja in dela ljudi na 
manj razvitih območjih je imel sistem solidarnosti v samou- 
pravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti 
pomembno vlogo in bi ga morali v prihodnje še okrepiti s 
poudarkom, da gre za solidarnost med delovnimi ljudmi in 
občani kot pomembni sestavini socialističnega samoupravlja- 
nja. Med posameznimi občinami, pa tudi med posameznimi 
regijami, v okviru katerih je uveljavljena tako imenovana regij- 
ska solidarnost, obstajajo precejšnje razlike, ki izhajajo iz 
različne intenzivnosti medobčinskih in medregijskih migracij- 
skih tokov zaposlenih in iz različnega deleža kmečkega prebi- 
valstva. To se odraža še zlasti pri zagotavljanju solidarnostnih 
sredstev na področju zdravstva in v zvezi s tem dodatnih razlik 
v zagotavljanju sredstev za te namene. 

Pri pripravi srednjeročnih planskih dokumentov je predvi- 
deno na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otro- 
škega varstva, zaposlovanja in socialnega skrbstva za prihod- 
nje srednjeročno obdobje nadaljevanje sistema solidarnosti. 
Poseben tretman v okviru tega sistema bodo po predlaganih 
rešitvah imele poleg manj razvitih občin tudi občine z manj 
razvitimi geografskimi in manj razvitimi obmejnimi območji, s 
tem da bo pristop diferenciran. Predvidena so tudi sredstva za 
izgradnjo osnovnošolskega prostora (2000 m2 letno). Poleg 

tega bodo tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju s svo- 
jimi aktivnostmi na teh območjih nadaljevale Kulturna skup- 
nost Slovenije, Telesnokulturna skupnost Slovenije, na novo 
(kot naprej sprejeta obveznost) pa tudi Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. Samoupravne interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti bodo svoje naloge izvajale tudi na območjih v 
prehodnem obdobju. 

Zaradi velikega pomena za izboljšanje zdravstvenega var- 
stva v Pomurju bo treba zagotoviti pogoje za dokončanje 
bolnišnice v Murski Soboti. 

5. Zaostajanje pri uresničevanju dogovorjenih nalog na 
manj razvitih območjih je bilo še zlasti prisotno na področju 
gospodarske infrastrukture, kar predvsem velja za ceste in ptt 
zmogljivosti. Problemi gospodarske infrastrukture so še 
posebej pereči z vidika gospodarskega aktiviranja teh obmo- 
čij, poleg tega pa tudi glede zmanjšanja odseljevanja prebival- 
stva iz nekaterih, zlasti hribovitih območij. 

Hitrejši razvoj gospodarske infrastrukture je na nekaterih 
manj razvitih območjih predpogoj pospešenega gospodar- 
skega razvoja, vključno odpiranja delovnih mest, prav tako pa 
tudi postopnega izenačevanja pogojev za življenje in delo 
ljudi na teh območjih. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju materialne 
proizvodnje za naslednje srednjeročno obdobje predvidevajo 
naslednje naloge na manj razvitih območjih: 

Skupnost za ceste Slovenije bo v obdobju 1986-1990 
dodatno zagotovila 400 mio din letno (cene 1985) za moderni- 
zacijo regionalnega in lokalnega cestnega omrežja na manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih. 

EGS - sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slove- 
nije bo prioritetno usmerjala sredstva za gradnjo objektov 
distribucije napetosti 0,4-20 kV na manj razvitih območjih. V 
ta namen bo Posebna samoupravna interesna skupnost elek- 
trogospodarstva in premogovništva Slovenije na podlagi 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev dodatno 
zagotovila sredstva v višini najmanj 1200 mio din (cene 1985). 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo skrbela za usklajen raz- 
voj vodnogospodarskih objektov na manj razvitih območjih 
ter v ta namen usmerila 20% sredstev, ki bodo v SR Sloveniji 
razpoložljiva za vodno gospodarstvo, na ta območja. 

Združene ptt organizacije Slovenije in Samoupravna inte- 
resna skupnost za ptt promet Slovenije bodo v obdobju 
1986-1990 zagotovile hitrejši razvoj ptt zmogljivosti na manj 
razvitih območjih z vlaganji 6.396 mio don (cene 1985). 

Poleg tega bodo Skupnost za ceste Slovenije, Posebna 
samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo Slovenije in Zveza vodnih skupnosti Slove- 
nije z združenimi sredstvi sodelovale pri izgradnji infrastruk- 
turah objektov, ki so neposredno povezani z izgradnjo 
gospodarskih zmogljivosti na teh območjih. 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo zagotovila, da 
bodo samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji 
združevale sredstva po stopnji 0,02% na osnovi BOD iz 
čistega dohodka. Ta sredstva bodo namenjena za reševanje 
stanovanjskih potreb kadrov na manj razvitih območjih. 

Naloge bodo samoupravne interesne skupnosti izvajale tudi 
na območjih v prehodnem obdobju. 

6. Pospešenega razvoja manj razvitih območij ni mogoče 
doseči, če ni primernih naporov samih občin, organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in ostalih dejavnikov na teh območjih. Podatki o 
doseženih rezultatih na posameznih območjih kažejo, da so 
rezultati večji tam, kjer je bila večja aktivnost samih območij 
in večjih središč v njihovi bližini. 

7. Osnovni namen pospeševanja manj razvitih območij je 
ustvarjanje pogojev na teh območjih, ki bodo omogočili 
boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, demografskih 
in naravnih danosti. To naj bi prispevalo k večji usposobljeno- 
sti teh območij za učinkovitejše vključevanje v celovit razvoj 
SR Slovenije, pri čemer je posebnega pomena usklajena 
aktivnost vseh subjektov razvoja. 

8. Pospeševanje razvoja manj razvitih območij, še zlasti 
hribovitih in obmejnih območij je pomembno za ohranjanje 
poseljenosti teh območij, med drugim tudi iz narodno- 
obrambnega vidika. 
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PRILOGA 1/1 
Premieri sredstev proračuna SR Slovenije, ki jih je komisija IS odobrila za 

Leto 1981 sofinanciranje inicialnih razvojnih načrtov in programov ter projektne do-' 
kumentacije na nanj razvitih območjih v SR Sloveniji 
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Maribor 
Slovenska Bistrica 
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Sevnica 
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PRILOGA 1/2 

Leto 1982 

Priprt sredstev proračuna SE Slovenije, ki ,1ih .ie komisija IS odobrila za 
sofinanciranje iricialnih razvojnih načrtov in P^gramov ter projektne do- 
kumentacije na manj razvitih.območjih v SR Sloveniji 
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Trebnje 
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Murska Sobota 
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PRILOGA 1/3 

Leto 1983 

Premieri sredstev proračuna SR Slovenije, kri jih je komisija IS odobrila za 
sofinsnciranje inicialnih razvo.inih načrtov in programov ter projektne do- 
kumentacije na man.i razvitih območjih v SR Sloveniji 

Območ- 
je 
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Lenart 
Lendava 
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Ormož 
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Šmarje pri Jelšah 
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Ptuj 
Slovenska Bistrica 

Laško 
Sevnica 
Krško 
Brežice 

Metlika 
Črnomelj 
Kočevje 

Novo mesto 
Trebnje 
Grosuplje 

Cerknica 

Ilirska Bistrica 
Postojna 
Sežana 

Tolmin 
Mozirje 
Dravograd 
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Maribor-Ruše 
Murska Sobota 
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PRILOGA 1/4 

Leto 1984 

p ,ert sodstev proračuna SR Slovenije, ki jih ,ie komisija IS odobrila za 
sofinanciran "ie inicialnih razvojnih načrtov in programov ter pro.iektne do- 
kumentacije na nanj razvitih območjih v SR Sloveni.n 

Območ- 
je Občin 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

Gornja Radgona 
Maribor 
Ptuj 
Slovenska Bistrica 

Laško 
Sevnica 
Krško 
Brežice 

Višina izplačanih sredstev po dejavnostih 

industrija 

8336.824,- 
3621.635,- 
3567.5oo,- 
29o9.9oo,- 

3343.800,- 

1533-561,- 

kmetijstvo 
hm^HTl, gpstalB- 
fefrrtjžaipaiar. 

Metlika 
Črnomelj 
Kočevje 

Novo mesto 
Trebnje 
Grosuplje 

Cerknica 

Ilirska Bistrica 
Postojna 
Sežana 

Tolmin 
Mozirje 
Dravograd 
Eadlje ob Dravi 
Maribor -Ruše 
Murska Sobota 

Skupaj po dejavnostih 

3691.895,- 

1751.5oo, 

lol9.32o,- 

532.685,- 

1761.152,- 
5225.000,- 

37294.772,- 

2815-000,- 

2ooo.ooo,- 
738.600,- 
891-672,- 

308.000,- 

635.000',- 

7o2o.ooo 

283.889,- 

-875-937,- 

7605.o98,- 

gc spodarska 
infrastruk 

955-977,- 
1171.856,- 

799-650,- 

ostalo 

7963-ooo,- 

919-844,- 
2155-561,- 

515-000,- 
490.141,- 
815-546,- 

7823-575,- 

11.459.8 24,. 
4577.612, 
5374.356, 
49o9-9oo, 
738.600, 

12055-122, 

1533-561, 

919-844,- 
2155-561,- 

3691-895, 

1751.5OO, 

1303.209, 

532.685,- 

2276.152, 
6591.078, 
815-546, 

6o686.445, 

94 
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REALIZACIJA vlaganj v ptt zmogljivosti na manj razvitih območjih PRILOGA 2 

V 000 din, cene 1980 

Po podjetjih za pco prosaet je realizacija vlaganj:, na manj ra 
območjih naslednja: 

Podj. za ptt pronet 1981-1984 

S k a o 

rcal. 

Celje 
Koper 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 

sred. 
plan 

/o 
real. 

30.633 
6.113 

41.513 
52.075 
68.588 
49.211 
20.415 

8O.397 
49.492 

106.568 
80.25z! 

259.658 
75.190 
52.541 

38 
12 
39 
65 
26 
S5 

-22. 

9 a 5 
ocena 
real. 
»•558 
1.363 
2.778 
S. 951 
7.122 
3.166 
2.222 

srod. 
plan 
23 

1 
23 
40 
52 
14 

L< 
268.548 704.100 38 30.160 

i J 
rca2 

.113 20 

.168 117 

.268 

.331 

.568 
,000 
i222_ 

12 
22 
i-"- 

ocena 
rcal. 

1981 - 1985 

55.191 
7-476 

'V!-. 291 
61.026 
75.710 
52.377 
22.637 

sred. 
plan 

IO3.5IO 
50.660 

129.836 
120.585 
312.226 
89.190 
57.531 

3.708 863.53C 

% 
real. 

34 
15 
34 
51 
24 
59 

_22_ 
35 

PRILOGA 3 

IV. natečaj - 1982 V. natečaj - 1983 

st. 
OZD 

t. ANJ RAZVITE OBČINE 
1. Lenart 9 
2. Lendava 14 
3. Ljutomer 17 
4. Ormož i 
5. Šentjur pri Celju 5 
6. Šmarje pri Jelšah 5 
SKUPAJ (1 do 6) W 

II. OBČINE Z MANJ RAZVITIMI 
OBMOČJI 

7. Gornja Radgona 
8. Ptuj 
9. Slovenska Bistrica 

10. Laško 
11. Sevnica 
12. Krško 
13. Brežice 
lt. Metlika 1 
15. Črnomelj 3 
16. Kočevje 2 
17. Novo Mesto 
18. Trebnje 7 

stev. odobrena 
stanov. sredstva 

st. štev. 
OZD stanov. 

12 
12 
27 
17 
lt 
32 

"nr- 

1 
33 

5 

15 

2.tu.055 
2.t78.t28 
5.222.991 
3.771.750 
2.683.230 
6.651.675 

23.214.155 
t 

10" 

odobrena 
nepovratna 
sredstva 

560.t90 
,1.2t8.700 

1.26t.272 

VI. natečaj - 198t  
odobrena št. štev. nepovratna 

OZD stanov, sredstva 

9 
11 

2 
t 

t 1.785.000 
lt 8.tlt.500 
22 9.t9t.l60 

8 3.083.000 
25 10.323-600 

SKUPAJ 1982 - 198t 
odobrena 

št. štev. nepovratn 
OZD stanov, sredstva 

16 18 t.756.5t 
8 16 3.727.12 

26 ti 13.637.t9 
15 39 13.265.91 

7 22 5.766.23 
11 61 18.239.5t 

3-073.t62 JT- 73 33-100.260 81 197 55.392.85 

2t6.750 
6.977.738 
1.231.283 
2.990.612 

lt 
10 

3 
10 
2 

3.7t3.1t5 
2.686.578 

1.071.000 
2.677.500 

630.666 

39t.t33 
2.600.000 

15 
15 

2 t 
6 t3 
3 7 
7 15 

1.137.57 
5.286.57 

1.317.75 
9.655.23 
1.861.91 
2.990.61 

poročevalec 
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PRILOGA 3/1 

IV. nateča.1 - 198? V. nateča.i - 1983 

št. stev. 
OZD stanov. 

odobrena 
sredstva 

st. 
OZD 

odobrena 
štev. nepovratna 
stanov. sredstva 

VI. nateča.1 - 198*4 
odobrena 

št. štev. nepovratna 
CZD stanov. sredstva 

SKUPAJ 1982 - 198*4 
odobrena 

št. štev. nepovratna 
OZD stanov. sredstva 

49. Grosuplje 1 
20. Cerknica " 
21. Ilirska Bistrica 
22. Postojna 1 
23. Sežana ~ 
SKUPAJ (7-23) 19 

10 

188.910 ' 1 
1.207.661 

2.150.250 

1.199-050 

III. OBČINE Z MANJ RAZVITIMI 
OBMEJNIMI OBMOČJI 

21. Tolmin 6 
25. Mozirje 
26. Dravograd 
27. Radlje ob Dravi 7 
28. Murska Sobota 7 
29. Maribor 3 

SKUPAJ (21-29) 32 

71 

10 

21 
27 
20 

lt.993.237 

1.971.390 

3.191.053 
5.162.275 
3.776.H9 

722.625 

11 

11 
10 

9 
7 
5 

52 

20 

16 
24 
11 

5 

2.183.700 
1H.U91.639 

5.807.023 
3.532.107 
U. 886.385 
3.358.310 
1.330.590 

82 

SKUPAJ I+II+III 95 267 

ZVEZNE IN REPUBLIŠKE MDA 

15.123.192 

53.335.858 

15 

67 

79 

111 

13.911.115 

36.179.516 

plan.ef.ure 
1 

1981 

1982 

1983 

198I 

1985 

3956IO 

440750 

459180 

486631 

112725 

SKUPAJ 2333116 

370077 

392705 

•390911 

386716 

286871 

1827316 

551521 

619588 

526184 

539718 

402607 

2642921 

140,5 

157,77 

139,65 

137,19 

140,31 

144,63 

1 ' 5 2.331.000 

5 1.387.990 
6 1.207.664 
5 2.331.000 

10 2.150.250 
9 2.183.7O0 

3 11 5.328.133 36 131 31.813.309 

11 
5 

10 ' 

17 
12 
28 

1.617.761 

6.919.000 
4.630.335 

10.311-116 

22 

30 
21 
21 

35 

51 
63 
62 

9 

9.396.177 

13.912.160 
14.678.995 
17.115.875 
2.053.215 

23.478.515 105 223 57.516.122 

npr.ef.ure opr.norma ure dosežek norme 

28 62 

62 145 61.907.208 221 553 151.722.582 
PRILdGA 4 

št.brigad. skupna vrednost del (v mio din) 
'5 6 

5046 

5091 

5176 

4832 

4251 

24396 

104,380' 

139,123 

157,725 

171,223 

213,826 

9,277 

OPOMBA:'V letu 1985 niso upoštevani rezultati posebnih oblik 
prostovoljnega dela. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

25. decembra 1985 

sklicane za sredo, 18. decembra 1985 pa je na seje zborov 
25. decembra 1985 preložena obravnava: 

- osnutka programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
Za-leosnutka' delovnega programa Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ za leto 1986. 

SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
5. decembra 1986 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na skupni 
seji zborov 5. decembra 1985 sprejela: 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu; . 

- predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov clove 
škega telesa v zdravstvene namene. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je oba akta 
obravnavala in sprejemala enakopravno z zbori Skupščine SR 
Slovenije. 

n§g 
50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219 914     

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, ki sta sklicani za sredo, 25. 
decembra 1985, je razširjen z obravnavo: 

- predloga družbenega dogovora o zagotovitvi dela sred- 
stev za financiranje delovnega programa Jti9osl°v®n ,.®9a 

centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« 
V - "predloga zakona o ratifikaciji statuta Mednarodnega cen- 
tra za genetski inženiring in biotehnologijo; 

- predloaa zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ Jugo- 
slavijo in Demokratično Socialistično republiko Sn Lanko o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja^ 

Z dnevnega reda sej Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovence, ki so 
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