puuggsiflge

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE IN

Ljubljana, 23.10.1979
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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
21. novembra 1979
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 21. novembra 1979.
Zbor zd/uženega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju
vzgoje in izobraževanja (ESA
179);
- predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti (ESA 171);
- predlog zakona o skupnostih socialnega varstva (ESA
212);
- predlog zakona o družbenem varstvu otrok (ESA 210);
■- predlog zakona o socialnem
skrbstvu (ESA 211);
- predlog zakona o svobodni

menjavi dela na področju telesne kulture (ESA 180);
Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala tudi:
- predlog za izdajo zakona o
Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti s tezami za osnutek zakona (ESA 365);
- predlog zakona o dodatnem
prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979 (ESA 344);
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu zraka (ESA 288);
osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže
merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije
(ESA 288);
- predlog zakona o dopolnitvi
zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so
bili dani v letu 1975 bankam za
določene namene (ESA 317),
- predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sred-

Vabilo
delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in skupščinam občin v SR Sloveniji, da se aktivno vključijo v pripravo programa dela zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 1. oktobra
1979 oblikovalo delovno skupino za pripravo programa dela zborov
Skupščine SR Slovenije za leto 1980. Skupina ima nalogo, da organizira vse potrebno za oblikovanje takega programa dela Skupščine SR
Slovenije za leto 1980, ki bo po svoji vsebini program družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih subjektov, ki sodelujejo v skupščinskem odločanju. Kot tak mora program zajeti vsa tista vprašanja, o
katerih je po njihovi družbeni naravi potrebno razpravljati, se dogovarjati in sprejemati odločitve v republiški skupščini, zlasti o tistih, ki jim je
v prihodnjem letu potrebno zagotoviti prioritetno obravnavo.
Da bo program dela zborov Skupščine SR Slovenije za prihodnje
programsko obdobje izraz življenjskih potreb združenega dela in družbene prakse, vabimo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti, občinske skupščine ter skupine delegatov, ki pošiljajo delegate v Zbor združenega dela in v Zbor občin Skupščine SR Slovenije,
da sodelujejo pri oblikovanju delovnega programa Skupščine SR Slovenije za prihodnje leto s svojimi pobudami in predlogi. Predlogi in
pobude za uvrstitev posameznih vprašanj v delovni program naj bodo
oorazložene tako, da bo iz njih razvidna vsebina vprašanja, ki naj bi
bila predmet obravnave v republiški skupščini in razlogi, ki narekujejo
njihovo prioritetno obravnavo. Ob tem pa kaže upoštevati, da verjetno
vseh pobud in predlogov ne bo mogoče uvrstiti v okvirni delovni
program, zanesljivo pa jih bodo obravnavala delovna telesa skupščine
in zborov.
Pobude in predloge naslavljajte na Skupščino SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, najkasneje do 20. novembra 1979.
Delovna skupina predsedstva Skupščine SR Slovenije za pripravo
programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1980.

stev za kritje prekoračenja
stroškov graditve proge Beograd-Bar na ozemlju SR Črne
gore (ESA 318).
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Vs tri

' i® zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in
imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
10. oktobra 1979
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
dne 10. oktobra 1979 so delegati poslušali uvodno razpravo predsednika Skupščine SR
Slovenije Milana Kučana k
poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji in uvodno razpravo predsednika zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije dr. Lojzeta Udeta k poročilu o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike.
Na skupnem zasedanju
zborov Skupščine SR Slovenije so delegati poslušali tudi
razpravo podpredsednika Republiške konference SZDL
Slovenije Vlada Klemenčiča k
poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji.

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so nato na ločenih sejah
sprejeli:
- poročilo o uresničevanju
delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji
(Zbori so sprejeli sklepe, ki jih
objavljamo v tej številki »Poročevalca«);
- poročilo o uresničevanju
resolucije o temeljih zakonodajne politike republike in
osnutek stališč in sklepov o
uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike
republike.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
- predlog zakona o varnosti
pomorske plovbe;
- predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
Socialistične republike Slovenije za leto 1979;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Vilma Manček, Emil Tomažič, Marija Rafolt, Pavel Dimitrov, Jožica Farčnik-Mrvar, Milica Vavpetič, Branko
Pučko, Romana Vranješ, Ciril Umek, Samo Zupančič, Jože
Pacek, Andrej Kržič, Francka Herga, Gojmir Vizovišek,
Rado Roter, Franc Križnar, Savo Vuk, Franc Šmajdek;
Zbor občin:
Janez Ocepek, Gianfranco Sillian, Tone Klemen, Rudi
Mlakar, Franček Kavčič, Ciril Plut, dr. Mitja Mrgole, Vida
Bogataj, Tone Rožman, Ivo Bernard, Savin Jogan, Andrej
Gerenčak, Janez Zafred, Stojan Makovec, Franc Godina,
Stane Božič, Radovan Vrabec, Marjan Žerdin, Rok Kržan,
Cvetko Gatnik, Marjan Oblak, Alojz Strmole;
Družbenopolitični zbor:
Miloš Prosenc, Peter Toš, Zoran Polič, Marija Aljančič,
Janko Ževart, Geza Bačič, Vlado Janžič, Ivan Godec,
Marko Bule, Majda Naglost, Vida Mikuž, Milan Kučan,
Ludvik Golob.

t.

Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen in obravnavi osnutka
zakona o temeljih sistema cen

membah in dopolnitvah zakoin o družbeni kontroli cen;
banki, v dolgoročne kredite.
- sklep ob obravnavi osnutZbor združenega dela je dal na o financiranju zavarovanja
izvoznih poslov pred nekomerka zakona o spremembah in soglasje k:
dopolnitvah zakona o spreme- osnutku zakona o kom- cialnimi nevarnostmi (riziki);
- osnutku zakona o priložnltvi kratkoročnih kreditov, da- penzaciji;
nih Jugoslovanski kmetijski
- osnutku zakona o spre- nostnih kovancih.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistema in
delegatskih odnosov v SR Sloveniji
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 26. seji dne 10. oktobra
1979 obravnaval poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji in na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela sprejema poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji skupaj z ugotovitvami in stališči
delovnih teles skupščine in zbora.
2. Ugotovitve in usmeritve iz poročila
in iz razprave na seji zbora naj služijo kot
osnova za nadaljnjo družbenopolitično
in samoupravljalsko akcijo za reševanje
vprašanj, ki jih vsebuje poročilo in s tem
za učinkovitejše delovanje delegatskega
sistema v celoti. Vsi družbeni subjekti, ki
se na vseh ravneh družbene samoupravne in politične organiziranosti vključujejo v procese delegatskega odločanja, naj
vsebino, načine in metode svojega dela
dosledneje prilagajajo potrebam delegatskega sistema in delegatskega odločanja v skupščinah družbenopolitičnih
skupnosti. Pri tem naj, izhajajoč iz lastnih
izkušenj in ugotovitev, upoštevajo sklepe
in stališča družbenopolitičnih organizacij, stališča, priporočila in sklepe, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah
zborov dne 22. 2. 19/8 ter ugotovitve,
ocene in naloge, ki jih vsebuje obravnavano poročilo.
3. Zbor združenega dela, delovna telesa zbora in Skupščine SR Slovenije morajo na podlagi ugotovitev iz poročila
izboljšati sedanje in vpeljati take metode
Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na seji dne 10. oktobra 1979 obravnaval
poročilo o uresničevanju delegatskega
sistema in delegatskih odnosov v SR
Sloveniji in sprejel
sklep:
1. Poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v
SR Sloveniji se sprejme.
2

dela, ki bodo omogočale delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovim delegacijam in delegatom še aktivnejše in kvalitetnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti in odgovornosti v
delegatskem sistemu. Za uresničitev te
naloge bo potrebno tudi stalno dograjevati določbe poslovnika Skupščine SR
Slovenije in poslovnika zbora, sproti
proučevati primernost sedanjih oblik in
metod dela in bolj prilagoditi organiziranost strokovnih služb skupščine potrebam delegatskega odločanja.
4. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije bo tudi v prihodnje posvečal več pozornosti uresničevanju v skupščini sprejete politike in aktov, zlasti še,
ker se zaključuje obdobje usklajevanja
zakonodaje z ustavo in sprejemanje novih sistemskih zakonov na njeni podlagi.
Pri tem bodo imela pomembno vlogo delovna telesa skupščine in zbora. Zato naj
Skupščina SR Slovenije kot prednostno
nalogo za prihodnje programsko obdobje prouči uresničevanje vloge zborov ter
metode dela delovnih teles skupščine in
zborov. Poročilo o tem bodo zbori obravnavali v IV. trimesečju 1980.
5. Da bodo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti zaživele kot ključni člen celotnega delegatskega sistema, Zbor združenega dela priporoča delavcevm v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da
proučijo delegatske odnose v svojih organizacijah. V zvezi s tem naj v statutih in
drugih samoupravnih aktih opredelijo,
koliko tega še niso, pravice, dolžnosti in
odgovornosti delegacij in delegatov ter
pogoje za njihovo delo, pri čemer naj jim
zagotovijo enakovreden položaj z drugimi organi upravljanja; opredelijo naj
tudi konkreten postopek za oblikovanje

temeljnih stališč delegacij in pravice,
dolžnosti in odgovornosti poslovodnih
organov in strokovnih služb za zagotavljanje pogojev dela delegacijam in delegatom.
6. Ker se zbori združenega dela občinskih skupščin še niso v celoti uveljavili
kot konferenca delegacij za oblikovanje
stališč za delo delegatov v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, so
skupine delegatov še vedno nujne, treba
pa jih je razvijati v smeri, da bo zagotovljena njihova čimtesnejša povezanost s
temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, da bodo v njih prišli do
izraza interesi samoupravne baze. Pri
tem si je potrebno prizadevati, da bodo
temeljna stališča glede vprašanj, o katerih odloča Zbor združenega dela republiške skupščine, oblikovali v zborih združenega dela občinskih skupščin kot konferencah delegacij za Zbor združenega
dela republiške skupščine.
7. Pri delu Zbora združenega deta
Skupščine SR Slovenije bo potrebno v
večji meri upoštevati neposredne interese združenega dela pri oblikovanju rešitev, o katerih zbor razpravlja in odloča.
Zbor bo moral na pobudo delegatov večkrat obravnavati vprašanja, ki so specifična za združeno delo. Zbor si bo prizadeval za take smeri in načine svojega
delovanja, da bo še bolj kot doslej postavljal mesto, prek katerega združeno
delo uveljavlja svoj vpliv na družbenoekonomske odnose in razvoj. V tej smeri
bo potrebno proučiti med drugim tudi
način delegiranja delegatov v zbor, predvsem z vidika zastopanosti posameznih
področij združenega dela in območij. Zato je potrebno proučiti tudi zakonodajo
tega področja in predlagati morebitne
spremembe in dopolnitve volilnih zakonov.

2. Ugotovitve in usmeritve iz poročila
in iz razprave na seji zbora naj služijo kot
osnova za nadaljnjo družbenopolitično
in samoupravljalsko akcijo za reševanje
vprašanj, ki jih vsebuje poročilo in s tem
za učinkovitejše delovanje delegatskega
sistema v celoti. Vsi družbeni subjekti, ki
se na vseh ravneh družbene samoupravne in politične organiziranosti vključujejo v procese delegatskega odločanja, naj
vsebino, načine in metode svojega dela
dosledneje prilagajajo potrebam delegatskega sistema in delegatskega odio-

čanja v skupščinah družbenopolitičnih
skupnosti. Pri tem naj, izhajajoč iz lastnih
izkušenj in ugotovitev, upoštevajo sklepe
in stališča družbenopolitičnih organizacij, stališča, priporočila in sklepe, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah
zborov dne 22. 2. 1978 ter ugotovitve,
ocene in naloge, ki jih vsebuje obravnavano poročilo.
3. Skupščina SR Slovenije, zbori in
delovna telesa morajo na podlagi ugotovitev iz poročila izboljšati sedanje in vpeljati take metode dela, ki bodo omogočaporočevalec

le delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovim delegacijam in delegatom še aktivnejše in kvalitetnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti in odgovornosti v delegatskem sistemu.
Za uresničitev te naloge bo potrebno
tudi stalno dograjevati določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov, sproti proučevati primernost
sedanjih oblik in metod dela in bolj prilagoditi organiziranost strokovnih služb

skupščine potrebam delegatskega odločanja.
4. Skupščina SR Slovenije bo tudi v
prihodnje posvečala več pozornosti uresničevanju v skupščini sprejete politike
in aktov, zlasti še, ker se zaključuje obdobje usklajevanja zakonodaje z ustavo
in sprejemanje novih sistemskih zakonov
na njeni podlagi. Pri tem bodo imela pomembno vlogo delovna telesa skupščine
in zborov. Zato naj Skupščina SR Slovenije kot prednostno nalogo za prihodnje

programsko obdobje prouči uresničevanje vloge zborov ter metode dela delovnih teles skupščine in zborov. Poročilo o
tem bodo zbori obravnavali v IV. trimesečju 1980.
5. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije naj prouči pobude iz razprave na seji
zbora ter z vsemi subjekti delegatskega
sistema izoblikuje program aktivnosti,
določi nosilce in skrbi za njegovo uresničevanje. O tem programu aktivnosti naj
obvesti zbor.

Družbenopolitični zbor

ganiziranosti vključujejo v procese delegatskega odločanja, naj vsebino, načine
in metode svojega dela dosledneje usklajujejo s potrebami delegatskega sistema
in delegatskega odločanja v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem
naj, izhajajoč iz lastnih izkušenj in ugotovitev, upoštevajo sklepe in stališča družbenopolitičnih organizacij, stališča, priporočila in sklepe, ki jih je Skupščina SR
Slovenije sprejela na sejah zborov dne
22. 2. 1978 ter ugotovitve, ocene in naloge, ki jih vsebuje obravnavano poročilo.
3. Zbori in delovna telesa Skupščine
SR Slovenije morajo na podlagi ugotovitev iz poročila izboljšati sedanje in vpeljati take metode dela, ki bodo omogočale delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovim delegacijam in delegatom še aktivnejše in kvalitetnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti in odgovornosti v delegatskem sistemu.

Za uresničitev te naloge bo potrebno
tudi stalno dograjevati določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov, sproti proučevati primernost
sedanjih oblik in metod dela in bolj prilagoditi organiziranost strokovnih služb
skupščine potrebam delegatskega odločanja.
4. Tudi v prihodnje bo potrebno posvečati več pozornosti uresničevanju v
skupščini sprejete politike in aktov, zlasti
še, ker se zaključuje obdobje usklajevanja zakonodaje z ustavo in sprejemanjem
novih sistemskih zakonov na njeni podlagi. Pri tem bodo imela pomembno vlogo
delovna telesa skupščine in zborov. Zato
naj Skupščina SR Slovenije kot prednostno nalogo za prihodnje programsko obdobje prouči uresničevanje vloge
zborov ter metode dela delovnih teles
skupščine in zborov. Poročilo o tem bodo zbori obravnavali v IV. trimesečju
1980.

Družbenopolitični zbor je na seji dne
10. oktobra 1979 obravnaval poročilo o
uresničevanju delegatskega sistema in
delegatskih odnosov v SR Sloveniji in
sprejel
sklep:
1. Poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v
SR Sloveniji se sprejme.
2. Ugotovitve in usmeritve iz poročila
in uvodne razprave predsednika Skupščine SR Slovenije in iz razprave na seji
zbora naj služijo kot osnova za nadaljnjo
družbenopolitično in samoupravljalsko
akcijo za reševanje vprašanj, ki jih vsebuje poročilo in s tem za učinkovitejše delovanje delegatskega sistema v celoti. Vsi
družbeni subjekti, ki se na vseh ravneh
družbene samoupravne in politične or-

SKUPŠČINA S RS
Predlog za izdajo
zakona o Slovenski
akademiji znanosti in
umetnosti, s tezami za
osnutek zakona
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je nacionalna znanstvena in umetnostna organizacija. Njeno
vlogo in položaj ureja zakon o
SAZU iz leta 1971. Določila tega zakona pa ne ustrezajo več
doseženi stopnji našega družbenega razvoja, pa tudi ne več
sedanji vlogi in nalogam SAZU. Predlagani zakon bo opredelil osnovne cilje in naloge
SAZU. določil načela za organizacijo in upravljanje SAZU,
urejal članstvo v SAZU, določal posebne pogoje glede raziskovalnih organizacij, ki jih
ustanavlja SAZU, oziroma glede raziskovalne dejavnosti, ki
jo opravljajo v teh organizacijah ter položaj delovne skupnosti za opravljanje del skupnega pomena za SAZU.
Zakon bo opredelil SAZU kot
nacionalno znanstveno in
poročevalec

BO OBRAVNAVALA

(ESA-365)

navlja raziskovalne in druge
organizacije združenega dela.
Zakon bo določil, da mora raziskovalna organizacija, ki jo
ustanovi SAZU, usklajevati
svoje raziskovalne programe v
okviru ustreznega razreda SAZU. Zakon bo določil, da ima
SAZU inštitut za marksistične
študije, ki ima posebne naloge
pri idejni opredelitvi temeljnih
vprašanj znanstvenega in
umetniškega delovanja SAZU
in pri razvoju marksistične teorije in metodologije na različnih področjih raziskovalne dejavnosti SAZU.
Organa SAZU sta skupščina,
ki jo sestavljajo vsi redni in do-

pisni člani SAZU, ter predsedstvo. Administrativno strokovna, pomožna in tem podobna
dela skupnega pomena za SAZU pa opravlja delovna skupnost SAZU.
Sredstva za redno dejavnost
SAZU se zagotavljajo iz proračuna SR Slovenije, sredstva za
raziskovalno in umetniško dejavnost SAZU pa zagotavlja
SAZU s svobodno menjavo dela v ustreznih samoupravnih
interesnih skupnostih.
S predlaganim zakonom se
bodo obveznosti SR Slovenije
do SAZU povečale za ca
2.500.000 din letno.

umetnostno organizacijo, ki
združuje najzaslužnejše znanstvenike in umetnike, razvija,
spodbuja, organizira in pospešuje znanost in njeno uporabo,
spodbuja in neguje umetnost
ter pospešuje umetnostno dejavnost ter z vso svojo dejavnostjo prispeva k razvoju samoupravne
socialistične
družbe.
SAZU ima redne, dopisne,
Predlog zakona o
zunanje dopisne in častne člane; zakon
bo
določal
njihove
dodatnem prispevku
pravice lin dolžnosti.
solidarnosti iz dohodka
Znanstvena in umetniška
dejavnost SAZU je organizira(ESA-344)
v letu 1979
na v razredih, ki se oblikujejo
za eno ali več področij znanosti in umetnosti. Za uresničei.
iz dohodka za zagotovitev
vanje nalog s posameznih poZ zakonom o dodatnem pri- sredstev, ki so potrebna za izdročij znanosti in umetnosti se
SAZU povezuje z raziskovalni- spevku solidarnosti iz dohod- polnitev tretjega obroka akonmi visokošolskimi in drugimi ka v letu 1979 se uvaja enkratni tativne obveznosti SR Sloveniorganizacijami, lahk j pa usta- dodatni prispevek solidarnosti je v mesecu decembru 1979 v
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višini 228 milijonov dinarjev.
Navedena globalna obveznost
SR Slovenije izhaja iz določb
14. člena zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic
katastrofalnega potresa, ki je
prizadel območje Socialistične
republike Črne gore v letu
1979 (Uradni list SFRJ, št.
36/79).
Dodatni prispevek solidarnosti iz dohodka organizacij
združenega dela se uvaja v
skladu z določbo enajste alinee prvega odstavka 47. člena
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka
in dohodka (Uradni list SFRJ,
št. 62/77 in 70/78), po kateri se
dohodek temeljne organizacije razporeja za druge izdatke z
zakonom določenih obveznosti, prevzetih s samoupravnim
sporazumom ali pogodbo oziroma z drugim zakonom predpisanih obveznosti.
Zavezanci za plačilo dodatnega prispevka solidarnosti po
zakonu so uporabniki družbenih sredstev s področja gospodarstva. Zaradi jasnejše določitve zavezancev so v prvem
odstavku 2. člena osnutka zakona naštete vrste uporabnikov družbenih sredstev s pristavkom, da se obveznost nanaša le na tiste uporabnike, ki
so po enotni klasifikaciji dejavnosti uvrščeni v področje gospodarstva. Ker gre za uvedbo
enkratne obveznosti, ni bila
uporabljena opredelitev, da so
zavezanci za plačilo dodatnega prispevka solidarnosti temeljne organizacije združenega dela, ki so po zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela zavezanci za plačilo davka, ker bi
to povzročilo dodatno preverjanje pravilnosti ugotovitve
posameznega zavezanca, kar
je v primeru tega zakona povsem odveč, če upoštevamo,
da za obračunsko osnovo ni
določena davčna osnova.
Uporabniki družbenih sredstev obračunajo in plačajo dodatni prispevek solidarnosti iz
dohodka v letu 1979 v višini
4% od dela čistega dohodka
za druge namene v skupni porabi, razporejenega v zaključnem računu za leto 1978. S
takšno določitvijo obračunske
osnove je dosežena enaka
struktura razporeditve obveznosti po področjih dejavnosti,
kakor je bila vzpostavljena ob
razporejanju čistega dohodka
za druge namene v skupni porabi v zaključnih računih za leto 1978 (postavka v bilanci
uspeha pod zaporedno številko 72), v globalu pa ima enak
učinek kakor povečanje stopnje za obračun davka iz dohodka temeljnih organizacij
4

združenega dela za 1%, ne
upoštevaje znižanj davka
davčnim zavezancem s posameznih področij gospodarskih
dejavnosti. Tako določena
obračunska osnova ne vključuje zneska sredstev, ki jih je
organizacija združenega dela
namenila v zaključnem računu
za leto 1978 za stanovanjsko
izgradnjo.
Zavezanci za plačilo dodatnega prispevka solidarnosti iz
dohodka v letu 1979 so tudi
občani, ki z osebnim delom z
lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko in negospodarsko
dejavnost in se jim ugotavlja
dohodek. Ta vrsta zavezancev
v knjigovodstvu ne izkazuje
razporeditve ostanka dohodka
za druge namene v skupni porabi, zato je predlagana uvedba prispevka v višini 1% od
osnove za odmero davka iz dejavnosti za leto 1978. Stopnja
za obračun prispevka iz dohodka je izračunana na osnovi
razmerja med globalno obveznostjo in osnovo za obračun
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, s čimer je v načelu
izenačena obveznost družbenega in zasebnega sektorja, ki
se z zakonom uvaja.
Z osnutkom zakona je določeno, da plačajo zavezanci dodatni prispevek solidarnosti
najkasneje do 10. decembra
1979 na poseben račun pri
Službi družbenega knjigovodstva. Takšna določba ne izključuje možnosti, da zavezanci
plačajo svojo obveznost do
navedenega datuma tudi v več
obrokih.
Stopnje za obračun dodatnega prispevka solidarnosti so
bile zaokrožene navzgor, da bi
se na ta način kompenziral
morebitni izpad načrtovanih
vplačil zaradi napak pri obračunu, nepravočasnih plačil in
sprememb v številu zavezancev zaradi organizacijskih in
statusnih sprememb. S 6. členom osnutka zakona je zato
predlagano, da se sredstva,
vplačana po tem zakonu, nad
skupnim zneskom 228 milijonov dinarjev, uporabijo za izpolnjevanje obveznosti SR
Slovenije v letu 1980 po zakonu o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične republike
Črne gore v letu 1979 (Uradni
list SFRJ, št. 36/79).
S 7. členom osnutka zakona
je predlagano, da prične zakon
veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS. Uveljavitev
zakona v začetku meseca novembra 1979 omogoča pravočasno izvedbo organizacijskih
in tehničnih priprav za obra-

čun in plačilo obveznosti v ro- skupnosti s področja negospodarstva, so podrobneje priku, določenem z zakonom.
kazani v predlogu za izdajo zakona in so bili v dosedanji razII.
Predlog zakona je priprav- pravi v glavnem tudi sprejeti.
ljen v enakem besedilu kot Osnovni razlog je v tem, da
osnutek zakona (razen nekaj predvidena obveznost ni zajeredakcijskih izpopolnitev), ki ta v okviru sprejetih prograje bil obravnavan na sejah zbo- mov samoupravnih interesnih
rov Skupščine SR Slovenije skupnosti in bi bilo treba v tem
dne 26. 9. 1979. V razpravi o primeru sprejeti anekse k sapredlogu za izdajo zakona z moupravnim sporazumom po
osnutkom zakona so bili v tele- zapletenem in dolgotrajnem
sih zborov Skupščine SR Slo- postopku. Ker gre pri tem le za
venije in na sejah zborov izra- enkratno obveznost (ki bi jo ob
ženi nekateri predlogi, mnenja povečani prispevni stopnji v
in sugestije k predlaganim re- bistvu poravnali uporabniki
šitvam. V zvezi s temi mnenji, družbenih sredstev s področja
predlogi in sugestijami pripo- gospodarstva), je bilo ocenjeno, da je v zakonu predlagana
minjamo naslednje:
1. V odborih za finance rešitev primernejša od omeobeh zborov so delegati posta- njene širitve kroga zavezanvili zahtevo, da bi bilo treba v cev.
Z uveljavitvijo predlagane
okviru razprav o ukrepih za
prizadeta območja v SR Črni ideje, da se krog zavezancev
gori zagotoviti celovit pregled razširi tudi na družbene dejavnastale škode kot tudi pregled nosti, pa bi bilo z novim prirezultatov posameznih ukre- spevkom mogoče poseči le v
pov, ki so že bili sprejeti ali ki sredstva v okviru sprejetih programov za posamezne dejavso še v postopku.
V zvezi z navedeno zahtevo nosti. Sredstev, ki so se v popripominjamo, da tak celovit sameznih samoupravnih intepregled o oceni višine nastale resnih skupnostih natekla preškode in o učinkih že sprejetih ko predvidenih programov, ni
ukrepov zaenkrat še ni pri- mogoče uporabljati mimo
pravljen. V zveznem zakonu, ki sprejetih programov. Vprašasistemsko ureja zagotavljanje nje, kako ravnati s temi presežpomoči za potresno območje v nimi sredstvi, bo predmet poSR Črni gori, je sicer predvide- sebne razprave, ki pa bo
no, da bo poseben zvezni za- usmerjena v tem smislu, da se
kon z oceno višine nastale presežna sredstva v ustrezni
škode sprejet najpozneje do obliki vrnejo vplačnikom. Zato
15. decembra 1979, vendar problema dodatnega prispevzaenkrat še ne razpolagamo z ka solidarnosti, ki naj bi ga
ustreznimi podatki, ki bodo plačevale družbene dejavnoosnova za sprejetje navedene- sti, po našem mnenju ni mogoga zakona. Če bomo med po- če reševati na račun presežnih
stopkom za sprejetje tega za- sredstev v samoupravnih intekona dobili kakršnekoli podat- resnih skupnostih.
3. V odboru za finance zboke v smislu postavljene zahteve delegatov, jih bomo takoj ra združenega dela je bila izrapredložili v razpravo Skupščini žena tudi misel, da bi bilo primernejše, če bi bile delovne
SR Slovenije.
2. V odboru za finance zbo- skupnosti s področja gospora združenega dela je bil spro- darstva oproščene plačevanja
žen predlog, da naj bi predla- prispevka (tako kot delovne
gatelj proučil možnost, po ka- skupnosti s področja negoteri bi bili zavezanci za enkrat- spodarstva).
V zvezi z navedenim predlani prispevek solidarnosti tudi
samoupravne interesne skup- gamo, da naj se v osnutku zanosti s področja družbenih de- kona opredeljeni krog zavejavnosti, za katere je ugotov- zancev ne spreminja, sicer bi
ljeno, da jim sredstva na žiro morali ustrezno povečati stopnjo prispevka za temeljne orračunih ostajajo.
V zvezi z navedenim najprej ganizacije s področja gospopripominjamo, da je imel od- darstva, kar bi dalo enak učibor za finance v svojem pred- nek.
4. Na seji zbora združenega
logu za razširitev kroga zavezancev za prispevek najbrž v dela je bil dan predlog, da naj
mislih temeljne organizacije bi se dodatni prispevek solizdruženega dela s področja darnosti obračunal praviloma
družbenih dejavnosti in ne ne- iz sredstev rezerv, če sredstva
posredno samoupravne inte- rezerv za to ne bi zadoščala,
resne ukupnosti s teh področij. pa iz dohodka.
Glede na navedeni predlog
Razlogi, zakaj se predlagatelj
ni odločil, da bi kot zavezance pripominjamo, da ponujena
za prispevek opredelil tudi te- rešitev po našem mnenju ne
meljne organizacije in delovne pride v poštev, ker imajo sredporočevalec

štva rezerv bodisi v organizacijah združenega dela bodisi v
skladih skupnih rezerv v okviru
družbenopolitičnih skupnosti
po sprejetem zveznem in republiškem zakonu povsem drug
namen.
5. V zboru združenega dela
je bila izražena bojazen, da se
bodo sredstva iz novega prispevka po predlaganem avtomatizmu oblikovala preko zneskov, ki so trenutno potrebni
za obnovitvena dela. Da se torej sredstva ne bi brez potrebe
kopičila na računih ustreznih
bank, je bil podan predlog, po
katerem naj bi se glede uporabe teh sredstev uveljavil sistem
odpoklica, kot je sicer v veljavi
glede sredstev solidarnosti v
naši republiki.
Predlagatelj meni, da je v
zboru izražena skrb utemeljena, vendar sprejeti zvezni zakon zaenkrat ne dopušča možnosti za uveljavitev omenjene
ideje. Zvezni zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki
je prizadel območje SR Črne
gore v letu 1979, določa namreč fiksne roke za izpolnjevanje obveznosti republik in
pokrajin, in sicer tako glede
letošnjih akontativnih obveznosti kot glede obveznosti v
naslednjih letih. Zakon predvideva celo sankcije za primer,
če sredstva prispevka ne bi bila vplačana v določenem roku;
' sankcija je v tem, da Služba
družbenega knjigovodstva za
znesek neplačanega prispevka

avtomatično poseže na račun
proračuna republike oziroma
pokrajine.
6. Na seji zbora združenega
dela je bila omenjena že možnost, da naj bi se odpravljanje
posledic potresa v SR Črni gori namesto predlaganega novega prispevka uporabila že
oblikovana sredstva v posebnem zveznem skladu za pospeševanje hitrejšega razvoja
gospodarsko nezadostno razvitih republik in AP Kosovo.
Tak predlog po našem mnenju ni izvedljiv, saj imajo sredstva za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih
območij, ki se zbirajo v posebnem skladu federacije, po
ustavi, zakonu in družbenem
planu povsem drugačen namen, poleg tega pa so to kreditna sredstva, ki se po preteku določenega roka vrnejo
vplačnikom in jih zato ni mogoče uporabljati za nepovratne namene.
Končno še pripominjamo,
da bodo omenjena ter tudi
druga stališča, predlogi in
mnenja, ki so bila že izražena v
dosedanjih razpravah o zakonskem osnutku ali ki bodo izrečena v nadaljnjem zakonodajnem postopku v zvezi s tem
zakonom, koristen napotek pri
pripravi sistemskih rešitev, s
katerimi bo potrebno zagotoviti sredstva za izpolnitev zakonskih obveznosti SR Slovenije pri odpravljanju posledic
potresa v SR Črni gori v naslednjih letih.

Osnutek zakona o
poroštvu Socialistične
republike Slovenije za
obveznosti iz vlaganj v
energetske objekte
Skupščina SR Slovenije je
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 28. marca 1979 sprejela predlog za izdajo zakona o poroštvu SR
Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte. V
razpravi po odborih in v zborih
je bilo zavzeto enotno stališče,
da je rešitev vprašanja gradnje
energetskih objektov kontinuitete, to je tistih, katerih gradnja se začne v tem srednjeročnem obdobju, konča pa v naslednjem, to je po letu 1980, na
način, kot je predviden v predlogu za izdajo zakona, utemeljena in potrebna.
Združevanje sredstev po samoupravnem sporazumu o
združevanju sredstev za financiranje objektov po samoporočevalec

banka kot garant morala zagotoviti namesto ISE potrebna
sredstva za dograditev v zakonu navedenih objektov primarne energije ter objektov za
proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije oz.
namesto OZD INA Nafta Lendava potrebna sredstva za dograditev rafinerije Lendava-II.
faza, izvedla pravočasno
ustrezne ukrepe, da bodo
Ljubljanski banki zagotovljena
ta sredstva, ki jih je plačala namesto njiju.
Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva
iz proračuna republike. Izjemoma, če ne bi bil sprejet do
konca leta 1980 samoupravni
sporazum proizvajalcev in porabnikov energetskih virov o
združevanju sredstev za gradnjo energetskih objektov v obdobju 1981-85 in bi tako po
letu 1980 ne bila na razpolago
potrebna sredstva, kar pomeni, da bi Ljubljanska banka kot
garant morala pokriti obveznosti investitorjev, bi republika
morala z ustreznimi ukrepi v
skladu s pooblastili, ki jih daje
Ustava, zagotoviti Ljubljanski
banki sredstva, ki jih je ta plačala investitorjem namesto ISE
oziroma OZD INA Nafta Lendava.
Skupščina ISE je 15. 5. 1979

Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
varstvu zraka
I.
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upravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje
1976-1980 preneha namreč z
31. 12. 1980, sporazum pa ne
vsebuje določil, ki bi zavezovala udeležence sporazuma, da
združujejo sredstva tudi za objekte kontinuitete, pri čemer
pa postopek sprejemanja in
podpisovanja sporazuma za
obdobje 1981-85 ne bo izveden pred koncem prve polovice leta 1980. Tako Ljubljanska
banka ne more izdati garancije
za celotno predračunsko vrednost teh objektov, ker nima
formalnega kritja za svojo garancijo v sedanjem samoupravnem sporazumu.
S predlaganim zakonom se
republika zavezuje, da bo, v
primeru, če bi Ljubljanska

sprejela predlog besedila samoupravnega sporazuma o
spremembah in dopolnitvah
veljavnega
srednjeročnega
sporazuma, ki zajema navedene objekte kontinuitete, in ga
poslala udeležencem sporazuma v podpis. Prav tako je že
zaključena finančna konstrukcija izgradnje rafinerije Lendava - II. faza in pripravljen samoupravni sporazum.
Osnutek zakona je v primerjavi s predlogom za izdajo dopolnjen v toliko, da vključuje
med objekte tudi Rafinerijo
Lendava - faza II., za katero so
potrebna sredstva do konca
leta 1980 v višini 1,13 mlrd zagotovljena z bančnimi posojili,
inozemskim bančnim in finančnim kreditom in združenimi sredstvi sovlagateljev, od
preostalih potrebnih sredstev
v višini 2,15 mlrd pa je potrebno s finančnim poroštvom republike pokriti 1,30 mlrd in se
bodo zagotovila podobno kot
pri elektroenergetskih objektih, to je s samoupravnimi sporazumi o združevanju sredstev
za gradnjo energetskih objektov v obdobju 1981-85.
Gradnja objektov naftnoplinskega gospodarstva, ki bodo vključeni v dogovor o temeljih plana, bo potekala po enakih načelih kot gradnja elektroenergetskih objektov.

Skupščina SR Slovenije je
na predlog Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije kot
predlagatelja zakona na seji
Zbora združenega dela in na
seji Zbora občin dne 25. 6.
1979 sklenila, da se spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu zraka obravnavajo po drugem odstavku 250. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je, da se združita prva
in druga faza postopka za izdajo zakona, da se hkrati
obravnava in sprejema predlog za izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu zraka in osnutek
zakona.
Skupščina SR Slovenije je
sprejela dne 25. 6. 1979 predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka in osnutek
zakona ter naročila Izvršnemu
svetu Skupščine SRS, da pripravi predlog zakona, pri tem
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pa upošteva pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih
delovnih teles skupščine in
zborov, pripombe, predloge in
mnenja, dana v razpravi na sejah obeh navedenih zborov.
Nadalje mora po sklepih obeh
zborov Izvršnega sveta Skupščine SRS v zadnji fazi postopka za sprejemanje tega zakona
predložiti še nekatere podzakonske predpise.
Osnutek zakona je obravnaval tudi Svet za varstvo okolja
pri predsedstvu Republiške
konference SZDL ter Gospodarska zbornica Slovenije.
II.
V nadaljevanju so prikazane
in obrazložene razlike med
osnutkom in predlogom zakona ter pojasnjeno, katere pripombe in predlogi zborov in
skupščinskih teles so bili upoštevani in kateri ne ter navedeni razlogi za neupoštevanje
danih pripomb in predlogov.
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1. K 5. členu
a) Skladno s pripombo zbo^
ra združenega dela je spremenjen 5. člen v predlogu zakona. Po dikciji v osnutku zakona
je bila pri nalogah po mnenju
tega zbora vloga republiške
službe za varstvo zraka preveč
favorizirana. V zakonskem
predlogu je jasno opredeljena
naloga in odgovornost Republiške službe za varstvo zraka
za delovanje celotnega analitično nadzornega alarmnega
sistema, ki ga tvorita republiška osnovna mreža ter dopolnilna mreža merilnih postaj.
Republiška služba za varstvo
zraka sama neposredno dela
na republiški osnovni mreži in
zagotavlja, da delo na dopolnilni mreži merilnih postaj, pri
katerem sodelujejo pooblaščene strokovne organizacije
in zavodi, poteka na podlagi
obvezne enotne metodologije
ter v skladu z zasnovo analitično nadzornega alarmnega sistema.
b) Pripomba zbora združenega dela, da se iz besedila 5.
člena izpusti nadzorovanje širjenja onesnaženosti zraka, ni
mogla biti upoštevana. SR Slovenija ima glede tega poseben
interes tako v okviru svojega
območja, zlasti pa glede širjenja onesnaženosti zraka preko
državne in republiške meje.
2 K 6. členu
Na Zboru združenega dela je
bila dana pripomba na določila 17. a člena, po katerem je
pridobila sredstva na podlagi
pogodb le Republiška služba
za varstvo zraka. Glede na
spremembo v 17. členu, kjer
gre za razmejitve nalog in so
še posebej določene naloge
Republiške službe za varstvo
zraka in pooblaščenih strokovnih organizacij in zavodov,
analogno sledi, da sredstva za
opravljanje nalog na podlagi
določil 29: in 30. člena tega
zakona ter 3. odstavka 6. člena
tega zakona pridobivajo tudi
pooblaščene organizacije in
zavodi. Zato prvotna dikcija
17. a člena, ko govori o načinu
pridobivanja sredstev, ni ponovljena.
Iz novega določila 17. a člena pa izhaja, da se sredstva za
osnovno mrežo merilnih postaj zagotavljajo iz proračuna
SRS, medtem ko se sredstva
za potrebe dopolnilne merilne
mreže pridobivajo s samoupravnim sporazumevanjem iz
prispevka zaradi onesnaževanja zraka, ki se plačuje za cestna motorna vozila in pogodbenimi dogovarjanji.
V novem 17. b členu je upoštevana pripomba za zbora
združenega dela. V skladu s
tem spremenjenim določilom
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Republiški sekretariat za urbanizem predpiše postopek za
določanje enotne metode.
V tem členu se določi tudi
konkretni rok za izdajanje
pooblastil, kot je zahtevala zakonodajno-pravna komisija pri
Skupščini SR Slovenije.
Dane pripombe na zboru
združenega dela k zadnjemu
odstavku 17. b člena ni mogoče upoštevati. Na njihovo zahtevo naj bi zdravstvene organizacije združenega dela
spremljale v okviru svoje redne
dejavnosti stanje onesnaženosti zraka in njen vpliv na zdravje prebivalstva. To pomeni, da
bi tudi zdravstvene organizacije merile onesnaženost zraka.
Če pa bi merile onesnaženost
zraka tudi zdravstvene organizacije, bi to pripeljalo do podvajanja meritev na istem mestu, kar ni racionalno. Zato je
sprejemljivejša prvotna dikcija, kjer je naloga zdravstvene
organizacije le spremljanje
vpliva onesnaženosti zraka na
zdravje prebivalstva.
Ta določba seveda ne izključuje zdravstvenih organizacij,
ki so ustrezno strokovno
opremljene in usposobljene za
meritve in zanje tudi pooblaščene, da ne bi spremljale
onesnaženosti zraka.
3 K 11. členu
Skladno s pripombo zakonodajno-pravne komisije se v
4. odstavku citiranega člena za
besedo »določi« vstavi besedilo »obveznost plačevanja in«
4 K 12. členu
Na pripobmo zakonodajnopravne komisije se po tem členu oprostijo plačila prispevka
tudi vozila JLA.
5. K 13. členu
Upoštevajoč zahtevo zakonodajno-pravne komisije, naj
bi se finančna sredstva zbirala
le pri skupnostih za varstvo
zraka kot originalnih prejemnikih, se v 1. odstavku 13. člena
črtajo besede »in pri Zvezi
skupnosti za varstvo zraka«
III.
Za izvajanje predlaganega
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
zraka je potrebno predvidoma
zagotoviti naslednja sredstva:
1. Za vzpostavitev republiške osnovne mreže v okviru
analitično nazdornega-alarmnega informacijskega sistema - za zrak je na območju SR
Slovenije
v
obdobju
1980-1982
potrebnih
55.803.000 din. Ta sredstva naj
bi se zagotavljala v proračunu
SR Slovenije. Potrebna sredstva naj bi se v obdobju
1980-1982 zagotavljala v proračunu SR Slovenije za posa-

mezna leta v naslednjih zneskih:
- investicijski stroški 1980
29.913.000
- investicijski stroški 1981
10.600.000*
- investicijski stroški 1982
10.290.000
- stroški vzdrževanja od
19811982 5.000.000
2. Za opravljanje programiranih nalog skupnega pomena, za katere so po zakonu zavezane skupnosti za varstvo

zraka in Zveze za varstvo zraka, bo potrebno iz prispevka
zaradi onesnaževanja zraka
zagotoviti
okvirno
letno
27.000.000 din, in sicer za
skupnosti za varstvo zraka
17.000.000 din, za Zvezo skupnosti za varstvo zraka pa
9.000.000 din.
* Izračun predvidenih sredstev bazira
na podatkih iz aprila 1979. Zaradi postopnosti graditve bo potrebna valorizacija sredstev.

Osnutek odloka o
financiranju republiške
osnove, reže merilnih
postaj za varstvo zraka
na območju SR
Slovenije
i,
Skupščina SR Slovenije je
dne 25. 6. 1979 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka z osnutkom
tega zakona ter zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da upoštevajoč dane pripombe izdela predlog tega zakona. Po sklepih obeh skupščinskih zborov mora Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije v
tej fazi predložiti tudi odlok o
financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj za
varstvo zraka na območju SR
Slovenije.
Zakon o varstvu zraka zavezuje vse onesnaževalce, da z
ustreznim delom in ukrepi zavarujejo zrak pred prekomernim onesnaževanjem. Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka in upravni
organi pa morajo skrbeti za
izvajanje usklajenih preventivnih in sanacijskih ukrepov.
Strokovne podlage za načrtovanje preventivnih sanacijskih
ukrepov mora pripraviti republiška služba za varstvo zraka
pri Meteorološkem zavodu SR
Slovenije. Ta mora redno
spremljati onesnaženost in
onesnaževanje zraka in predlagati Izvršnemu svetu SR Slovenije razvrstitev območij SR
Slovenije po stopnjah onesnaženosti in dajati podatke za
izvajanje izrednih ukrepov za
preprečevanje pojavljanja kritičnih koncentracij škodljivih
snovi v zraku. Republiška služba za varstvo zraka pa je odgovorna tudi za usklajevanje
opravljanja nalog, za katere so
zadolžene po zakonu o spre-
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membah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka tudi pooblaščene organizacije in zavodi
ter dimnikarska služba.
Za opravljanje vseh navedenih nalog republiška služba za
varstvo zraka tehnično ni zadostno opremljena, zato je
nujna vzpostavitev take republiške mreže merilnih postaj,
ki bo omogočala, da bo analitično nadzorno in alarmno informacijski sistem zaživel.
Vzpostavitev
republiške
osnovne mreže merilnih postaj
za varstvo zraka na območju
SR Slovenije bo obsegala:
- nabavo 10 premičnih avtomatskih merilnih postaj za
merjenje imisije,
- nabavo premičnega laboratorija za emisijske meritve,
- nabavo 13 nepremičnih
merilnih postaj za merjenje
imisij,
- nabavo opreme za republiški in 5 regionalnih centrov,
- vzdrževanje opreme merilnih postaj in centrov.
Vzpostavitev osnovne mreže
je v prvi fazi predvidena le za
območja, ki so kritično onesnažena.
To so območja: Celja, Hrastnika, Jesenic, Kidričevega, Kopra, Kranja, Krškega, Ljubljane, Maribora, Medvod, Mežice,
Šoštanja in Trbovelj.
Izpopolnjene
avtomatske
merilne postaje v Celju, Trbovljah, Mariboru, Ljubljani in Kopru so predvidene kot področne postaje, ki bodo služile za
zbiranje in prenos podatkov v
center iz lokalnih in deloma tudi republiških postaj in prenos
alarmnih in drugih informacij v
lokalne centre, velike potencialne onesnaževalce zraka in
poročevalec

centra OJOA. S tem predstavlja republiška osnovna mreža
osnovni skelet za prenos informacij in osnovno kontrolo zraka v najbolj onesnaževanih območij.
Regionalni centri (lokalni
centri) predstavljajo le mesta,
kjer se tehnično povezujejo
posamezna merska mesta in
kjer se izvaja kontrola nad pravilnostjo delovanja posameznih merilnih postaj.
Vse dopolnilne meritve so
lokalnega značaja. Republiška
osnovna mreža merilnih postaj
bo vezana na republiški center, ki bo poleg zbiranja in vodenja mreže namenjen tudi arhiviranju podatkov in manjši
obdelavi podatkov, večje obdelave po bodo izvajane na republiškem računskem centru,
na katerega bo računalnik republiške mreže tudi priključen.
V republiškem centru je predviden le manjši računalnik, ki
pa se bo lahko razširil, če se
bo vzpostavil skupen center za
potrebe varstva zraka, meteorologije, varstva voda, hidrologije in seizmologije. Iz republiškega centra bodo preneseni
vsi zahtevani podatki v republiški center OJOA in druge
upravne in inšpekcijske organe republike.
Za sklepanje pogodb za nabavo merilnih postaj se po tem
odloku zavezuje Meteorološki

zavod SR Slovenije, le-ta je tudi odgovoren za kvaliteto nabavljene opreme.
Za izvajanje programa neposredno skrbijo Meteorološki
zavod SR Slovenije, Republiški sekretariat za urbanizem in
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun.
II.
Socialistična republika Slovenija z odlokom zagotavlja
sredstva za izvedbo programa
organizacije, vzpostavitve in
vzdrževanja republiške osnovne mreže merilnih postaj. Po
predračunu iz aprila 1979 je za
to potrebnih 55.803.000 dinarjev, od tega 691.500 $. Potrebna sredstva naj se zagotovijo iz
proračuna v naslednjih treh letih.
V letu 1980 bo treba iz proračuna SR Slovenije zagotoviti
31.913.000 din, od tega
412.000 $.
Glede na triletno izvajanje
programov ter porast cen
opreme in storitev v tem času
bo potrebno letno kvoto sredstev po predračunu iz leta
1979 ustrezno povečati. Za
izvedbo tega Skupščina SR
Slovenije pooblašča svoj Izvršni svet.
V junijskih razpravah v skupščinskih telesih je bil dan tudi

predlog, naj predlagatelj prouči možnost, da bi se sredstva
za republiško osnovno mrežo
zbrala na osnovi samoupravnega sporazumevanja o zagotavljanju sredstev.
Pri pripravi predlaganega
odloka ta pobuda ni mogla biti
upoštevana iz naslednjih razlogov:
1. Zrak je pod posebnim
družbenim varstvom, je ustavna kategorija (104. člen Ustave
SR Slovenije), njegovo varstvo
pa zadeva širšega družbenega
interesa, zato mora SR Slovenija prevzeti skrb za ohranitev
naravnega stanja zraka.
2. Iz tega izhajajo obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, da v primerih prekomerne
in kritične onesnaženosti zraka izvajajo ustrezne ukrepe,
med katerimi tudi začasne
•izredne ukrepe, na podalgi podatkov meritev republiške
službe za varstvo zraka pri Meteorološkem zavodu, ki se kot
republiška organizacija financira iz sredstev proračuna SR
Slovenije.
3. Spremljanje stanja onesnaženosti zaraka je temeljnega pomena z vidika ukrepanja
v okviru civilne zaščite in družbene samozaščite, zato je analitično, nadzorni alarmni sistem za zrak sestavni del sistema opazovanja, javljanja, ob-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 10. 1979
- Problematika produktivnosti dela in
izkoriščanje zmogljivosti ter
produkcijske sposobnosti gospodarstva
Na osnovi dogovora na
zadnji seji Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije,
da naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije poroča v zvezi s
pripravo analize o produktivnosti dela in izkoriščanja
zmogljivosti ter produktivne
sposobnosti gospodarstva je
informacijo podal Tone Kovič,
republiški sekretar za industrijo.
Predsedstvo Skupščine SR
Slovenije je na svoji 19. seji
dne 27. julija 1979 sprejelo
sklep naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji Zbora
združenega dela Skupščine
SR Slovenije poroča delegatom o pripravi gradiva »Problematika produktivnosti dela
in izkoriščanje zmogljivosti ter
reprodukcijske sposobnosti
gospodarstva«
poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo Skupščini SR
Slovenije predložil za sejo
zborov 26. decembra 1979 gradivi: problematika produktivnosti dela in izkoriščanje
zmogljivosti v industriji ter
analizo reprodukcijska sposobnost gospodarstva.
Izvršni svet je bil za izdelavo
naloge problematika produktivnosti dela in izkoriščanje
zmogljivosti zadolžen s programom dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto
1979. Ta naloga pa je bila razširjena v periodičnem delovnem načrtu zborov Skupščine
SR Slovenije za IV. trimesečje
1979, še z analizo reprodukcijska sposobnost gospodarstva.
Izdelava tako razširjene naloge

veščanja
in
alarmiranja
(OJOA), za osnovo katerega
družbenopolitične skupnosti
zagotavljajo sredstva (VI. poglavje zakona o ljudski obrambi, členi 107 do 143).
4. V okviru držav, članic
EEK, je v postopku obravnave
in sprejemanja mednarodna
konvencija o onesnaževanju
zraka na velike razdalje, s katero se države podpisnice zavezujejo med drugim za vzpostavitev monitoringa za spremljanje in ugotavljanje onesnaženosti in širjenja onesnaženosti zraka. Osnovna merska
mreža v okviru ANAS-a bo nudila možnost zagotavljanja podatkov tudi v te namene, kar je
za SR Slovenijo kot republiko,
ki je v okviru SFRJ najbolj izpostavljena pri širjenju onesnaženega zraka v predelu zahodne Evrope, izrednega pomena.
Opozoriti pa velja tudi, da je
republiška osnovna merska
mreža le okostje merske mreže
na območju SR Slovenije, dopolnjuje pa jo dopolnilna merska mreža. Za njeno vzpostavitev, organizacijo in vzdrževanje pa zagotavljajo sredstva
organizacije združenega dela
s samoupravnim sporazumevanjem na podlagi določil 11.
člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o varstvu zraka.

IN DELEGATOV,

se je zaradi zahtevnosti zakasnila tako, da jo bo mogoče
predložiti na zasedanje zborov
Skupščine SR Slovenije 26.
decembra letos.
Skupščina SR Slovenije je v
programu dela za leto 1978
objavljenem v Poročevalcu št
26, z dne 8. 11. 1977, v tematskem delu predvidela izdelavo
študije, problematike produktivnosti dela in izkoriščanja
zmogljivosti. Za predlagatelja
te naloge je določila Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije s
tem, da nalogo pripravi Republiški sekretariat za industrijo.
Izvršni svet želi danes delegate Zbora združenega dela, ki
so na zadnji seji svojega zbora
razpravljali o tem, kdaj bo študija predložena v obravnavo
skupščinskim zborom seznaniti, da je študija, ki nosi naslov »Problematika produktivnosti dela in izkoriščanje
zmogljivosti v industriji« izdelana, in jo bo izvršni svet skupaj z recenzijo, ki pa je sedaj v
izdelavi, predložil skupščinskim zborom v razpravo 26.
decembra 1979.

Izvršni svet bo predložil delegatom v obravnavo tudi poseben separat oziroma analizo, ki nosi naslov »Reprodukcijska sposobnost gospodarstva«. Tudi ta analiza, ki jo pripravlja Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje, bo kmalu
pripravljena.
Izsledki obeh študij bodo
nedvomno pomembno osvetlili nekatera važna izhodišča pri
pripravi in sprejemu resolucije
za leto 1980, kot izvedbenega
akta družbenega plana razvoja
SR Slovenije za obdobje
1976-1980 za leto 1980
Kontinuirano in sistematično spremljanje problematike
produktivnosti dela tudi v prihodnjih letih, če se tako odločimo, pa bo zagotovilo tekoče
spremljanje vzrokov za zaostajanje produktivnosti dela na
posameznih področjih gospodarstva za potrebami družbenoekonomskega razvoja in
usmeritvami srednjeročnega
plana, ter tako omogočilo
ustreznejše in hitrejše reagiranje družbenih dejavnikov, pri
čemer so mišljeni tako delavci
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v temeljnih organizacijah
združenega dela kot družbenopolitične skupnosti in drugi
družbeni dejavniki.
Izvršni svet se zavzema da
proučevanje produktivnosti
dela in reprodukcijske zmogljivosti gospodarstva, če naj ga
zastavimo tako široko, celovito
in poglobljeno kot je to zastavljeno v obrazložitvi študije, o
kateri je danes govora, obrazložitev pa je objavljena v letošnjem Poročevalcu št. 4, v
bodoče ne bo moglo biti naloženo samo posameznim
upravnim organom, ki niso kadrovsko opremljeni za izdelavo tako zahtevnih študij. Zato
bo treba k delu še bolj pritegniti znanstvene ustanove in pri
tem uspešneje izkoriščati sorazmerno bogat potencial znanja tudi na tem pomembnem
področju. To delo pa bodo
morali učinkovito usmerjati in
koordinirati planske ustanove
v naši republiki.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije hkrati ob tem opozarja, da je izdelava takih vsebinskih analiz in študij zahtevno delo iz vsebinskih in metodoloških vidikov, zaradi česar,
kot vidimo iz prakse prihaja do
zakasnitev, čemer se v celoti
tudi v bodoče, najbrže ne bo

mogoče izogniti, če se bomo
odločali za kontinuirano
spremljanje teh pomembnih
kazalcev družbenoekonomskega razvoja.
Hkrati bo potrebno več pozornosti posvetiti tudi postavljanju čim bolj realnih rokov za
izdelavo takih študij, da bi s
tem omogočili nemotenost raziskovalnega dela pa tudi večjo stabilnost naših skupnih delovnih programov.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo, kot je že omenjeno, gradivi »produktivnost dela in izkoriščanje zmogljivosti
v industriji ter analizo reproduktivne sposobnosti gospodarstva«, predložil v obravnavo skupščinskim zborom 26.
decembra in ne 27. novembra,
kot je bilo predvideno po dopolnjenem programu dela iz
meseca julija letos. Obe gradivi bosta nedvomno sprožili bogato pozornost in razpravo delegatov o tako pomembnih
vprašanjih našega razvoja.
Prosim delegate, da to obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejmejo
kot obrazložitev, ki je bila zahtevana na zadnji seji Zbora
združenega dela dne 26. septembra letos.

- Ali so ukrepi kreditno monetarne
politike glede obsega denarne mase in
obvezne rezerve Dreostri?
Skupina delegatov s področja gospodarstva 16. okoliš, Maribor, je na seji Zbora
združenega dela dne 11. julija
1979 postavila naslednje delegatsko vprašanje:
V organizacijah združenega
dela v občini Maribor je v letošnjem letu, predvsem pa v
zadnjih dveh mesecih čutiti
izredno poslabšanje likvidnosti. Likvidnost je poslabšana
do take mere, da je že pri temeljni banki problem najeti
premostitveni kredit za dvig
osebnih dohodkov ter kredite
za kratkoročne potrebe, to je
za financiranje tekočega poslovanja, kar povzroča motnje
v proizvodnem procesu. Menimo, da za takšno stanje ni
krivda le v nizki akumulativnosti oz. akumulativni sposobnosti gospodarstva in premajhnem vlaganju sredstev
za potrebe obratnih sredstev.
Krivda je verjetno tudi na
ukrepih kreditno monetarne
politike, ki preveč omejuje obseg denarne mase v materialni proizvodnji, nič pa ne vpliva
s svojimi ukrepi, da bi ne bilo
prelivanja denarnih sredstev
iz sfere materialne proizvod8

nje v proračun in družbene
dejavnosti.
Ker lahko povzroči slaba
likvidnost v gospodarstvu resne motnje, postavljamo
vprašanje: kdaj bo vzpostavljen takšen sistem plačevanja
obveznosti v proračun in
družbene dejavnosti, da se ne
bo dogajalo kot sedaj, ko so
na žiro računu teh dejavnosti
ogromna sredstva, v materialni proizvodnji pa je čutiti
pomanjkanje sredstev in je
potrebno zato najemati kredite in plačevati visoke obresti.
Nadalje želimo tudi pojasnilo, ali niso ukrepi kreditno
monetarne politike glede obsega denarne mase in obvezne rezerve preostri in preveč
usmerjeni s svojimi učinki v
neproizvodno sfero, kar se bo
negativno odrazilo v poslovanju organizacij združenega
dela.
Na vprašanje je odgovorila
na isti seji Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance.
Situacija, na katero opozarjajo delegati 16. okoliša, ni situacija specifična samo za občino Maribor, ker ugotavljamo,
da je v nekaterih drugih okoljih

in v nekaterih drugih temeljnih
bankah situacija v dobršni meri še slabša, kot je to po podatkih, ki so nam znani v občini
Maribor in v temeljni banki v
Mariboru.
Vendar pa moramo pri tem
ugotoviti, da slabšanje likvidnosti bank, ki izhaja iz slabšanja likvidnosti združenega
dela v prvi vrsti ni samo rezultat in posledica načina vplačevanja obveznosti v proračun in
za družbene dejavnosti, niti ni
samo posledica ukrepov kreditno-monetarne politike, temveč je taka situacija sestavni
del poslovanja organizacije
združenega dela bank, pa tudi
obeh navedenih sektorjev na
katere se vprašanje nanaša.
Moram ugotoviti, da navedba v obrazložitvi vprašanja kot
ga delegati iz Maribora postavljajo, ko ocenjujejo, da za takšno stanje v likvidnosti ne gre
iskati krivde samo v slabši, v
nizki akumulativnosti gospodarstva in premajhnem vlaganju sredstev za potrebe obratnih sredstev, delno drži.
Podatki iz bilance kažejo na
to, da se udeležba lastnih
sredstev v obratnih sredstvih v
našem gospodarstvu v zadnjih
letih absolutno in relativno
znižuje in da vse prevelik delež
gospodarske organizacije namenjajo iz svojih poslovnih
skladov za investicije. Prevelik
delež, pravim zato, ker s preostalim deležem poslovnega
sklada, ki ga uporabljajo za
obratne namene same, niti približno teh potreb ne morejo
pokrivati, torej načrtno računajo s sredstvi, ki naj jih pridobivajo preko temeljnih bank
oz. združenih sredstev ostalih
članic bank. Če vse članice neke temeljne banke tako ravnajo, je popolnoma jasno, da se
matematično izračun ne more
iziti za nobenega. No kljub temu menimo, da čeprav je le
manjši delež krivde za slabšanje v livkdinostni situaciji
združenega dela iskati tudi v
načinu vplačevanja obveznosti
v proračune družbenopolitičnih skupnosti in za družbene
dejavnosti, torej manjši del te
krivde, vendarle le tudi v tem
iščemo del odgovora za saniranje obstoječih problemov v
likvidnosti.
Naš sekretariat, ki po svoji
delovni opredelitvi mora pripravljati tovrstne predloge, je v
letošnjem letu pripravil doslej
že tri take predloge, katerih cilj
je dogovorno z vsemi prizadetimi najti način kako bi plačevanje obveznosti predvsem za
družbene dejavnosti, (ker pri
njih je to slučaj, da sredstva
presegajo trenutne potrebe,
večkrat, ne vedno), da bi torej

razmejili način obračunavanja
obveznosti od načina in časa
vplačevanja obveznosti in tako
dosegli, da bi družbene dejavnosti na svojih računih imele
in sproti dobivale le tisto količino sredstev iz združenega
dela, ki jo za sprotno uporabo
po svoji dinamiki tudi potrebu^
jejo.
Moram povedati, da naletavamo pri delu na izredne težave, z ozirom na to, da so osnove po katerih se prispevki vplačujejo družbenim dejavnostnim izredno fleksibilne, spremenljive, dinamične in je torej
vsako ekzaktno planiranje
sredstev, na podlagi teh fleksibilnih osnov praktično nemogoče v pogojih tako močno
izražene inflacije, v kakršni živimo zadnja leta.
Drugo, kar otežuje to delo,
so samoupravni sporazumi, ki
bi jih bilo potrebno v določenem delu dopolniti, da bi tak
način vplačevanja obveznosti
sploh omogočili.
No in tretji glavni razlog, zakaj se s tako težavo prebijamo
pri tem delu, je v tehniki, ki je
sedaj narejena tako, da organizacijam združenega dela prihrani nepotrebno administriranje, vsaka tehnika, ki bi se je
poslužili, da bi z njo dosegli
zmanjšanje stanja sredstev na
žiro računih družbenih dejavnosti, pa bi zahtevala seveda
povečanje dela v organizacijah
združenega dela. Kljub temu
torej, da so že trije predlogi,
dosedaj v ustreznih komisijah
in telesih Izvršnega sveta
obravnavani, moram reči, da
se le počasi prebijamo s tem
delom naprej, zaradi teh težav,
ampak vseeno upamo, da bomo do jeseni, vsaj v delu to
nalogo zadovoljivo poizkušali
opraviti, tako da bi preprečevali nastajanje občasnih viškov
na žiro računih družbenih dejavnosti.
Kar zadeva vplačevanja proračunskih obveznosti je situacija seveda precej lažja. Davčne obveznosti v letošnjem letu
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela so daleč
pod planiranimi v prilivih, in
torej situacija ne narekuje nobenih nujnih ukrepov, nasprotno razmišljati bomo morali, kaj, če ne bo planirana
obveznost tudi izpolnjena. Sicer pa velja, da so računi proračunov v Narodni banki in se
vsa stanja žiro računov družbenopolitičnih skupnosti tekoče in sproti po sporazumu temeljnih bank uporabljajo za
namene za kreditiranje organizacij združenega dela, predvsem v delu, kjer tovrstna
sredstva služijo v celotnih izračunih bank kot sredstva, ki
poročevalec

bank ne stanejo ničesar, ker so
ti depoziti neobrestovani in se
plačujejo zanje le manipulativni stroški, torej služijo predvsem za izravnavo izračunov
dohodka bank za tiste kredite,
ki jih te dajejo po benificiranih
oziroma po ugodnejših obrestnih merah.
Moram povedati, da pa se
tako stanje na računih proračunov, kot stanje na računih
družbenih dejavnosti v času,
torej v zadnjih mesecih, včasih
vendar nižajo, da so stanja
sredstev na računih družbenih
dejavnosti v zadnjem mesecu
- predvsem velja to za republiške skupnosti - znižana do te
mere, da je že ogroženo po
namenih kreditiranje za vse tiste namene, za katere so se
stanja teh računov sicer preko
kreditov uporabljala, kar mislim, da iz kontaktov z vašimi
temeljnimi bankami že tudi sami veste.
Do take situacije je prišlo
zahvaljujoč ukrepom, ki so bili
sprejeti ob novem letu tudi v
tej skupščini in zahvaljujoč
ukrepom, ki so bili sprejeti v
sporazumih in aneksih v skupnostih, ko smo lanskoletne viške poračunavali v stopnjah za
letošnje leto in te ustrezno zniževali. Tako, da se vsi ti lanskoletni viški ali mnogi od njih
in pa letošnji prilivi počasi in
zanesljivo uravnavajo na nivo,
upajmo, da takšen, kot smo ga
želeli
kot je bil planiran
seveda vse to poteka pa v odvisnosti od gibanj dohodka in
osebnih dohodkov kot osnove
za izračun obveznosti v združenem delu.
Glede drugega vprašanja ali
niso ukrepi kreditno-monetarne politike glede obsega denarne mase in obvezne rezerve
preostri in preveč usmerjeni s
svojimi učinki v neproizvodno
sfero, pa moram povedati sledeče:
Ukrepe kreditno-monetarne
politike sprejemamo v državi
na nivoju federacije, ne na nivoju republike. Na nivoju federacije so ukrepi kreditno-monetarne politike, kot so bili
sprejeti za letos, sprejeti v smislu zahtev resolucije, ki jo je
sprejela skupščina.
Ugotovitve o izvajanju teh
ukrepov pa so take, da nakazujejo potrebo po korekciji
ukrepov - med letom - do prve
korekcije teh ukrepov je prav v
zadnjih dnevih tudi že prišlo.
Denarna masa, kot je bila po
planu planirana za letošnje leto v prvi polovici leta, ni dosežena, ne zaradi ukrepov kreditno-monetarne politike, ampak
zaradi previsokih gibanj v uvozu, ki so povzročila med ostalimi negativnimi učinki tudi teporočevalec

ga, da se je zaradi plačevanja
uvoza iz prometa, iz obtoka v
Jugoslaviji odtegnila prevelika
masa dinarskih sredstev, torej
kakor presegamo uvoz, tako
se znižuje razpoložljiva dinarska denarna masa v državi, kar
je v učinku delovalo tako, da
planirani obseg denarne mase
v prvem polletju ni bil dosežen
in je pod planiranim nivojem.
Če bo prišlo do restriktivnih
ukrepov na sektorju uvoza in
se bo uvoz v nadaljnjih mesecih gibal v predvidenih okvirih,
potem se bodo izravnave v denarni masi že same po sebi
začele, kljub temu pa bo z nekaterimi dodatnimi ukrepi Narodna banka dodatne količine
denarja sprostila, da bi olajšala v delu to situacijo.
Med ukrepi, ki so bili v tem
smislu prav v zadnjem času že
sprejeti, je ukrep Sveta guvernerjev, s katerim je dvignil limite, prvotno sprejete za plasmane bank, in sicer od 10 do
12% do konca julija, od prvotno predvidenih 13 na 15% rasti
plasmana bank do konca tretjega tromesečja s tem, da je s
končnim limitom 19% rasti do
konca leta ostal pri prvotni številki. Ni pa Svet guvernerjev
sprejel nekaterih zahtev, ki
smo jih med ostalimi postavljali tudi iz naše republike, da
bi se iz limitov izvzeli stanovanjski krediti, krediti za komunalno izgradnjo in krediti
za odpravo posledic elementarnih nesreč. No, s splošnim
dvigom limitov se bo marsikatera kočljiva situacija, v marsikateri temeljni banki lahko vsaj
v delu že takoj uravnala. Drugo
vprašanje je seveda, ali banka
razpolaga s primernimi in zadostnimi količinami svojih virov sredstev, da bo te limite v
plasmanih sploh lahko uporabila. Zato moram na koncu
ugotoviti, da seveda situacije,
ki jo na splošno označujemo z
besedo nelikvidnost, ne moremo reševati in ne smemo pričakovati, da bo reševanasamo
z ukrepi kreditno-monetarne
politike. Nelikvidnost se začenja v organizacijah združenega dela, v njihovem lastnem
poslovanju in gospodarjenju s
sredstvi mora biti dan ustrezen
poudarek skrbi za lastno likvidnost. Brez tega se z nobenimi
drugimi ukrepi splošna situacija ne da urejevati, razen s
takimi ukrepi, ki neposredno
učinkujejo na rast inflacijske
stopnje. Zaradi tega se moramo jasno in odkrito pogovarjati o tem, kakšno je ravnanje
organizacij združenega dela v
odnosu na gospodarjenje
predvsem z lastnimi sredstvi,
šele v nadaljevanju pa govoriti
o tem, koliko združenih sred-

stev bo katera organizacija
združenega dela lahko dobila
v bankah v obliki posojil na
razpolago za kritje lastne tekoče reprodukcije in seveda tudi
lastnih razvojnih načrtov. Zato
mislim, da moram poudariti,
da je poleg premajhne skrbi, ki
jo organizacije združenega dela, kot to izhaja iz podatkov o
zaključnih računih, posvečajo
skrbi po rasti lastnih obratnih
sredstev, iz lastne akumulacije, da je poleg tega potrebno
tudi ugotoviti, da v zadnjem
času precej peša skrb za poravnavo računov, da raste obseg neporavnanih, neplačanih
računov, da raste obseg računov, za katere se niti ne potrjuje nastajanje dolžniško-upniških razmerij in da je to eden

od močnih in občutnih razlogov, zakaj na žiro računih organizacij združenega dela primanjkuje čedalje več sredstev.
Ob tem pa seveda moramo
dodatno ugotoviti, da pa naraščajo izdatki vseh vrst, tudi v
organizacijah združenega dela
in pri drugih uporabnikih družbenih sredstev, tako da skladnosti v gibanjih seveda ni,
vendar se ta skladnost v gibanjih začenja v temeljnih organizacijah združenega dela, da
se iz njih gradi naprej na globalne bilance. Brez skrbi za to
v organizacijah združenega
dela, v nobeni globalni bilanci,
z nobenimi prilivanji sredstev
ne bomo mogli doseči rezultatov, ki bi nam vsem skupaj iz
teh zagat lahko pomagali.

- Nelikvidnost onemogoča
zagotavljanje normalnega poslovanja
Skupina delegatov s področja gospodarstva 16. koliš,
Maribor, je v zvezi z nelikvidnostjo na seji Zbora združenega dela dne 26. septembra
1979 postavila še naslednje
delegatsko vprašanje:
Zbor združenega dela SO
Maribor je ob obravnavi izvajanja družbenega plana v letu
1979 v občini Maribor dne 25.
9. 1979 ponovno ugotavljal
velik pomen, ki ga povzroča
nelikvidnost, saj onemogoča
zagotavljanje normalnega poslovanja. Zbor združenega
dela SO Maribor je sprejel
sklep, da je potrebno v Zboru
združenega dela republike
ponovno postaviti zahtevo o
podrobnejši obravnavi navedene problematike in sicer:
1. Zbor združenega dela
SO Maribor ugotavlja, da podani odgovor na postavljeno
vprašanje še ni bil objavljen v
Poročevalcu.
2. Zbor združenega dela
ugotavlja, da za problem nelikvidnosti ni iskati razlogov
predvsem v slabšanju akumulativne sposobnosti gospodarstva in v nespoštovanju zakona o zavarovanju plačil, čeprav to tudi obstaja in je
nujno, da Služba družbenega
knjigovodstva v ta namen
podvzame določene ukrepe.
Glavni razlog nelikvidnosti je
v zagotavljanju potrebne količine denarja v obtoku. Navedeno potrjuje tudi ugotovitev
Ljubljanske
gospodarske
banke, da se načrtovani obtok denarja v letošnjem letu,
ki bi se naj povečal za 19%,
kar je že nižje od rasti družbenega proizvoda, ni gibal niti v
tej višini, temveč se ocenjuje,
da bo obseg denarne mase v

letošnjem letu povečan le za
16%. Nadalje zbor ugotavlja,
da bi morale temeljne banke,
ki poznajo vso resnost položaja v gospodarstvu v zvezi z
zagotavljanjem
denarnih
sredstev za poslovanje bolj
učinkovito pristopiti k odpravi
takšnega stanja in na osnovi
svojih spoznanj zahtevati od
Narodne banke, da sledi gospodarskim tokovom. Posamezne ugotovitve temeljnih
bank kažejo na zelo različne
ocene in ob tem ugotavljamo,
da je uresničevanje preobrazbe kreditnega in bančnega
sistema v smislu opredelitve,
da fe le delavec nosilec svojega družbenoekonomskega
položaja, prepočasna in nezadovoljiva.
Zbor nadalje ocenjuje, da je
ravnanje odgovornih dejavnikov v pristopu k analizi vzrokov za obstoječe stanje na
področju likvidnosti organizacij združenega dela neodgovorno. Pomanjkanje denarnih
sredstev za zagotavljanje
normalnega procesa reprodukcije ima lahko daljnosežne posledice in ob tem ne bi
smeli ostati tako indiferentni.
Zbor združenega dela SO
Maribor je na osnovi vsega
navedenega sprejel sklep:
Narodna banka Slovenije
naj o navedeni problematiki
predvsem glede stopnje rasti
denarne emisije in uskladitve
te z rastjo družbenega proizvoda na naslednji seji zbora
poda poročilo. V kolikor je potrebno naj sproži razpravo o
tem v Narodni banki Jugoslavije.
V poročilu Narodne banke
ne želimo načelnih opredelitev o možnih ukrepih v Naro9

dni banki Slovenije s področja
kreditno-mbnetarne politike v
Narodni banki Jugoslavije,
temveč predvsem, kaj je storila in kaj namerava storiti
Narodna banka Slovenije, da
se odpravijo ugotovljena neskladja.
Nadalje predlagamo, da o
tem razpravlja tudi Odbor za
finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije.
Tudi na ponovno vprašanje
je odgovorila tov. Milica Ozbič,
podpredsednica
Izvršnega
sveta in republiška sekretarka
za finance:
V tem delu odgovora se ne
želim v celoti opredeliti do v
delegatskem vprašanju izraženega dvoma o odgovornem
ravnanju vseh dejavnikov, ki
naj bi skrbeli za obstoječe stanje v likvidnosti gospodarstva.
Mislim, da bi nas predaleč pripeljalo, če bi hoteli v tem trenutku iskati vzroke za tako stanje. Teh je namreč veliko,
mnogo več, kot to izgleda na
prvi pogled. Med njimi smo tudi mi sami, vsak od nas kot
posameznik.
Z ugotovitvijo Zbora združenega dela Skupščine občine
Maribor, da je za problem nelikvidnosti mogoče iskati del
odgovora v slabšanju akumulacijske sposobnosti gospodarstva in v nespoštovanju zakona o zavarovanju plačil, se
tudi mi strinjamo. To sem poudarila že v mesecu juliju, ko
sem obširno odgovorila na postavljeno delegatsko vprašanje.
Menimo, da je izražena nelikvidnost organizacij združenega dela, s katero se srečujemo v letošnjem letu po nekajletnem predahu rezultat, ne pa
vzrok težavam, s katerimi se
srečuje predvsem gospodarstvo v letošnjem letu. Pri tem
moramo ugotoviti, daje izvajanje kreditno-monetarne politike v državi predmet dogovarjanja vseh republik in pokrajin in
je izvajanje te politike v posamezni republiki oziroma pokrajini možno le v skladu s
skupaj dogovorjeno kreditnomonetarno politiko v državi. Ta
ugotovitev nas sicer ne opravičuje, kadar je potrebno z našo
lastno aktivnostjo sprejeti
ukrepe na nivoju federacije, jih
dopolnjevati, korigirati in podobno, če ugotovimo, da za to
obstajajo razlogi.
V primeru, ko gre za izvajanje kreditno-monetarne politike v letošnjem letu, pa moramo ugotoviti, da so vsi za to
politiko odgovorni organi v republiki aktivno sodelovali tako
v sprotnem analiziranju, kot v
sprotnih pripravah in sprejemanju ukrepov, ki so bili med
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letom za omi ljenje naraščajoče nelikvidnosti, vendar v okviru za letos sprejete projekcije
kreditno-monetarne politike
brez spremembe te projekcije,
sploh možni. Pri tem pa je tudi
potrebno ugotoviti, da je bila v
začetku leta sprejeta projekcija kreditno-monetarne politike
za letos restriktivna in po svojih določilih taka, da bi v izvajanju podpirala sprejeto stabilizacijsko politiko.
Gibanja v gospodarstvu v
vseh vrstah potrošnje in podobno, predvsem pa gibanja
med letom naraščajoče stopnje inflacije, rasti proizvodnje
in kot rezultat obojega, mnogo
večje rasti nominalnega družbenega proizvoda od predvidenega z resolucijo, ki ga je
omogočil med ostalim tudi
pretirano velik uvoz tako, po
fizičnem obsegu, posebej pa
še zaradi naraščajočih cen po
vrednosti, vse to je ob drugih
izraženih slabostih v gospodarjenju povzročilo, da je nujno prišlo do razkoraka med
potrebami po denarnih sredstvih, v skladu z dejanskimi gibanji ter med v začetku leta
sprejeto stabilizacijsko usmerjeno projekcijo kreditno-monetarne politike v izvajanju.
Že v juliju, ko smo prvič odgovarjali na takrat postavljeno
delegatsko vprašanje, smo
opozorili na vzroke nelikvidnosti, ki je torej nujna posledica
razkoraka med dejanskimi gibanji v letošnjem letu in začrtanimi gibanji v začetku leta z
resolucijo, za katere je bila
projekcija kreditno-monetarne
politike pripravljena.
Narodna banka Jugoslavije,
kot izvajalec sprejete projekcije kreditno-monetarne politike
je neposredno potem, ko so
bili polletni rezultati analizirani, pripravila prve predloge za
spremembo projekcije kreditno-monetarne politike. Poleg
tega pa je, kot smo že omenili,
v skladu s svojimi možnostmi
omiljevala nastalo situacijo tako, da je postopoma zniževala
obvezno rezervo bank pri Narodni banki, doslej že okrog
5%, od 24% na povprečno
19%, poleg tega pa je tudi postopoma omiljevala svoje
ukrepe glede limitiranja plasmana bank.
V septembru, ko se je sitaucija povsem in dokončno analizirala na podlagi polletnih rezultatov, nam je Narodna banka Jugoslavije posredovala tudi svoje ugotovitve o dejanski
denarni masi v obtoku. Te so,
skladno s pričakovanji potrdile, da je po dinamiki za letošnje leto načrtovana rast denarne mase v obtoku ostala nedosežena ob polletju, predvsem

zaradi velikega angažiranja dinarskih sredstev za uvoz blaga
in uslug, kar je med ostalim
povzročilo tudi problem v rasti
plačilnega deficita s tujino,
zniževanju deviznih rezerv in
podobno.
Rast denarne mase v obtoku, ki bi morala slediti rasti nominalnega družbenega proizvoda, vsaj približno, je bila tako zaradi nepričakovano visokega angažiranja denarne mase za devizne transakcije, dosežena do polletja le do višine
5 novih milijard.
Ob znanih ukrepih na sektorju uvoza in ob poskusih
ustaviti plačilni primanjkljaj s
tujino na 2 milijardi dolarjev v
letošnjem letu, ter ob nekaterih drugih ukrepih, je pripravljena za to nova korigirana
projekcija kreditno-monetarne
politike za letošnje leto, ki pa
do tega trenutka še ni usklajena med republikami in pokrajinama. Najpomembnejše v tem
predlogu sprememb projekcije
kreditno-monetarne politike
je, da predlagatelj poskuša z
njo zagotoviti:
1. povečanje primarne emisije za 9,3 milijarde din, ter
2. povezano z drugimi ukrepi Narodne banke Jugoslavije,
rast denarne mase v drugem
polletju za 53 milijard dinarjev,
tako, da bi bila do konca leta
rast denarne mase dosežena
skladno s planom približno 58
milijard dinarjev, kar bi tudi
odgovarjalo planirani rasti nominalnega družbenega proizvoda.
Kljub pričakovanju, da bo tako korigirana kreditno-monetarna politika za letošnje leto
pomagala prebroditi najhujše
težave na sektorju likvidnosti
gospodarstva, pa moramo takoj ugotoviti, da vseh težav gospodarstva z likvidnostjo tudi
ta korekcija kreditno-monetar-

ne politike ne bo rešila.
Vsi problemi, ki se odražajo
v nadaljnjem kritičnem slabšanju likvidnosti gospodarstva
bodo nujno lahko reševani le
ob racionalnejšem gospodarjenju s sredstvi.
Pri tem naj dodatno opozorimo ponovno na to, da:
- še narašča količina denarja v kanalih plačilnega prometa;
- še narašča obseg neporavnanih terjatev in terjatev organizacij združenega dela, ki
zanje niti ni potrjeno, da so
terjatve:
- narašča obseg nedokončane proizvodnje;
- narašča obseg neprodanih zalog, kar vse skupaj povzroča, da se faktor obračanja
sredstev nadalje slabša in s
tem veča količina sredstev, angažiranih za obseg proizvodnje, kljub temu, da so že vse
dosedanje analize ugotovile,
da naše gospodarstvo za doseženi obseg svojih dejavnosti
uporablja mnogo preveliko količino sredstev, ker jih prepočasi obrača.
Poleg navedenega moramo
ponovno ugotoviti, da je investicijska potrošnja še vedno
zelo visoka in je to prav tako
dodatni činitelj, zaradi katerega v tekoči reprodukciji zmanjkuje sredstev.
To je odgovor na drugi del
delegatskega vprašanja.
V tretjem delu postavljenega
vprašanja skupina delegatov
predlaga, naj bi Narodna banka Slovenije o navedeni problematiki rasti denarne mase
in uskladitve te z rastjo družbenega proizvoda podala poročilo. Obveščam vas, da bo
zahtevano poročilo Narodna
banka Slovenije pripravila do
20. tm. in ga posredovala Odboru za finance Zbora združenega dela.

- Neizenačeni pogoji pridobivanja
dohodka pri pitanju goveje živine s
pridelovalci iz drugih republik
Odgovor na delegatski pak tudi govejim mesom in
vprašanji, ki sta jih postavili mlekom.
skupini delegatov za kmetij2. Zaradi
neusklajenosti
sko dejavnost 8. okoliša - Ža- cen se vrši odkup klavnih golec v zadevi »kritičen gospo- vedi izven Slovenije, kar oskrdarski položaj, v katerem se bo z mesom še poslabšuje.
nahaja kmetijstvo, zlasti pa
3. Obstaja nezainteresiraše živinorejska proizvodnja« nost za rejo govedi v obeh
in skupina delegatov za kme- sektorjih. Manjši je delež živitijsko dejavnost 9. okoliša - ne kljub temu, da so bili v zaTrebnje v zadevi »Neizenače- četku leta 1979 sprejeti ukrepi
ni pogoji pridobivanja dohod- (regresi, premije, uvoz koka pri pitanju goveje živine s ruze).
predelovalci iz drugih repu4. Sedanje stanje je kritičblik«.
no in zahteva takojšnje ukre1. vprašanje:
pe. Pri sprejemanju rešitev je
^ 1. Oskrba trga se slabša, potrebno zasledovati sklane le samo s prašičjim, am- dnost razvoja celotne kmetijporočevalec

ske proizvodnje, pri živinorejski proizvodnji pa skladnost
cen mleka, mesa govedi vseh
kategorij ter mesa prašičev in
perutnine.
Namen naših vprašanj je,
kako namerava Izvršni svet
ukrepati, da bi se sedanje
stanje izboljšalo ter da se bo
uskladila potreba potrošnje in
proizvodnje.
2. vprašanje:
Skupina delegatov 9. okoliša za področje kmetijstva
opozarja na neizenačene pogoje pridobivanja dohodka pri
pitanju goveje živine s pridelovalci iz drugih republik. Slovenski pridelovalci dosežejo
v povprečju 8-10 dinarjev nižjo ceno pri kg žive teže kot
ostali. Živinorejska poslovna
skupnost ureja cene na območju republike Slovenije s
sistemom plačevanja premij
za mleko, plemenske telice,
meso in s tem veže pridelovalce, da si ne upajo špekulirati in prodajati živino na druga območja, pri tem pa dosežejo cca 4000 din manj za pitanca.
Stališče delegacije je tako,
naj bi se odkupna cena glede
na težino pridelovanja vsaj
izenačila s cenami iz drugih
republik, če že ne bi bile. nekoliko večje zaradi težjih pogojev vzreje in pomanjkanja
krmne baze, predvsem koruze. Cene naj bi se formirale
bolj elastično na podlagi
dnevnih cen, ki se dosegajo v
prosti prodaji, na bazi proizvodnih stroškov.
Na postavljeni vprašanji je
odgovoril Zvone Kovič, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Zaradi podobnosti
obeh vprašanj odgovarjamo
naobe vprašanji skupaj: .
Živinoreja se je letos znašla
v kritičnih razmerah, kar se
odraža predvsem v slabi založenosti trga s prašičjim in govejim mesom. Čeprav je bil zakol govedi v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z istim
obdobjem leta 1978 celo za
8,8% večji, se je zakol v drugi

polovici leta močno zmanjšal.
Pri prašičih se je vidno zmanjšal zakol že od začetka leta, saj
je bilo zaklano v prvi polovici
leta 8,2% manj prašičev, kot v
istem obdobju lani. Zmanjšanje zakola prašičev in govedi
je v drugi polovici leta že takšno, da ocenjujemo, da je položaj kritičen in da bodo potrebni ustrezni ukrepi.
Vzrokov za nastali položaj je
več. Za govedorejo so bile letošnje spomladanske vremenske razmere neugodne, pa je
pomanjkanje krme prisililo rejce, da so pričeli predčasno
klati večje število govedi.
Manjša količina krme in hkrati
rast stroškov je še poslabšala
neusklajenost proizvodnih in
ekonomskih pogojev. V živinoreji, čeprav v govedoreji ni
opaziti večjega zmanjšanja
števila živali, pa ocenjujemo,
da je slaba oskrbljenost trga v
zadnjem času predvsem posledica neurejenih proizvajalčevih prodajnih cen.
V času, ko so se na jugoslovanskem trgu za mlado pitano
govedo cene bistveno povečale, se je v SR Sloveniji dosledno vztrajalo na dogovorjenih
proizvajalčevih prodajnih cenah za živino, upoštevajoč
druge ukrepe Živinorejske poslovne skupnosti za vzpodbujanje večje družbeno organizirane živinorejske proizvodnje.
Če upoštevamo vpliv teh
ukrepov (premije za plemenske telice, premije za teleta
ipd.) na dohodek proizvajalca,
ugotovimo, da dejansko teh
razlik ni bilo oziroma so bile
minimalne. V zadnjem času pa
je prišlo do večjega rušenja
proizvajalčevih prodajnih cen
zlasti na mejnih območjih s SR
Hrvatsko, ker so se cene v sosednji republiki bistveno povečale. To kaže, da je učinek v
SR Sloveniji sprejetih ukrepov
za pospeševanje razvoja živinoreje prešibek, da bi lahko
vzdržali na spoštovanju sprejetih cen v obdobju, ko so razlike prevelike.
Ugotoviti moramo, daje bil v

letošnjem letu premik cen
kontroliranih proizvodov za
9%, vendar je stopnja zvišanih
cen znatno večja in deluje že
preko 20%. Zaradi tega se
zmanjšuje dohodek v celotnem sektorju živinoreje, od
proizvodnje do prodaje, kar je
vzrok, da se dohodkovni odnosi niso razvili.
Neusklajenost cen v živinorejski proizvodnji s splošnimi
gibanji se kaže predvsem v
tem, da je dohodek delavca v
kmetijstvu že dolgo nižji, kot v
celotnem gospodarstvu. Zato
se pojavlja nezainteresiranost
za prirejo živine in se zmanjšuje število pridelovalcev mleka
in mesa, kar dolgoročno ogroža normalni razvoj te proizvodnje.
Neskladja, ki jih ugotavljamo
v živinoreji, se pojavljajo po
našem mnenju tudi zaradi različnih interesov posameznih
republik in pokrajin. Stanje v
prašičereji bi bilo lahko povsem drugačno, če bi bil pravočasno rešen uvoz koruze.
Slabša založenost trga s prašičjim in govejim mesom pa je
posledica tudi hitro naraščajoče porabe mesa. Le-tej ponudba ne more slediti. Zato se postavlja vprašanje, ali je pospeševanje porabe mesa sploh
potrebno in kako sredstva za
te namene usmerjati v primerno proizvodnjo, kar naj bi
omogočilo hitrejši razvoj živinorejske proizvodnje. Izvršni
svet Skupščine je že sprejel
sklep o ukinitvi kompenzacij
za meso v maloprodaji in tako
preostala sredstva preusmeril
v pospeševanje proizvodnje
preko klavnic.
Glede na položaj v živinoreji
je očitno, da so potrebni takojšnji ukrepi, ki naj zboljšajo
dohodek kmetijskim delavcem
v celotni verigi pridobivanja
mesa, da se ustvari sabilnost,
ki bo vzpodbujala dolgoročno
obnašanje proizvajalcev.
Izvršni svet se bo prizadeval,
da se bo v skladu z dogovorom
o razvoju agroindustrijskega
kompleksa doseže dogovor o
takšnih cenah kmetijskih pro-

izvodov, da se bo izboljšal položaj delavcev v proizvodnji in
predelavi. Osnova za določanje cen v drobni prodaji mora
biti proizvajalčeva prodajna
cena. Vseh težav in neskladij
pa ne bo mogoče odpraviti z
enkratnim posegom, zato bodo potrebni tudi dolgoročni
ukrepi in takšno vodenje politike intervencij, da bodo sredstva usmerjena na najbolj kritična področja v proizvodnji in
predelavi. Izvršni svet bo v letu
1980 interveniral predvsem na
področju proizvodnje, ker je
njena usklajena rast največji
dejavnik stabilnosti. Zagotoviti
pa bo treba normalno delovanje celotne verige pridobivanja
mesa, kar pomeni ustrezno
ukrepanje tudi v sferi predelave mesa.
V zvezi s predlogom skupine
delegatov 9. okoliša za področje kmetijstva, če naj bi se
cene oblikovale bolj elastično
na podlagi dnevnih cen, ki se
oblikujejo v prosti prodaji, dajemo še naslednje pojasnilo:
Proizvajalčeve prodajne cene za klavno živino se v skladu
z dogovorom o družbenem
planu Jugoslavije za razvoj
agroindustrijskega kompleksa
v času od leta 1976 do 1980
medrepubliško usklajujejo, in
le-te sprejme Zvezni izvršni
svet v svojem odloku.
Drobnoprodajne cene svežega mesa se oblikujejo v skladu z medrepubliškim dogovorom o oblikovanju cen mesta v
prodaji na drobno (Uradni list
SFRJ, št. 29/75) z namenom,
da bi bile te cene enotne na
jugoslovanskem trgu. Osnova
za oblikovanje drobnoprodajnih cen svežega mesa je proizvajalčeva prodajna cena klavne živine in pa koeficienti, ki
izhajajo iz medrepubliškega
dogovora. Zato je nujno z usklajevanjem dohodka in rizika
preko klavnic in ŽPS zagotoviti
na podlagi predhodno urejenih PPC takšna razmerja v reprodukcijski verigi, da bodo
interesi vseh udeležencev
maksimalno usklajeni.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI

RAZISKOVALNE
ORGANIZACIJE 1978
Organizirana znanstvenoraziskovalna in raziskovalno-razvojna dejavnost (v nadaljnjem besedilu raziskovalna dejavnost) poteka v samostojnih raziskovalnih ozdih, v nesamostojnih raziskovalnih enotah pri
organizacijah in skupnostih ter v visokošolskih ozdih - fakultetah,
akademijah in visokih šolah (v nadaljnjem besedilu raziskovalne organizacije). Raziskovalna dejavnost samostojnih raziskovalnih ozdov, ki
so organizirani kot tozdi, ter raziskovalnih enot, ki delujejo v sestavi
poročevalec

gospodarskih in negospodarskih organizacij in skupnosti, je namenjena predvsem povečanju ali izboljšanju proizvodnega ali delovnega
procesa matične organizacije. Tako je raziskovalna dejavnost postala
sestavina združenega dela. Delovne organizacije s tozdi organizirajo
obsežnejšo raziskovalno dejavnost v tozdih, kot npr. Tomos Koper,
Iskra Kranj, Litostroj Ljubljana, Metalka Maribor itd. Manj obsežna
raziskovalna dejavnost pa poteka v raziskovalnih enotah pri drugih
organizacijah in skupnostih, kot npr. v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani, Giposu v Ljubljani, RTV v Ljubljani, Tovarni dušika v Rušah itd.
Raziskovalna dejavnost visokošolskih ozdov in samostojnih raziskovalnih ozdov, ki šo organizirani kot enovite delovne organizacije (inštituti), je zahtevnejša, tako teoretičnega kot praktičnega pomena. Name11

njena je več uporabnikom in pomembna za širšo družbeno skupnost.
V letu 1978 je delovalo 119 raziskovalnih organizacij, ki so organizirano opravljale raziskovalno dejavnost.
Tabela 1. Raziskovalne organizacije v SR
Sloveniji 1978
Od tega
Od tega
Skupaj
tozdi
DO brez registr.
tozda
razisk.
org
Skupaj
119
34
59
66
Samostojni ozdi
64
17
47
51
Enote pri ozdih
26
15
Visokošolski ozdi'
29
17
12
' Ni upoštevana Akademija za glasbo, ker nima raziskovalnega dela ter
TOZD Gozdarski oddelek (Biotehniška fakulteta), ker je njegova ce-

lotna raziskovalna dejavnost organizirana v Inštitutu za gozdno in
lesno gospodarstvo, ta pa je že prikazan pri samostojnih ozdih
Delo raziskovalnih organizacij spremlja Republiški komite za raziskovalno dejavnost. Organizacije, ki dosegajo večje raziskovalne dosežke in ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, vodi komite v
registru. Od skupnega števila raziskovalnih organizacij je bilo v 1978 tri
četrtine (73,3%) registriranih. Pri tem niso upoštevani visokošolski
ozdi in SAZU, ker so le-ti raziskovalne organizacije po zakonu.
Raziskovalne organizacije v SR Sloveniji nimajo daljše časovne
tradicije, saj jih je le 7 začelo s svojim delom pred II. svetovno vojno:
Kmetijski inštitut Slovenije v 1898, SAZU v 1938, Onkološki inštitut v
1938 ter štiri fakultete ob svoji ustanovitvi 1919. Raziskovalna dejavnost se je razmahnila šele po II. svetovni vojni. V prvih letih po vojni je
bilo ustanovljenih 7 inštitutov, pozneje pa v vsakem 5-letnem obdobju
poprečno po 10 in več novih samostojnih ozdov, enot pri ozdih.
Pretežno raziskovalno področje raziskovalnih organizacij so tehnične vede, sledijo družbene vede, ostale vede so manj zastopane.

Tabela 2. Raziskovalne organizacije v SR Sloveniji po pretežnem raziskovalnem področju 1978
Skupaj
število
Skupaj
119
Tehnične vede
56
Družbene vede
27
Medicinske vede
10
Biotehnične vede
10
Naravoslovno-matematične vede
9
Humanistične vede
•7
V raziskovalnih organizacijah je v 1978 delalo prek 9,tisoč delavcev
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, kar pomeni
odstotek od vseh zaposlenih delavcev v SR Sloveniji. Slaba polovica
delavcev v raziskovalnih organizacijah je bilo žensk (43,1%). Tretjina
(36,8%) vseh delavcev je bilo raziskovalcev, ki se aktivno ukvarjajo z
raziskovalnimi nalogami in pri svojem delu prihajajo do novih znanstvenih dognanj; četrtina teh (25,2%) so ženske. V poprečju je imela
vsaka raziskovalna organizacija 28 raziskovalcev. Strokovnih in tehničnih sodelavcev je bila slaba tretjina (32,3%) od vseh delavcev; le-ti so
neposredno sodelovali z raziskovalci in opravljali strokovna dela potrebna za izvedbo raziskovalne naloge, to so laboratorijski tehniki,
asistenti, risarji, knjižničarji, informatičarji itd. Poleg teh so v raziskovalnih organizacijah delali še administrativni sodelavci (12,7%) in
drugi delavci (18,3%).
Po stopnji strokovne izobrazbe imajo raziskovalci pretežno visoko
izobrazbo (48,1 %), strokovni in tehnični sodelavci pa pretežno srednjo
izobrazbo (46,2%).
Tabela 3. Raziskovalci ter strokovni in tehnični
sodelavci po stopnji strokovne izobrazbe v SR
Sloveniji 1978 (v %)
Raziskovalci
skupaj
ženske
Skupaj
Doktorat
Magisterij
Specializacija
Visoka strokovna
izobrazba
Višja strokovna
izobrazba
Srednja strokovna
izobrazba
Drugo

Strokovni
in tehnič.
sodelavci

100,0
26,6
12,8
3.8
48,1

100,0
14,5
10,9
6.7

100,0
0,8
1,2
1,4

57,5

3,6
4.9
0,2

1.8
8,1
0,5

16,9
15,0
46.2
18,5

Četrtina vseh raziskovalcev ima doktorat, pri tem je 14,5% žensk
Doktorji znanosti opravljajo raziskovalno dejavnost predvsem v samostojnih ozdih. Največ jih je v raziskovalnih organizacijah, ki se ukvarjajo s tehničnimi vedami (27,2%), najmanj pa v organizacijah, ki se
ukvarjajo z biotehničnimi vedami (9,2%). V raziskovalnih organizacijah, ki se ukvarjajo z medicinskimi, naravoslovno-matematičnimi,
družbenimi in humanističnimi vedami, dela približno po 15% vseh
doktorjev znanosti.
V raziskovalnih organizacijah se je v 1978 na novo zaposlilo 362
raziskovalcev, kar je 10,7% od vseh raziskovalcev. Tretjina jih je prišla
na delo v raziskovalne organizacije takoj po končanem študiju, petina
iz gospodarskih ozdov ter po desetina iz drugih raziskovalnih organizacij in negospodarskih ozdov itd. Raziskovalne organizacije je zapu12

Visokošolski
Samostojni
Enote pri
ozdih
ozdi
%
ozdi
64
29
100,0
26
11
47,1
32
13
4
5
22,7
18
2
8.4
2
6
1
4
8.4
5
1
3
7.5
5
1
4
2
5,9
stilo 264 raziskovalcev (7,8% od vseh raziskovalcev). Ti so odšli na delo
predvsem v gospodarske in negospodarske ozde, manj pa v druge
raziskovalne organizacije.
Poleg raziskovalcev, ki delajo s polnim delovnim časom, raziskovalne organizacije zaposlujejo še 198 raziskovalcev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, ter 1655 zunanjih sodelavcev - raziskovalci po
pogodbi o delu.
Organizirana svetovalna dejavnost omogoča raziskovalcem, da načrtujejo oziroma sami soodločajo o poteku raziskovalne dejavnosti v
lastni organizaciji. Vendar ima le (42,9%) raziskovalnih organizacij
organizirano svetovalno dejavnost, pretežno pa so to samostojni ozdi
Lastno indok službo ima le polovica (52,9%) raziskovalnih organizacij,
prav tako predvsem samostojni ozdi.
Raziskovalne organizacije so končale 3414 raziskovalnih del. Večino
raziskovalnih del so opravili samostojni ozdi (79,4%), manjši del pa
visokošolski ozdi (12,6%) in enote pri ozdih (8,0%). 14% končanih
raziskovalnih del je temeljnih raziskav, usmerjenih k doseganju novih
znanj in niso namenjena praktični uporabi. Dve tretjini vseh (63,7%)
raziskovalnih del je aplikativnih, namenjenih za praktično uporabo.
22,1 % raziskovalnih del je razvojnih, temeljijo na temeljnih in aplikativnih delih, namenjena so praktični uporabi. Raziskovalne naloge so
naročili gospodarski ozdi za pospešitev svojega delovnega procesa
(60,5% raziskovalnih nalog), raziskovalne skupnosti (18,3%) in drugi
naročniki. Največ raziskovalnih del je bilo opravljenih s področja
tehničnih ved (53,4%). V poprečju je v 1978 en raziskovalec končal po
eno raziskovalno delo.
Poleg naštetih raziskovalnih del so raziskovalne organizacije v letu
1978 opravljale še skoraj 3 tisoč raziskav, ki v tem letu še niso bile
končane (dolgoročni projekti itd). Polovico teh raziskav je aplikativnih,
največ s področja tehničnih ved. Opravljali so jih v glavnem samostojni
ozdi po naročilu oziroma po pogodbi z gospodarskimi ozdi.
Raziskovalne dosežke objavljajo raziskovalci v različnih publikacijah. V 1978 so objavili 2441 raziskav predvsem v lastnih publikacijah
(46,4%) in v drugih publikacijah v SFRJ (35,4%) manj pa v publikacijah
v tujini (18,2%). Tudi med obljavljenimi raziskavami jih je največ s
področja tehničnih ved (25,4%).
Število izumov in patentov v 1978, ki pomenijo nove rešitve določenih problemov v gospodarstvu in posebno v industriji, kaže na skromno podobo raziskovalne dejavnosti pri nas:
izumi in patenti, prvič uporabljeni v praksi
13
izumi in patenti, prodani v SFRJ
2
izumi in patenti, prodani v tujino
1
patenti, registrirani na zavodu za patente
22
patenti, prijavljeni na zavodu za patente
57
preizkušeni izumi in patenti
50
Raziskovalne organizacije so s svojim delom v 1978 dosegle 2,5
milijard dinarjev celotnega prihodka, od tega (70,6%) z raziskovalno
dejavnostjo, približno po 10% s proizvodnjo ter storitvenimi dejavnostmi, itd. Polovico prihodkov od raziskovalne dejavnosti (55,6%) so
raziskovalne organizacije prejele od gospodarskih ozdov, saj so večino
del opravljali po naročilu gospodarskih ozdov: 19,1% prihodkov so
prejele od raziskovalnih skupnosti, 24,9% od drugih SIS in negospodarskih ozdov ter iz tujine 0,4%
poročevalec

Iz

NOVI

Skupščine
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instrumenti financiranja vseh funkcij

potreb federacije v prihodnjem

letu

• V prvi fazi izdelave proračuna federacije za naslednje leto je predvideno, da bo
skupen obseg prihodkov in izdatkov znašal 130 milijard dinarjev, kar je za 30,8
odstotka več kot letos
• Vnaprej določene obveznosti proračuna, ki se oblikujejo na osnovi tekočih ekonomskih kazalcev, znašajo 87,2 odstotka od skupnih izdatkov proračuna
• Osnovne postavke v proračunu so sredstva za financiranje in modernizacijo JLA,
dopolnilna sredstva za družbene službe v manj razvitih republikah in SAP Kosovo
in za invalidsko-borčevsko varstvo
• Iz izvirnih prihodkov federacije (carine, in druge uvozne dajatve ter del temeljnega davka od prometa) bi bilo zagotovljenih 81 milijard dinarjev, prispevki
republik in pokrajin pa bi znašali 40,5 milijarde dinarjev
financirajo iz proračuna fede- izvedejo določbe Zakona o fiV Predlogu osnov za prora- TEMELJNA NAČELA
racije kot enotnega instrumen- nanciranju federacije, zlasti pa
čun federacije za leto 1980, ki ZA IZDELAVO
ta financiranja, z izvenprora- zagotovi financiranje tistih
je bil poslan v razpravo Skupčunskim financiranjem pa naj funkcij federacije, za katere so
ščini SFRJ, je določena bilan- PRORAČUNA
se zagotovijo sredstva le za fi- trdno dogovorjene opredelica prihodkov in izdatkov na FEDERACIJE
nanciranje pospeševanja zu- tve.
katere je mogoče računati v
Ključne obveznosti federacinanjetrgovinske menjave s tunaslednjem letu. Pri tem je
Pri izdelavi tega dokumenta, jino. Pri določanju obsega je predvidene na podlagi sprepoudarjeno, da se največji del
obveznosti federacije oblikuje ki predstavlja prvo fazo pri proračuna naj se dosledno jetih predpisov in meril so fi»sooaooMsososocccoesoeeosooceao
pod neposrednim vplivom sprejemanju proračuna fedeekonomskih gibanj oziroma racije (sledi osnutek in predlog
PREDLOG OSNOV ZA PRORAČUN FEDERACIJE ZA
uresničenja družbenega proiz- proračuna) je predlagatelj
LET01980
voda, narodnega dohodka, ra- izhajal iz predpostavke, da se
sti osebnih dohodkov in cen. funkcije in potrebe federacije >00O96®0BOBeOCOO9C6«CO0COO90O06OBO0
>soagQQaaQ09Qoosoooo609Sooo®soo®&o69B®o9ooo©06oeoo«coooBoooooBCC0606Mooe«ooooscoec
Iz Skupščne SFRJ:
NOVI PREDPISI

MEDNARODNE POGODBE
- Napredek sodelovanja
na področju prosvete, kulture
in znanstvenega dela (Predlog zakona o ratifikaciji sporazumov o vzajemnem priznavanju spričeval, visokošolskih diplom, akademskih stopenj in
naslovov z Nemško demokratično 'epubliko, Romunijo, Avstrijo in Libijo)

- Enotni instrumenti financiranja vseh funkcij in potreb
federacije v prihodnjem letu
(Predlog osnov za proračun
federacije za leto 1980)
- Turistična prepustnica samo na podlagi potne ali
osebne listine (Osnutek zako- ANALIZE IN OCENE
na o spremembah in dopolni- Splošna in skupna poratvah Zakona o gibanju in biva- ba raste hitreje od družbenenju tujcev v Jugoslaviji - AS ga proizvoda (Izvajanje politi194
ke zadovoljevanja splošnih
poročevalec

družbenih in skupnih potreb v in nalog skupne emisijske in
obdobju od leta 1976 do 1978 denarne politike)
- Precej boljše zdravstvein v prvih treh mesecih leta
no varstvo prebivalstva (Po1979)
- V kreditno-monetarni po- ročilo o uresničevanju ciljev in
litiki je položaj manj ugoden nalog na področju zdravstveod predvidenega (Poročilo o nega zavarovanja in zdravstva)
izvajanju in uresničevanju
skupne emisijske in denarne
politike in skupnih temeljih IZVAJANJE ZAKONOV
- Ponovno rastejo nepokreditne politike v prvem polravnane in nepokrite terjatve
letju 1979. leta)
- Kreditno-monetarna poli- (Informacija o uporabi Zakona
tika ni zavrla domačega pov- plačil med uporabniki družbepraševanja in uvoza (Stališča nih sredstev)
Odbora za kreditno-monetarni
sistem o uresničevanju ciljev SPREJETI ZAKONI
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nanciranje, razvoj in modernizacija Jugoslovanske ljudske
armade, dopolnilna sredstva
za financiranje družbenih in
drugih služb v gospodarsko
manj razvitih republikah in
SAP Kosovo in sredstva za varstvo invalidov in borcev. Predlog osnov za proračun vsebuje
tudi namenska dopolnilna
sredstva za potrebe pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Črne gore, namenska
sredstva družbenopolitičnim
organizacijam, nato dotacije
Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju, sredstva za poravnavo obveznosti iz prejšnjih let,
za delo zveznih organov in organizacij, za negospodarske
investicije in sredstva v stalno
in tekočo proračunsko rezervo.
Eno od sprejetih načel je, da
se posamezni prispevki republik in pokrajin določajo na
podlagi njihove udeležbe v
ustvarjenem družbenem proizvodu skupnega gospodarstva
Jugoslavije. Sredstva za pospeševanje zunanjetrgovinske
menjave bodo izločena iz dela
prihodka od carin in uvoznih
davščin pred njihovo vključitvijo v proračun. In končno je
pomembno poudariti, da se bo
proračun federacije izvrševal v
podaljšanem proračunskem
letu, to je do 31. januarja 1981.
SKUPNI PRIHODKI IN
IZDATKI PRORAČUNA
Predlog osnov za proračun
za naslednje leto je sestavljen
na podlagi letošnjih gospodarskih gibanj, povprečne stopnje
rasti iz družbenega plana, kakor tudi na predvidevanjih gospodarskih gibanj v letu 1980.
Na osnovi vsega tega znaša
predloženi obseg proračuna
okrog 130 milijard dinarjev,
kar je 30,8 odstotka več kot v
letu 1979.
Takšen obseg proračuna je
pogojen z najpomembnejšimi
določenimi obveznostmi, ki so
v proračunu federacije, kot so
financiranje potreb Jugoslovanske ljudske armade, dopolnilna sredstva gospodarsko
manj razvitim republikam in
SAP Kosovo ter sredstva za temeljno varstvo invalidov in
borcev. Zaradi tega se vnaprej
določene obveznosti, ki se
oblikujejo glede na gibanja
posameznih ekonomskih parametrov, angažirajo tudi do
87,2 odstotka od skupnih proračunskih izdatkov proračuna
federacije. To pomeni, da za
financiranje vseh drugih obveznosti in nalog federacije
14

ostane 12,8 odstotka skupnih
sredstev.
Kar zadeva prihodke je 50
odstotkov planiranih izvirnih
prihodkov od temeljnega davka od prometa in od carin ter
drugih uvoznih dajatev. Tako
je predvideno, da se bodo prihodki od temeljnega davka od
prometa povečali za 35 odstotkov v primerjavi z letošnjim letom.
Pričakovati je tudi pomembnejše povečanje prispevkov
republik in pokrajin, ker se povečuje razlika med izvirnimi
prihodki in skupnim obsegom
izdatkov proračuna federacije,
pa bi se morali povečati tudi
prispevki za 42,5 odstotka.
TEMELJNE
PRORAČUNSKE
POSTAVKE
Pri oceni višine, v prvi vrsti
sredstev za financiranje razvoja in modernizacije JLA, smo
izhajali iz zakonskih določb in
predhodnih podatkov o uresničevanju narodnega dohodka v letu 1978, kakor tudi iz
ocene rasti narodnega dohodka v letu 1979 in 1980. Na to
vrednost se uporablja stopnja
6,17 odstotka izločanja sredstev za JLA. S predlogom
osnov za proračun je predvideno 75 milijard dinarjev za financiranje JLA v letu 1980, kar
bi bilo 47,9 odstotka več kot v
letu 1979. Do tako velike razlike pride zaradi tega, ker smo
izhajali od realnejše ocene narodnega dohodka in iz potreb,
da za te namene ne bi dajali
manj sredstev kot prejšnja
leta.
Kar zadeva dopolnilna sredstva za gospodarsko manj razvita področja, so dana predvidevanja v proračunu na podlagi sprejetih predpisov, kjer se
višina sredstev za te namene
določa na osnovi planiranega
zneska družbenega proizvoda
vsega gospodarstva. Poleg
sredstev za tekoče financiranje so predvidena še sredstva
za delno poravnavo obveznosti iz leta 1978, tako da skupne
obveznosti na tej osnovi znašajo 12,7 milijarde dinarjev.
V predloženih osnovah za
proračun federacije za varstvo
borcev in invalidov so predvidena sredstva 24,7 milijarde
dinarjev, kar je za 27 odstotkov
več kot lani.
Sredstva za dejavnost zveznih organov in organizacij so
predvidena v globalnem znesku 8,2 milijarde dinarjev, kar
je glede na predvidena sredstva za leto 1979 povečanje za
18 odstotkov.

NEGOSPODARSKE
INVESTICIJE
Sredstva za negospodarske
investicije so predvidena na
podlagi obveznosti, ki izvirajo
iz izdanih zakonov, iz obveznosti po zakonih, kot tudi na
podlagi ocenjenih potreb posameznih zveznih organov in
organizacij. Obveznosti se
med drugim nanašajo na financiranje programa razvoja
in modernizacije službe za varnost plovbe po morskih in notranjih plovnih poteh, službe
za vodenje zrakoplovov, carinske službe, Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, za financiranje programa investicijskih vlaganj v graditev objektov za tuja diplomatska in
konzularna predstavništva itd.
Skupna sredstva za te namene
naj bi znašala 2,6 milijarde dinarjev in bi bila za 20,6 odstotka večja kot letos. Zvezni izvršni svet meni, da tega obsega
sredstev ne bo mogoče zagotoviti in da ga je treba zmanjšati za 500 milijonov dinarjev,
kar bi bil potem manjši znesek
kot letos.
Kar zadeva obveznosti federacije iz prejšnjih let bo v proračunu federacije za prihodnje
leto treba zagotoviti več kot
3,6 milijarde dinarjev. Gre
predvsem za kredite, ki jih je
federacija črpala pri Narodni
banki Jugoslavije za amortizacijo prispelih kuponov emitiranih obveznic federacije, kot tudi za kritje obveznosti iz prejšnjih let in za ostale obveznosti.
Vendar pa v ta znesek niso
vključena tudi sredstva za
amortizacijo obveznic do poslovnih bank, izdanih v letu
1977 v višini 5,5 milijarde dinarjev; ta sredstva bo treba zagotoviti v naslednjem obdobju.
Končno je poleg ostalih postavk predvideno izločanje v
stalno in tekočo proračunsko
rezervo federacije. Z zakonom
je predpisano, da se vsako leto
izločajo sredstva v stalno proračunsko rezervo federacije in
sicer v višini 1 odstotka letnega zneska doseženih izvirnih
prihodkov proračuna federacije. Vendar je za naslednje leto
predlagano, da se v stalno proračunsko rezervo izloči samo
0,3 odstotka planiranih sredstev oziroma 236 milijonov dinarjev. Toliko bo izločeno tudi
za tekočo proračunsko rezervo.
PRIHODKI
PRORAČUNA
Po veljavnih predpisih tvorijo prihodke proračuna federacije izvirni prihodki (del prihodkov od carin in uvoznih

davščin, del temeljnega prometnega davka, zveznih taks)
prispevki republik in pokrajin
in prihodki, ki se dosežejo na
podlagi posebnih zveznih
predpisov.
Predvideno je da se prihodki
od carin pred vnašanjem v
proračun federacije delno odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za financiranje
pospeševanj zunanjetrgovinske menjave.
Pri oceniti obsega prihodkov proračuna se izhaja iz
predpostavk, da bodo letos
doseženi v manjših zneskih in
da se bodo drugo leto ustvarjali in usmerjali po načelih
»podaljšanega« proračunskega leta. Razen tega obsega izdatkov ne bo mogoče kriti izključno z izvirnimi prihodki in
prispevki republik in pokrajin,
temveč bo treba v letu 1980
uporabiti tudi sredstva iz posebnih virov.
Tako se na primer, kadar gre
za prihodke od carin in drugih
uvoznih davščin, ki sodijo v
izvirne prihodke federacije,
planirano povečanje uvoza ne
bo bistveno odražalo na obsegu prihodkov, ker rast uvoza v
mnogočem odpade na proizvode, ki so oproščeni plaćanja
carine, kot so nafta, pšenica,
koruza in proizvodi za opravo
škode po potresu. Zaradi tega
je ocenjeno, da bodo v prihodnjem letu prihodki proračuna
od carine in drugih uvoznih
davščin dosegli višino 26,7 milijarde dinarjev, kar pomeni, da
se bodo na tej osnovi povišali
za 21,9 odstotka.
Kar zadeva prihodke od dela
temeljnega davka od prometa
je predvideno, da bo z davčno
politiko in z rastjo porabe in
gibanja cen zagotovljena rast
prihodkov za okrog 35 odstotkov, česar pa ne bo mogoče
doseči brez korekcije stopenj
temeljnega davka od prometa
proizvodov. Na tej osnovi bi
znašali prihodki 51,6 milijarde
dinarjev. Skupaj bi vsi izvirni
prihodki federacije znašali 81
milijard dinarjev.
Zakon o financiranju federacije predpisuje, da so republike in pokrajini dolžne kriti razliko, ki nastane med predlaganim obsegom izdatkov proračuna federacije in ocenjenimi izvirnimi prihodki federacije. Ocenjeno je, da bi ti prispevki v letu 1980 znašali 40,5
milijarde dinarjev, kar je občutno povečanje za 42,5 odstotka. Kljub temu pa vsa razlika ne bi bila pokrita in je predvidena zadolžitev pri Narodni
banki Jugoslavije (iz emisije
denarja) za 8,5 milijarde dinarjev.
poročevalec

Turistična prepustnica - samo
potne ali

osebne

na

podlagi

listine

• Turističnih prepustnic ne bodo več izdajali na podlagi drugih listin, kot so vozniško dovoljenje, članske izkaznice in podobno
• Tujcem, ki jim je priznana pravica azila, je zagotovljeno nujno stanovanje, materialna preskrbljenost in zdravstveno varstvo
• V času bivanja v SFRJ so tujci dolžni pristojnim organom prijaviti bivališče,
spremembo bivališča in spremembo naslova stanovanja
S predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gibanju in bivanju tujcev v Jugoslaviji, z
Osnutkom zakona (AS 194), ki
je bil poslan Skupščini SFRJ v
razpravo, se začenja postopek
za spremembo veljavnega Zakona, ki je bil sprejet v začetku
leta 1973.
KAJ VSEBUJE
VELJAVNI ZAKON?
Z veljavnim Zakonom je med
drugim urejen režim gibanja in
bivanja tujcev v Jugoslaviji in
določeno, katere osebe so tujci, vrste potnih listin na podlagi katerih lahko gre tujec čez
državno mejo zaradi prihoda v
našo državo ali zaradi odhoda
iz nje. Z zakonom so urejena
še naslednja vprašanja: vrste
viz, način izdajanja, način izdajanja turističnih prepustnic,
pogoji bivanja tujcev v SFRJ
(začasno bivanje, stalno bivanje, azil, priznanje statusa begunca), vprašanje prisilnega
odstranjevanja tujcev iz naše
države, gibanje tujcev v uniformah v času bivanja v Jugoslaviji, način prijavljanja in odjavljanja bivališča tujcev, izdajanje listin za dokazovanje identitete tujcev in podobno.
Vendar pa je v času od sprejetja tega Zakona prišlo do številnih novosti, ki izhajajo iz
sprememb, ki so vnešene v nekatere sistemske in ostale zakone (kazenski, o prekrških, o
državljanstvu, o kazenskem
postopku), kakor iz kritične
analize prakse uporabe Zakona. Prav tako se je pokazala
potreba za spremembo in dopolnitev nekaterih določb, da
bi bilo popolneje normirano to
gradivo.
poročevalec

in konzularnih predstavništev stvenega varstva teh oseb so
izdajo vize za rok, ki je daljši zagotovljena v proračunu fekot eno leto, kar predpisuje ve- deracije, za izvajanje teh doljavni Zakon. Tudi osebje di- ločb pa skrbi zvezni upravni
plomatskih in konzularnih organ, ki je pristojen za zadeve
predstavništev SFRJ v posa- socialnega varstva.
V Osnutku zakona je za ra- meznih državah v tujini je poV dosedanji praksi je Zvezni
zliko od veljavnega Zakona dobno obravnavano in je zato izvršni svet sprejemal odloke o
točneje določeno, katerim ka- tudi predvidena takšna rešitev. vsakem posameznem primeru
tegorijam tujcev je mogoče iztudi tem osebam, čeprav ni bidati turistično prepustnico in
lo predpisano, je zagotavljal
na podlagi katerih listin. Tako STATUS OSEB, KI
nujno namestitev, materialno
je urejeno, da je turistično pre- DOBIJO AZIL
preskrbljenost in zdravstveno
pustnico za prihod v Jugoslavarstvo na račun sredstev provijo mogoče na mejnem preračuna federacije.
hodu izdati tujcu samo na
Razširja se prav tako z zakoDoločbe veljavnega Zakona,
podlagi potnega dovoljenja ali ki se nanašajo na urejanje sta- nom določen pojem namestiosebne izkaznice. Želja je, da tusa oseb, ki jim je v SFRJ tve in materialne preskrbljenobi na ta način dosegli, da bi se odobrena stalna nastanitev ali sti tujcev, ki so dobili v SFRJ
turistične prepustnice izdajale jim je dana pravica azila, še status begunca. S tem v zvezi
tujim državljanom samo na dopolnjujejo z določbami, po je predvidena izjemna možpodlagi ustrezne listine, ki so katerih se lahko takšna oseba, nost nadomestitve stroškov za
jo izdali organi države, katere proti sklepu, s katerim je pri- namestitev beguncev v ustadržavljani so.
stojni organ zavrnil priznanje nove za skrb starejših, tistih, ki
S tem je izključena možnost statusa begunca ali pravico se sami preživljajo in za delo
izdajanja turističnih prepust- azila oziroma s katerim ji odv- nesposobnih oseb.
Pomembna je tudi novost, s
nic na podlagi listin, ki jih or- zame pravico azila, pritoži
katero je predvidena obvezgani tujih držav izdajajo ose- Zveznemu izvršnemu svetu.
Na ta način se usklajuje za- nost tujcev, da v času bivanja v
bam, ki niso njihovi državljani
ali osebam brez državljanstva kon z Ustavo SFRJ in omogo- SFRJ prijavijo pristojnemu orglede na poseben mednaro- ča uresničevanje uštavnih pra- ganu bivališče, spremembo bidno-pravni in z zakonom dolo- vic vsake osebe na pritožbo ali vališča in spremembo naslova
čeni pravni položaj teh oseb. drugo pravno sredstvo proti stanovanja v mestu bivanja.
Uvedene so tudi sankcije za
Prav tako je izključena mož- odločitve sodišč, državnih ornost izdajanja turističnih pre- ganov in organizacij, ki odlo- tujce, ki svojega bivanja ne pripustnic na podlagi drugih li- čajo o njihovi pravici ali na z javijo v 24 urah po prihodu v
stin, ki jih posamezne države zakonom zasnovanim intere- Jugoslavijo. Novosti so predvidene tudi glede denarnih kazni
izdajo svojim državljanom som.
Razen tega predpisuje, da je in zaščitnih ukrepov, da bi bile
(vozniška dovoljenja, razne
vrste članskih izkaznic in po- tujcem, ki jim je priznana pra- sankcije popolnejše in učinkovica azila, zagotovljena nujna vitejše. Vrednosti denarnih
dobno).
Druga novost, ki je predlože- namestitev, materialna pre- kazni za prekršKe so se povena z Osnutkom zakona, se na- skrbljenost in zdravstveno var- čale tri do štirikrat, v skladu s
naša na rok veljavnosti viz, ki stvo. Sredstva za nadomestitev spremembami v Zakonu o prese izdajajo osebam diplomat- stroškov namestitve, material- krških glede kršitve zveznih
skih in konzularnih predstav- ne preskrbljenosti in zdrav- predpisov.
ni" *v v SFRJ. Predvideno je,
da je v pogojih recipročnosti ta
rok lahko tudi daljši od roka
veljavnosti, ki je predpisan z
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Zakonom. Takšna rešitev se
ZAKONA O GIBANJU IN BIVANJU TUJCEV V
uvaja zato, ker je bilo v praksi
JUGOSLAVIJI-AS 194
več zahtev tujih držav, da se
osebam njihovih diplomatskih
msccaocooeosooocoosoecoseo!
IZDAJANJE
TURISTIČNIH
PREPUSTNIC

15

MEDNARODNE POGODBE

Napredek sodelovanja
prosvete,

kulture

na področju

in znanstvenega dela

• Avtomatično izenačevanje spričeval in diplom daje zanesljivost vsem državljanom, ki se imajo namen šolati ali delati v omenjenih državah
• Posebna ugodnost za pripadnike naših manjšin v Avstriji, da se šolajo v materinem jeziku v Jugoslaviji
Zvezni izvršni svet je poslal nitvi s šolanja ali študija v goslovanskih oziroma avstrij- nane v državi v kateri želijo naSkupščini SFRJ štiri predloge NDR. Na ta način je zagotovlje- skih diplom po povratku s štu- daljevati s šolanjem.
S Sporazumom o vzajezakonov o ratifikaciji sporazu- na varnost vsem, ki se imajo dija v drugi državi. Ta enakomov, ki se nanašajo na prizna- namen šolati v Jugoslaviji ali pravna obravnava zajema tako mnem priznavanju spričeval,
vanje spričeval, visokošolskih NDR, da vedo vnaprej kako jim izenačevanje glede možnosti diplom in znanstvenih stopenj
diplom, kakor tudi akademskih bodo pridobljene kvalifikacije nadaljnjega izpopolnjevanja med SFRJ in Socialistično
stopenj in naslovov S temi v drugi državi priznane po vr- na postdiplomski ravni, kot tu- ljudsko libijsko arabsko džasporazumi se zboljšujejo od- nitvi v domovino, kjer žele na- di glede strokovne priprave mahirijo je prav tako zagotovljeno enakopravno obravnavanosi in sodelovanja naše drža- daljevati s šolanjem ali oprav- glede opravljanja poklica.
nje nosilcev jugoslovanskih
ve na področju prosvete, kul- ljati poklic. Obenem je s skleS sklenitvijo tega Sporazu- oziroma libijskih spričeval in
ture in znanstvenega dela z nitvijo tega Sporazuma zelo
NDR, SR Romunijo, Republiko poenostavljen postopek no- ma je pripadnikom jugoslo- diplom. S sklenitvijo SporazuAvstrijo in Socialistično ljud- strifikacije in ekvivalence spri- vanskih manjšin v Avstriji za- ma je zagotovljena ustrezna
jugoslovanskih
sko libijsko arabsko džamahi- čeval ter diplom pridobljenih v gotovljeno, da se šolajo v ma- obravnava
terinem jeziku v Jugoslaviji in strokovnjakov, ki so poslani v
rijo
drugi državi
S sporazumom med vlada- da jim je pridobljena diploma Libijo v okviru znanstveno-tema SFRJ in SR Romunijo o avtomatično priznana. Na ta hnične pomoči, kakor tudi
ENAKOST SPRIČEVAL
priznavanju enakopravnosti li- način je zagotovljena varnost ustrezno avtomatično priznaIN DIPLOM
stin o izobraževanju izdanih v vsem, ki se imajo namen šolati vanje kvalifikacij, ki jih libijski
obeh državah, se kot v prejš- ali v Jugoslaviji ali v Avstriji, da državljani pridobijo v naši drvnaprej kako jim bodo žavi v okviru programa sodeloSporazum med vladama njem predpisu, zagotavlja av- vedo
SFRJ in Nemško demokratič- tomatično priznavanje spriče- pridobljene kvalifikacije priz- vanja ali individualno
no republiko Nemčijo o vzaje- val in diplom pridobljenih v
mnem priznavanju spričeval drugi državi, tako za nadaljediplom visokošolskih ustanov vanje šolanja kot tudi za
PREDLOGI ZAKONOV O RATIFIKACIJI SPORAZUMOV O
akademskih stopenj in naslo- opravljanje poklica.
VZAJEMNEM PRIZNAVANJU SPRIČEVAL,
vov, izdanih in podeljenih v
S sporazumom med SFRJ in
VISOKOŠOLSKIH DIPLOM, AKADEMSKIH STOPENJ IN
obeh državah, zagotavlja jugo- Republiko Avstrijo o ekvivaNASLOVOV Z NEMŠKO DEMOKRATIČNO REPUBLIKO,
slovanskim državljanom lažje lencah na univerzitetnem poROMUNIJO, AVSTRIJO IN LIBIJO
vključevanje v družbenoeko- dročju je zagotovljena enakonomsko življenje države po vr- pravna obravnava nosilcev ju- 1
ANALIZE IN OCENE

Splošna in skupna poraba rasteta hitreje od
družbenega proizvoda
• V prvih treh letih srednjeročnega plana so prihodki za splošne družbene in
skupne potrebe naraščali letno po stopnji 25 odstotkov, kar je hitreje od rasti
družbenega proizvoda za 3,3 odstotka
• Prihodki interesnih skupnosti kažejo v zadnjih treh letih izredno visoko stopnjo
rasti in so že dosegli 63 odstotkov skupnih sredstev za financiranje splošnih
družbenih in skupnih potreb
• Nadomestila za boleznine in drugi prejemki iz zdravstvenega varstva so naraščali
po stopnji 43 odstotkov
• Treba bo najti trajnejše rešitve s katerimi bi odpravili neskladje med splošno
družbeno in skupno porabo
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§ IZVAJANJE POLITIKE ZADOVOLJEVANJA SPLOŠNIH
X DRUŽBENIH IN SKUPNIH POTREB V OBDOBJU OD LETA ft
0 1976 DO 1978 IN V PRVIH TREH MESECIH LETA 1979
0
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Sistem zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb je premalo usklajen z določbami Ustave in Zakonom o
združenem delu. Vzpostavljen
je takšen način obračunavanja
in plačevanja posameznih obveznosti, ki vodi do avtomatizma pri izločanju sredstev iz
dohodka in osebnih dohodkov
delavcev, brez ocenjevanja njihove funkcionalne zveze in
kritja s programi ter delovnimi
načrti, o katerih bi morali odločati tisti, katerih potrebe se zadovoljujejo s temi sredstvi. Tako so skupni prihodki za
splošne družbene in skupne
potrebe v obdobju od leta 1976
do 1978 naraščali po stopnji 25
odstotkov, oziroma hitreje od
rasti družbenega proizvoda za
3,3 odstotka, kar je negativno
vplivalo na akumulativno in reproduktivno sposobnost gospodarstva.
To so najznačilnejše ugotovitve v Analizi o izvajanju politike zadovoljevanja splošnih
družbenih in skupnih potreb v
obdobju od leta 1976 do 1978
in v prvih treh mesecih leta
1979, ki jo je Zvezni izvršni svet
poslal Skupščini SFRJ. Pri pripravi Analize je sodelovalo nekaj zveznih organov in organizacij ter republiški in pokrajinski sekretariati za finance.
ZAPLETEN SISTEM
FINANCIRANJA
V prvem delu Analize je podčrtano, da je bil po sprejetju
Ustave SFRJ sistem financiranja splošnih družbenih in
skupnih potreb prenešen na
republiško in pokrajinsko zakonodajo, s čemer so mnoga
vprašanja različno,urejena, kar
bistveno vpliva na ekonomski
položaj organizacij združenega dela in delovnih ljudi.
Sedanji sistem financiranja
splošnih družbenih in skupnih
potreb, je poudarjeno v Analizi, je zelo zapleten, tako po
številu subjektov, ki določajo
obveznosti, ki jih je okrog
19.000, kot po številu in vrstah
davkov in prispevkov iz dohodka organizacij združenega
dela in osebnih dohodkov, kot
tudi predpisov in splošnih aktov, ki urejajo to gradivo.
Sistem je postal že tako avtonomen, da praktično najneposredneje vpliva na vse tokoporočevalec

ve družbene reprodukcije in
na politiko stabilizacije. Res pa
je, da so v teku začetni procesi, da se čimbolj zagotovi neposreden vpliv delavcev - uporabnikov družbenih sredstev z
namenom, da bi se preprečevale razlike v položaju organizacij združenega dela.
V prvih treh letih srednjeročnega plana niso bili popolnoma uresničeni cilji proklamirane politike, da se pri zagotavljanju sredstev za financiranje
splošnih družbenih in skupnih
potreb zmanjšajo zajemanja iz
gospodarstva, z namenom, da
se krepi akumulativna in reproduktivna sposobnost organizacij združenega dela in usklajujejo splošna in skupna
poraba z realnimi možnostmi
družbe.
VISOKA RAST
SREDSTEV ZA
SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE
Za nekaj zadnjih let je značilen visok porast sredstev za financiranje splošne družbene
in skupne porabe. Stopnja porasta teh sredstev je znašala v
letu 1977 - 26,4 odstotka, v
letu 1978 pa 24,6 odstotka. Pri
čemer so imela sredstva za
skupne potrebe večjo rast kot
pa sredstva za družbene potrebe, vendar so se v preteklem
letu znatno zmanjšala.
V prvih treh mesecih leta
1979 je bila stopnja rasti sredstev za skupne potrebe (21,3
odstotka) za 9 odstotkov nižja
od stopnje sredstev za splošne
družbene potrebe.
V okviru globalnega porasta
sredstev za splošne družbene
potrebe je bil porast proračunskih sredstev federacije v letu
1978 v primerjavi z letom 1977
počasnejši za 21,3 odstotka od
vseh sredstev. V prvih treh mesecih 1979 pa je bil porast zelo
intenziven saj je znašal 50,8
odstotka. Na to je vplivala
sprememba v sistemu financiranja federacije, saj je od leta
1978 zvezni davek na promet
katerega delež je predstavljal
prihodek federacije 50 odstotkov, na to pa je vplivalo tudi
večje vplačilo prispevkov republik in pokrajin.
Proračuni republik in pokrajin so v nekaj zadnjih letih zabeležili zelo visoko stopnjo rasti, ki ie leta 1978 znašala 60,6

odstotka. Tako gibanje je rezultat prevzema mnogih funkcij, kot so spodbujanje razvoja
gospodarstva, posebej pa
cestnega gospodarstva in železnic. Polet tega je prišlo v
tem obdobju do prenosa posameznih obveznosti iz naslova
zagotavljanja sredstev za premije in kompenzacije v kmetijstvu na proračune republik in
pokrajin.
Vendar pa je bila v prvih treh
mesecih 1979 ustvarjena nižja
stopnja rasti prihodka republiških in pokrajinskih proračunov. K temu so največ prispevali ukrepi usmerjeni k zmanjšanju stopnje davkov in prispevkov iz dohodka in osebnih
dohodkov delavcev, kakor tudi
vračanje presežkov gospodarstvu.
POVEČANJE
PRIHODKOV
INTERESNIH
SKUPNOSTI
Prihodki interesnih skupnosti v zadnjih treh letih kažejo
izredno visoko stopnjo rasti.
Njihov delež v skupnih sredstvih za financiranje splošnih
družbenih in skupnih potreb v
letu 1978 se je še bolj povečal
in znaša 63 odstotkov. To je
posledica visoke rasti nominalno izkazanega dohodka
oziroma osnove za obračun tistih prihodkov zaradi spremembe v sistemu obračuna
dohodka.
Pozitivna gibanja so bila zabeležena samo v prvih treh
mesecih letos, ko so se davki
iz dohodka povečali za 13 odstotkov, prispevki iz dohodka
pa samo za 1 odstotek.
V letih od 1976 do 1978 je
bila stopnja porasta prihodkov
iz naslova prometnega davka
in carin nekoliko bolj umerjena, kar je bila v glavnem posledica povečane vrednosti prometa blaga in storitev. Toda na
začetku leta 1979 je porast
davka od prometa proizvodov
po stopnji 37,6 odstotka bistveno vplival na porast prihodkov za splošne družbene
potrebe in na finančno proračunsko porabo republik in pokrajin ter fedeferacije.
Gibanje sredstev za financiranje splošne družbene in
skupne porabe je bilo dokaj
neizenačeno po posameznih
reublikah in pokrajinah. Stopnja porasta je bila v letu 1978
nekoliko nižja kot v letu 1977.
Tako so na primer sredstva za
splošne družbene potrebe v letu 1977 naraščala po stopnji
33,7 odstotkov, v letu 1978 pa

30,6 odstotka. Najvišja stopnja
je bila zabeležena v Sloveniji,
najnižja pa v SAP Kosovo.
IZDATKI ZA SKUPNE
POTREBE
V Analizi je poudarjeno, da
skupaj doseženi prihodki od
davkov, prispevkov in drugih
davščin niso bili v celoti uporabljeni za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb, ampak je bil del teh sredstev, kot višek prihodka, vrnjen
organizacijam združenega dela s področja gospodarstva.
Če od skupnih ustvarjenih
prihodkov izvzamemo imobilizirana sredstva, ki so bila izvzeta iz porabe, potem je tudi
porast teh prihodkov nižji in
sicer v letu 1977 za 2,5 v letu
1978 pa za 3 indeksne točke.
Pri zagotavljanju sredstev za
financiranje splošne porabe je
bilo treba računati tudi na pritegnitev dodatnih sredstev z
zadolževanjem pri bankah,
emisijo obveznic, ker z dohodki družbenopolitičnih skupnosti niso mogli popolnoma kriti
planirane porabe. Vendar je
pomembno, da se uporaba teh
sredstev zmanjšuje, posebno v
proračunu federacije.
Ko ocenjujemo gibanja na
področju proračunske porabe,
moramo imeti pred očmi, da se
v okviru splošne porabe financirajo nameni, ki nimajo tega
značaja, kar opozarja, da še
vedno ni realizirana v planu
predvidena transformacija financiranja določenih potreb in
da njihovo financiranje ni prenešeno iz proračunske porabe
na samoupravne interesne
skupnosti in sklade.
Celotni izdatki za skupne
potrebe so imeli hitrejšo dinamiko porasta od porasta družbenega proizvoda in sicer za 4
točke, tako da se je njihov delež v družbenem proizvodu povečal od 25,5 odstotka v letu
1976 na 23,7 odstotka v letu
1978.
Sicer pa je pozitivno ker so
izdatki družbenih dejavnosti,
ki predstavljajo 60 odstotkov
izdatkov za skupne potrebe, za
0,6 točke počasneje rasli od
rasti družbenega proizvoda.
Vendar pa so izdatki ostalih
področij, ki imajo značaj osebnih prejemkov rasli znatno hitreje kot družbeni proizvod,
ker so izvzvete od omejitve porabe. Tako so na primer nadomestila za boleznine in prejemki iz zdravstvenega zavarovanja rasla po stopnji 43,4 odstotka, iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja pa za
25,3 odstotka.
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Največji del oziroma 81 odstotkov prihodkov samoupravnih skupnosti družbenih dejavnosti je bil dosežen iz prispevkov iz osebnih dohodkov
in dohodka.
Nad 40 odstotkov izdatkov
teh skupnosti se nanaša na
sredstva, ki se na podlagi svobodne menjave dela razporejajo organizacijam združenega
dela za redno poslovanje in zadovoljevanje skupnih potreb,
kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo, kultura. Značilno je, da vse vrste izdatkov kažejo razmeroma usmerjeno
rast. Po zaključnih računih za
leto 1978 so pri teh skupnostih
prikazani za 1,8 milijarde dinarjev večji izdatki od prihod-

kov. Največji del od tega odpade na skupnosti zdravstvenega
varstva.
Toda v globalu so celotni
prihodki pri vseh samoupravnih interesnih skupnostih večji
od izdatkov, tako da so bili
ustvarjeni presežki prihodkov
20,5 milijarde dinarjev. Od tega je bilo 32,8 odstotka vrnjeno gospodarstvu.
ZMANJŠANA
SREDSTVA ZA
REPRODUKCIJO

Pri oceni uresničevanja politike na tem področju, je poudarjeno v Analizi, bi bilo treba
Celotni družbeni prihodki za upoštevati tudi vrsto objektivsplošne in družbene potrebe nih dejavnikov, ki so delovali v
so bili odvisni od gibanja zelo zahtevnih odnosih na tem

V kreditno-monetarni
manj

osebnih dohodkov, deloma pa
tudi od gibanja dohodka. Tako
se v strukturi delitve dohodka
vse bolj povečuje del dohodka
za te potrebe in za ostale namene, zmanjšujejo pa se del
dohodka za potrebe organizacij združenega dela, ki ostane
za reprodukcijo. To opozarja
na neustreznost sistema zajemanja sredstev iz gospodarstva s prispevki in drugimi
oblikami porabe izven organizacij združenega dela.

ugoden od

politiki je

področju družbene reprodukcije. Zato bi morali v naslednjem obdobju posvetiti večjo
pozornost iskanju trajnejših
rešitev, ki bi prispevala k odpravljanju neskladij med
splošno družbeno in skupno
porabo. Ti ukrepi bi morali biti
v funkciji razvojne ekonomske
in socialne politike in ne izolirani, kot je bil to zdaj primer.
Upoštevajoč, da pri zadovoljevanju skupnih potreb še vedno niso v polni meri zaživeli
družbenoekonomski odnosi
po načelih svobodne menjave,
bo treba posebno pozornost
posvetiti uporabi sistema
družbenega planiranja, kar bo
treba predvideti v novem srednjeročnem planu.

položaj

predvidenega

• Denarna masa je v prvem polletju narasla za 12 milijard dinarjev ali manj od
načrtovane
• Cene na drobno so se v primerjavi s koncem leta 1978 povečale za 11,8 odstotka,
cene industrijskih izdelkov pa za 7,4 odstotka
• Izvoz je narasel za komaj 3 odstotke, medtem ko je stopnja rasti uvoza znašala 13
odstotkov, tako da je deficit trgovinske bilance dosegel 3,2 milijarde dolarjev
• Sredstva na računih organizacij združenega dela v gospodarstvu in sredstva v
plačilnem prometu so se zmanjšala, povečala pa sredstva družbenopolitičnih
skupnosti, negospodarskih organizacij in družbenih skladov
• Likvidnost bank je bila v prvem polletju precej nižja kot v enakem obdobju
lanskega leta
Temeljni cilji kreditno-monetarne politike v prvem polletju so bili podpora uresničevanju stabilizacijskih ciljev
ekonomske politike. Predvsem
naj bi to dosegli z uravnovešenjerp blagovnodenarnih odnosov, s čimer bi prispevali tudi k uresničevanju ciljev na področju cen in plačilne bilance.
To poudarja Poročilo o izvajanju in uresničevanju skupne
emisijske in denarne politike
in skupnih temeljev kreditne
politike v prvem polletju 1979.
leta. Poročilo je Narodna banka Jugoslavije poslala delegatom Skupščine SFRJ v obravnavo.
Težnje rasti domačega povpraševanja in proizvodnje so
se po lanskem letu nadaljevale
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tudi v letošnjem. Pri tem pa so
cilji kreditno-monetarne politike terjali upočasnjevanje rasti
denarne mase in bančnih kreditov. Porast denarne mase bi
moral letos znašati 18 odstotkov (lani je znašal 28 odstotkov), v prvih šestih mesecih letos pa bi smela rast doseči 8
odstotkov. Bančni krediti so
lani narasli za 30 odstotkov,
letos pa za 10 odstotkov. Kot je
predvideno bi se lahko do konca leta povzpeli do 19 odstotkov.
Narodne banke so v prvem
polletju uresničevale te naloge
v drugačnih pogojih od pričakovanih. Iz lanskega leta je namreč prenešen večji znesek
bančnih sredstev (13 namesto
10 milijard) na njihovih žiro računih kot smo načrtovali To je

omogočilo večjo kreditno in la le za 12 milijard dinarjev ali
monetarno ekspanzijo bank. za več kot polovico manj od
Večji učinki plačilne bilance predvidene rasti v letošnjem
pa so povzročili večji umik pri- letu. Za primerjavo naj dodamarnega denarja, kar je mo, da je v istem obdobju lanzmanjševalo likvidnost in kre- skega leta rast dosegla 32 milijard dinarjev.
ditni potencial bank.
Na področju realnih gibanj
V takih pogojih je bilo seveda potrebno zagotoviti upo- so se nadaljevale težnje rasti
časnjevanje kreditne in mone- domačega povpraševanja in
tarne ekspanzije. Sprejeti so gibanja cen. V primerjavi s
bili tudi ukrepi za ublažitev ne- koncem 1978. leta so se cene
likvidnosti bank in omejitev na drobno povečale za 11,8
njihovega plasmaja. Ti ukrepi odstotka, cene industrijskih izso povzročili, da se je denarna delkov pa za 7,4 odstotka.
masa v prvem polletju poveča- Neugodna gibanja beleži tudi
Msscoaooeoosoosccceososooooosoococooooc^
POROČILO O IZVAJANJU IN URESNIČEVANJU SKUPNE
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN SKUPNIH
TEMELJIH KREDITNE POLITIKE V PRVEM POLLETJU
Q 1979. LETA
8
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plačilna bilanca. Namesto predvidene 5 odstotne rasti, se je
izvoz povečal za komaj 3 odstotke, uvoz pa je bil večji za
13 odstotkov namesto načrtovanih 2 odstotkov. Zato je deficit trgovinske bilance dosegel
3,2 milijarde dolarjev, medtem
ko je za vse leto predvidenih
4,5 milijarde dolarjev deficita.
Tako uvozno in izvozno gibanje je povzročilo bistveno
zmanjšanje konvertibilnih deviznih rezerv.
Narodna banka je zaradi
drugačnih pogojev od načrtovanih pripravila revizijo nalog
kreditno-monetarne politike,
ki jo bo izpeljala v drugem polletju, skladno s spremembami
gospodarskih gibanj.
RAST BANČNIH
KREDITOV
V prvih petih mesecih letošnjega leta so se zmanjšala
sredstva na računih organizacij združenega dela v gospodarstvu in sredstva v plačilnem
prometu. Nasprotno temu so
se povečala sredstva družbenopolitičnih skupnosti, negospodarskih organizacij in
družbenih skladov, medtem ko
so sredstva prebivalstva in federacije le neznatno večja.
Rast bančnih kreditov v
prvem polletju letošnjega letai
je znašala 91,7 milijarde dinarjev. Za 10 odstotkov je bila
večja kot decembra lani, kar
ustreza odstotku, predvidenem z odlokom o omejevanju
rasti plasmaja bank za prvo
polletje letos. Rast kratkoroč-

nih kreditov se je od 24,5
zmanjšala na 22,1 odstotka,
medtem ko se je delež dolgoročnih kreditov s 75,5 povečal
na 77,9 odstotka.
Za oblikovanje kreditnega
potenciala bank je bilo značilno večje kreiranje primarnega
denarja od predvidenega, prek
monetizacije in kreditov narodnih bank.
Analiza gibanja tokov primarnega denarja kaže, da je
bilo v prvih šestih mesecih leta
1979 oblikovanih 10,7 milijard
dinarjev. V primerjavi z istim
obdobjem lani je to za 1,8 milijarde manj. Zaradi deviznih
transakcij narodne banke s tujino je v prvih šestih mesecih
prišlo do velikega umika primarnega denarja v znesku 8,4
milijarde. Ker je bilo nujno potrebno povečati primarni denar, je bilo to narejeno z
zmanjševanjem deviznih rezerv, ki so vir financiranja povečanega deficita plačilne bilance. Tak vpliv primarnega
denarja je povzročil zmanjševanje sredstev na žiro računih
bank. Zato je bila tudi likvidnost bank ob koncu prvega
polletja manjša od predvidene
POVEČANJE
PRIMARNE EMISIJE
Primarna emisija je večja od
predvidene zaradi povečanja
selektivnih kreditov bankam,
čeprav bi se morali ti krediti
zmanjšati. Njena uporaba za
nakup vrednostnih papirjev in
dajanje kreditov bankam se je
povečala za 1,8 milijarde dinarjev.

Kreditno-monetarna

Krediti za selektivne namene
so se v obdobju od januarja do
junija letos povečali za 3,5 milijarde dinarjev ali za 7,9 odstotka. V istem obdobju lanskega leta je rast omenjenih
kreditov znašala le 0,7 milijarde dinarjev ali komaj 2,6 odstotka. Na rast selektivnih kreditov so vplivali: hitrejša rast
cen na domačem in svetovnem
trgu, posebej uvoznih cen in
cen nafte, rast uvoza in odkupnih cen kmetijskih pridelkov.
Poleg tega je na tako rast vplivala tudi odložitev plačila dospelih kreditov, danih Skladu
za kreditiranje in zavarovanje
izvoznih poslov, rast kreditov
bank za plasma domače opreme in ladij na kredit v državi in
podaljševanje rokov vračanja
selektivnih kreditov bank, danih organizacijam združenega
dela v SR Črni gori, ki jim je
potres povzročil škodo.
Omenjeni krediti bodo z nezmanjšanim vplivom delovali
tudi v drugem polletju, tako da
bo letna rast primarne emisije
za potrebe monetizacije in selektivno kreditiranje gospodarstva precej prekoračila določene okvire, ki znašajo 13,1
milijarde dinarjev.
Po posebnih zveznih zakonih je bila v prvem polletju iz
primarne emisije dosežena
rast 5,6 milijarde dinarjev. Od
tega je 4,9 milijarde dinarjev
odpadlo na pokritje deficita
proračuna federacije za leto
1979, nadaljnjih 400 milijonov
dinarjev za kreditiranje gospodarstva na območju SAP Kosovo, del te vsote za pokritje
odobrenih potrošniških posojil
za odpravljanje posledic elementarnih nesreč in za pokrit-

politika ni

domačega povpraševanja in

je kreditov iz dinarske protivrednosti tujih kreditov.
VEČJA NELIKVIDNOST
BANK
V prvem polletju je bila likvidnost bank precej nižja kot v
enakem obdobju lanskega leta. Za ohranjevanje tekoče likvidnosti so banke uporabile
sredstva rezervnega sklada in
obvezne rezerve. Za njihovo
uporabo so do maja meseca
plačale 77 milijonov dinarjev,
kar je štirikrat več kot leta
1978. Zmanjšanje likvidnosti
pa nismo zabeležili le v prvih
mesecih, temveč se je ta pojav
nadaljeval v vsem polletju.
Skupna likvidna sredstva bank
so letos za 7,8 milijard dinarjev
manjša. Tako nelikvidnost
bank je povzročila predvsem
kreditna ekspanzija, povečan
deficit plačilne bilance in odliv
sredstev iz bančnih žiro računov.
Črpanje sredstev je bilo deloma nadomeščeno s povečanjem obsega primarne emisije
za 8 milijard dinarjev, z zmanjšanjem stopnje obvezne rezerve za depozite na vpogled s 24
na 23 odstotkov, s sproščanjem sredstev družbenopolitičnih skupnosti za plasma in z
drugimi ukrepi.
Glede na taka gibanja je
Svet guvernerjev Narodne
banke Jugoslavije namenil posebno pozornost politiki likvidnosti bančnega sistema. Ko
je nelikvidnost začela zavirati
normalne plačilne in finančne
tokove, so bili sprejeti tudi
ukrepi za izboljšanje likvidnosti bank.

zavrla

uvoza

• Odbor meni, da se ne uresničujejo temeljni cilji kreditno-monetarne politike v letu
1979
• Po nepotrebnem se krepi vloga Narodne banke Jugoslavije, medtem ko so
poslovne banke pri izvajanju kreditno-monetarne politike izgubile svojo samostojnost
• Pazljiv pristop pri sprejemanju novih ukrepov kreditno-monetarne politike
Vloga združenega dela se ne
uresničuje v skladu s sistemskimi rešitvami, načeli Ustave
SFRJ in dokumenti o ekonomski politiki. To velja posebej za
poročevalec

področje razpolaganja z dohodkom in pri obvladovanju
celotnega reprodukcijskega
procesa. Združevanje dela in
sredstev je še v začetni fazi.

STALIŠČA ODBORA ZA KREDITNO-MONETARNI
SISTEM O URESNIČEVANJU CILJEV IN NALOG SKUPNE
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE
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naraščajo kreditni plasmaji
bank, kar dokazuje, da so kreditni odnosi med organizacijami združenega dela in bankami še naprej prevladujoči. Zaznaven pa je tudi sistem dotacij.
To so poudarili na seji Odbora Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni sistem, ko so obravnavali Poročilo o uresničevanju ciljev in
nalog skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev kreditene politike v
prvem polletju 1979. leta.
VEČJA VLOGA
NARODNE BANKE
JUGOSLAVIJE
Odbor je ugotovil, da se ne
uresničujejo temeljni cilji, kakor dokazuje Poročilo, kreditno-monetarne politike. Eden
od temeljnih ciljev ekonomske
politike v letošnjem letu je povečanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva in izboljšanje pogojev gospodarjenja. Dosežena gibanja kažejo, da ti cilji
doslej niso bili doseženi. Pri
tem je potrebno upoštevati, da
so ukrepi kreditno-monetarne
politike, posebej v drugem trimesečju letos, skoncentrirani
na izboljšanje likvidnosti
bančnega sistema, da bi zagotovili pogoje za nemoten potek
reprodukcijskega procesa.
Z revizijo nalog kreditnomonetarne politike, so poudarili na seji, se bo povečal del
primarne emisije za selektivno
kreditiranje. To pa dokazuje,
da se povečuje vloga Narodne
banke Jugoslavije, kar naspro-

Precej

tuje hotenjem sistemskih zakonov na področjih denarnega, kreditnega in bančnega sistema.
Po drugi strani Poročilo
vzbuja vtis, da so poslovne
banke pri izvajanju monetarno-kreditne politike izgubile
svojo samostojnost, saj so
odvisne od intervencijskih
ukrepov Narodne banke Jugoslavije. Na njihovo večjo ali
manjšo likvidnost vplivajo določitve Narodne banke glede
stopnje obvezne rezerve ter od
drugih ukrepov te banke. Če k
temu dodamo še, da je združeno delo neposredno odvisno
od bančnih kreditov, in da se
še ni v željenem obsegu začel
proces združevanja dela in
sredstev, potem je očitno, da
se temeljne zahteve dokumenta o ekonomski politiki ne uresničujejo.
Narodna banka Jugoslavije
bi morala, po mnenju članov
Odbora, zajeti poslovanje in
vlogo bank pri izvajanju kreditno-monetarne politike. Prav
tako bi morali dobiti odgovor
na vprašanje, zakaj se stalno
zmanjšujejo sredstva združenega dela in povečujejo sredstva družbenopolitičnih skupnosti na bančnih žiro računih.
CELOVITEJŠA OCENA
PROBLEMA
LIKVIDNOSTI BANK
Odbor je tudi menil, da je v
prvih šestih mesecih letos potekalo gibanje denarne mase
in bančnih plasmajev v načrtovanih okvirih. To gibanje ni inflatorno vplivalo na gibanje

cen in skupno povpraševanje.
Likvidnost bank pa je bila v
prvem obdobju na spodnji meji. Zaradi tega bi morali ta problem celoviteje preučiti. Pri
tem pa bi morali posebej razčleniti učinke umika denarja
prek deviznih transakcij in
vzroke za tak ukrep. Hkrati bi
morali analizirati tudi vzroke,
zakaj mora Narodna banka Jugoslavije sankcionirati izplačila brez pooblastil za intervencijo.
Omejitve monetarno-kreditne politike so bile, kakor je bilo
povedano na seji Odbora, namenjene uresničevanju ciljev
stabilizacijske politike. Dodano pa tudi, da ni bilo učinkov
te politike glede zaviranja domačega povpraševanja in uvoza. Težko je sprejeti tudi pojasnilo predstavnika Narodne
banke Jugoslavije, da je do izčrpanja denarne mase prišlo
zaradi odliva te mase prek avtonomnih tokov, predvsem pa
s pomočjo deviznih transakcij,
kakor tudi, da je bila pri tem
povečana hitrost obtoka denarja.
Metodologija spremljanja
gibanj med terjatvami in obveznostmi ter vrsta drugih dejavnikov ni tako izpopolnjena,
so opozorili člani Odbora, da
bi lahko pravilno ocenjevali
položaj likvidnosti v gospodarstvu.
Nadalje so opozorili, da so
na področju denarja in kreditov vzroki, ki posredno vplivajo
na inflacijske učinke. So pa rezultati neustreznega razporejanja denarne mase in nenamenske uporabe primarne
emisije. Če gledamo razpored

denarne mase glede na nosilce, se pokaže, da je prišlo do
zmanjševanja sredstev na računih gospodarstva in do povečevanja sredstev na računih
družbenopolitičnih skupnosti,
samoupravnih
interesnih
skupnosti in drugih. Čeprav
vzroki tega zmanjševanja niso
dovolj analizirani, je vendar jasno, da to zmanjševanje ni rezultat umika denarja z deviznimi transakcijami zaradi večjega plačilnega deficita. Na tak
neugoden položaj vsekakor
vpliva sedanji sistem delitve na
ravni gospodarstva in tako so
organizacije združenega dela
prisiljene najemati bančne
kredite.
Poročilo Narodne banke Jugoslavije, kakor so povedali
delegati na seji, kaže, da so
ukrepi Narodne banke Jugoslavije delovali v smeri uresničevanja stabilizacijske politike. Za drugo polletje je predvidena revizija nalog kreditnomonetarne politike v skladu s
spremembami osnovnih kazalcev gospodarskih gibanj. Ob
upoštevanju, da morajo ti
ukrepi delovati v sklopu širšega kompleksa ukrepov na področju politike osebnih dohodkov, investicij, splošne in
skupne porabe, uvoza in podobno, so se delegati tudi zavzeli za skrben pristop k sprejemanju ukrepov kreditno-monetarne politike. Izhodišče
mora biti temeljita ocena, če
naj bi predlagani možni ukrepi
zagotovili, da denarna masa
spremlja nominalno stopnjo
rasti družbenega proizvoda, ki
s seboj prinaša tudi določeno
stopnjo inflacije.

boljše zdravstveno varstvo

prebivalstva
• Zdravstvene organizacije smotrneje poslujejo, vendar še zelo počasi potekajo
procesi samoupravnega organiziranja in dohodkovnega povezovanja v zdravstvu, kakor tudi uresničevanje načela svobodne menjave dela
• Sredstva za zdravstveno varstvo so lani znašala 6,2 odstotka našega skupnega
narodnega dohodka
• V lanskem letu je bilo zaradi bolniških dopustov in nesreč pri delu izgubljenih 84
milijonov delovnih dni ali za 10 odstotkov več kot leto poprej
• Nataliteta v Jugoslaviji stagnira, saj je na tisoč prebivalcev rojenih 18 otrok,
vendar je nizka tudi stopnja umrljivosti, ki znaša 8,5 ljudi na tisoč prebivalcev
• Na posameznega zdravnika pride 760 prebivalcev
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»seeoooooceoososocooeceosoeooooososocosc čijo zdravstvene organizacije,
POROČILO O URESNIČEVANJU CIUEV IN NALOG NA
8 saj nanje odpade kar 47,6 odPODROČJU ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN
stotka vseh izgub.
ZDRAVSTVA
Skupen prihodek omenjenih
organizacij odraža težnjo njegovega naraščanja. Na to je
Na zdravstvenem področju skupnih potreb in za razširitev vplivalo povečano izločanje
smo v preteklem planskem ob- ter razvoj materialne osnove sredstev za zdravstveno vardobju dosegli nekatere vidne dela zdravstvene dejavnosti.
stvo in boljše plačevanje nuđeuspehe. Začelo se je samouOd 1976. leta smo priča ne- nih zdravstvenih storitev. V
pravno organiziranje in ureja- nehnim prizadevanjem za raz- strukturi virov prihodkov
nje medsebojnih odnosov med širitev pravic iz zdravstvenega zdravstvenih organizacij odpaudeleženci svobodne menjave varstva, posebej za kmete. Na de od 67 do 76 odstotkov na
dela in razširjene so pravice mnogih območjih so po pravi- prihodke iz svobodne menjave
zdravstvenega varstva za po- cah izenačeni z delavci. Dose- dela v okviru in prek samousamezne kategorije prebival- žena je tudi večja stopnja soli- pravnih interesnih skupnosti.
stva. Nadalje je v zdravstveno darnosti pri uporabi zdravstveRast porabljenih sredstev v
varstvo vključeno večje število nega varstva za vse prebival- zdravstvenih organizacijah,
ljudi, večji so materialni temelji stvo.
pravi Poročilo, je počasnejša
dela in več je zdravnikov in
Poročilo omenja med dru- od rasti celotnega prihodka.
drugih zdravstvenih delavcev. gim podatek, da je delež sred- To je pozitivno vplivalo na rast
Zdravstvene organizacije pa stev za zdravstveno varstvo v dohodka, dokazuje pa tudi
so tudi zagotovile smotrnejše našem skupnem narodnem večjo ekonomičnost poslovaposlovanje.
dohodku znašal 1976. leta 6,7 nja. Čisti dohodek se je poveVendar je na tem področju, odstotkov, leto pozneje 6,3, la- čeval nekoliko umirjenejše v
kljub vsemu, še veliko težav. ni pa 6,2 odstotka. Povprečne primerjavi z rastjo ustvarjenePredvsem zelo počasi potekjo stopnje prispevkov za zdrav- ga dohodka. Lani je bil za 24
procesi samoupravnega orga- stveno varstvo so se od leta odstotkov večji kot leto poprej.
niziranja zdravstva in dohod- 1975 do lani povečevale za priV strukturi delitve čistega
kovnega povezovanja. Ni krite- bližno 19,6 odstotkov letno, v dohodka so osebni dohodki
rijev in meril za izvajanje nače- enakem obdobju pa je stopnja udeleženi z 87 odstotki. Ostala svobodne menjave dela. Po- rasti narodnega dohodka zna- nek so sredstva za razvijanje
dobno ni dovolj razčlenjen si- šala 21,7 odstotka.
materialnih temeljev dela in za
stem planiranja, odločanje
Sistem planiranja v zdrav- skupno porabo. Izločanje
prek delegatskega sistema pa stvu ni niti dovolj razčlenjen in sredstev za osebne dohodke
še ni dobilo ustrezne vloge. V niti pravilno uporabljen. Zaradi se je lani povečalo za 20 odmnogih zdravstvenih organi- tega razvoja zdravstvene de- stotkov, torej je bilo nižje o.d
zacijah niso ustrezno razpore- javnosti na nekaterih območjih rasti čistega dohodka, ki je dodili delo in niti niso omogočili ni prilagojen potrebam in ma- segel 24 odstotno rast. Tako
smotrno izkoriščanje razpo- terialnim možnostim združe- ugodno gibanje lahko pripisuložljivih zmogljivosti.
nega dela v materialni proiz- jemo uspešnejšemu poslovaVse te ugotovitve prinaša vodnji
nju, zmanjševanju izgub in poPoročilo o uresničevanju ciljev
Pri uresničevanju načela večanju števila zaposlenih.
in nalog na področju zdrav- svobodne menjave dela so bili
Število zaposlenih v zdravstvenega zavarovanja in zdrav- doseženi šele prvi uspehi. Pri stvu narašča hitreje od števila
stva. Poročilo omenja poslov- tem Poročilo opozarja, da se ta zaposlenih v drugih družbenih
ne rezultate samoupravnih in- proces želo počasi razvija. Še dejavnostih in gospodarstvu,
teresnih skupnosti zdravstven- veliko je oblik pavšalnega pla- ugodnejša pa je tudi kvalifikaga zavarovanja in zdravstvenih čevanja za nuđenje zdravstve- cijska struktura.
organizacij združenega dela nih storitev in plačevanja po
V Jugoslaviji je bilo zgrajeza lansko leto. Gradivo je pri- bolniškem dnevu. Počasi pote- nih veliko število novih zdravpravil Zvezni komite za delo, kajo tudi akcije za sprejetje stvenih objektov, marsikje so
zdravstvo in socialno varstvo, realnih normativov in standar- kupili novo opremo, vendar so
v sodelovanju z zvezami skup- dov, kar je sicer pogoj za gra- še vedno mnogi objekti zastanosti zdravstvenega zavarova- ditev enotnega načina ugotav- reli in dotrajani. Oprema je odnja in zdravstva Jugoslavije ter ljanja cen zdravstvenih storitev pisana za več kot 60 odstotzdravstvenih organizacij Jugo- in smotrne delitve dela v kov. So pa primeri, ko poneslavije. Obravnavali ga bodo zdravstvu.
kod kupujejo drage naprave in
delegati v Zveznem zboru
aparate, ki jih smotrno ne upoSkupščine SFRJ.
rabljajo.
POSLOVANJE
Investicije v zdravstvene obORGANIZACIJ V
jekte upadajo. Še leta 1975 je
DRUŽBENOZDRAVSTVU
bilo zanje uporabljeno 0,6 odEKONOMSKI
Zdravstvene organizacije so stotka narodnega dohodka, laODNOSI
v minulem obdobju ustvarile ni pa 0,5 odstotka.
Delavci v združenem delu in ugodne finančne rezultate in
drugi delovni ljudje so s sa- imele manj izgub, čeprav so jih ZDRAVSTVENE
moupravnimi sporazumi, ka- pestile težave in problemi. Lakor omenja Poročilo, določili ni je bilo v 166 zdravstvenih SAMOUPRAVNE
načine in vrste zadovoljevanja organizacijah združenega de- INTERESNE
svojih potreb v zdravstvenem la, ki so zaposlovale 26.000 de- SKUPNOSTI
varstvu prek svobodne menja- lavcev, zabeleženo poslovanje
Finančno poslovanje 474 save dela. V teh dokumentih so z izgubo. Znašala je 195 milijo- moupravnih interesnih zdravdoločene tudi prioritete pri za- nov dinarjev ali 55 odstotkov stvenih skupnosti, kolikor jih
dovoljevanju skupnih potreb, manj kot leta 1977. Moramo pa je bilo koncem lanskega leta,
vrsta in kakovost zdravstvenih dodati, da v skupnih izgubah je potekalo skladno z izvajastoritev, določena so sredstva organizacij združenega dela njem varčevalne politike in priza solidarno zadovoljevanje družbenih dejavnosti, prednja- lagajanja poslovanja omenjeporočevalec

nih skupnosti dogovorjenim
okvirom. Kljub temu so njihovi
prihodki in odhodki bili lani za
26,3 oziroma za 27,2 odstotka
večji kot leto poprej.
Izdatki za zdravljenje zaradi
nesreč pri. delu in poklicnih
obolenj so se lani zmanjšali za
11 odstotkov. Na aktivnega zavarovanca so bili največji izdatki v SR Hrvaški, najnižji pa v
Makedoniji. Tako različna gibanja je v glavnem pogojevalo
razširjanje pravic do zdravstvenega varstva, razširjanje
mreže zdravstvenih organizacij združenega dela na posameznih območjih kot tudi večja uporaba zdravstvenega varstva.
Nadomestila osebnih dohodkov zaradi nezmožnosti za
delo, ki jo je povzročila bolezen, so lani narasla za 32 odstotkov v primerjavi z letom
1977. Najnižja rast je bila zabeležena v Makedoniji, najvišja
pa v Srbiji brez pokrajin. Tudi
število izgubljenih dni zaradi
bolniških dopustov in nesreč
pri delu odraža težnjo rasti. y
letu 1978 je bilo izgubljenih 84
milijonov delovnih dni (največ
na Hrvaškem in najmanj v Crni
gori), kar je za 10,2 odstotka
več kot leta 1977. Podobno narašča stopnja odsotnosti z dela. Leta 1978 je znašala 4,6 odstotka, medtem ko je bila leto
poprej 4,4 odstotna. Razvite
republike in SA Vojvodina imajo precej večjo stopnjo odsotnosti v primerjavi z nerazvitimi
območji.
OBSEG
ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
Pri razvijanju zdravstvenega
varstva prebivalstva so bili doseženi pomembni uspehi.
Zmanjšale pa so se tudi razlike
po posameznih republikah in
pokrajinah ter na posameznih
območjih. Vendar so ti procesi
v nekaterih okoljih še zelo počasni in ne ustrezajo skupnemu družbenoekonomskemu in
socialnemu razvoju naše
družbe.
Poročilo omenja, da nataliteta v Jugoslaviji stagnira. Na
1000 prebivalcev se rodi približno 18 otrok. Nizka pa je
tudi smrtnost, saj ostaja na
stopnji okoli 8,5 umrlih ljudi na
1000 prebivalcev.
Zdravstveno varstvo zajema
vse večji krog prebivalstva. Tako je bilo na primer v zdravstveno varstvo žensk med nosečnostjo in materinstvom
predlanskim zajetih 94 odstotkov nosečih žensk, čeprav s
položajem ne moremo biti zadovoljni na manj razvitih območjih. Sistematično zdrav21

stveiio varstvo zajema tudi vse
večje <-tevilo otrok in skoraj
vse dojenčke, vendar pregledov še ni dovolj. Ne izvajajajo
se niti obvezni varstveni ukrepi
kot na primer obvezno cepljenje.
Stopnja smrtnosti dojenčkov upada na vseh območjih,
posebej na tistih, kjer je visoka. Leta 1975 je na SAP Kosovo znašala 80,3 umrlih na 1000
živorojenih otrok, leta 1977 pa
se je ta umrljivost zmanjšala
na 70,9 otrok. Kljub temu pa
Jugoslavija s 33,9 smrtnosti
dojenčkov v lanskem letu še
vedno sodi med tiste evropske
države z največjo stopnjo umrljivosti dojenčkov.

BOLJŠE VARSTVO
DELAVCEVNadaljujejo se tudi težnje
boljšega zdravstvenega varstva delavcev, vendar se še počasi razvija njihovo aktivno
zdravstveno varstvo. Tako je
bilo na primer leta 1977 med
vsemi delavci, ki delajo na
zdravju in življenju škodljivih
delovnih mestih, le 62,8 odstotka teh delavcev preventivno pregledanih s sistematičnim nadzorstvom. Nenehno se
povečuje odstotek dnevne odsotnosti z dela. Od 4,1 odstotka v letu 1975 je lani narastel
na 4,6 odstotka. Enake ugotovitve veljajo za nesreče pri delu. Na 1000 zaposlenih delav-

cev se je leta 1976 zgodilo 50
takih nesreč, predlanskim pa
že 52.
Na področju varstva človekovega okolja niso bili doseženi pomembnejši uspehi, čeprav onesnaženost okolja v
vse večji meri povzroča obolenja ljudi.
Poročilo tudi omenja, da se
pri izobraževanju zdravstvenih
delavcev še ne odraža vpliv
združenega dela za zdravstvene potrebe. Leta 1977 je delalo
v Jugoslaviji 28.000 zdravnikov
ali 1 zdravnik na 761 prebivalcev. Še naprej pa je neugoden
trend glede splošne medicine
v strukturi zdravnikov, ob deficitarnosti preventivnih specia-

lističnih panog.
Ob koncu Poročilo tudi
omenja, da bi uspešneje reševanje določenih problemov
omogočila tudi podrobnejša
analiza vseh tistih vprašanj, ki
so bistvena za delovanje samoupravnih interesnih skupnosti kot mesta samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja - to je združevanja
dela in sredstev.
Z dogovori republik in pokrajin pa naj bi določili smeri
dolgoročnega sodelovanja na
zdravstvenem področju in izdelali natančnejšo analizo
vzrokov za izgube ter sprejeli
ukrepe za njihovo odpravljanje.

IZVAJANJE ZAKONOV

Ponovno

rastejo

neporavnane

in

nepokrite terjatve
• Po pomembnih začetnih uspehih pri razreševanju dolžniško-upniških razmerij,
spet slabi finančna disciplina
• Konec leta nepokrite in neporavnane terjatve dvakrat večje kot leta 1976
• V vse bolj intenzivni uporabi predpisanih instrumentov zavarovanja plačevanja je
zavzela dominantno mesto menica
• Nedosledno izvajanje določb Zakona o zavarovanju plačevanja investicij
Uporaba Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev je v zadnjih
treh letih prispevala, če gledamo v celoti, k razreševanju
dolžniško-upniških razmerij in
odpravljanju
nelikvidnosti.
Istočasno je bila zagotovljena
tudi zadovoljiva raven finančne discipline pri snovanju
dolžniško-upniških razmerij,
kot tudi plačevanju terjatev
oziroma poravnavi obveznosti.
To je eden od sklepov, ki je v
Informaciji Zveznega sekretariata za finance o uporabi Zakona o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev, ki so jo poslali v razpravo
v Skupščino SFRJ.
Zakon je bil sprejet v decembru 1975, veljati pa je začel 1.
aprila 1976. Razlogi za izdajo
tega zakona so bili v tem, da
odpravimo negativne pojave,
ki sta jih povzročala stanje na
področju dolžniško-upniških
razmerij ter nelikvidnost, da
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onemogočimo nepokrite terja- tako doseženi pomembni nega dela, kakor tudi vrednost
tve in zagotovimo ugotavljanje uspehi pri razreševanju dolžni- neporavnanih obveznosti, ki
in porabo tistega dohodka, ki ško-upniških razmerij, ki na- so jih imele.
Na koncu so po podatkih iz
je vsebovan v plačani realiza- stajajo na osnovi prometa prociji in terjatvah kritih z instru- izvodov in blaga ter oprav- zaključnih računov organizamenti za zavarovanje plačila,
ljanja storitev med temeljnimi cije združenega dela s področorganizacijami
združenega ja gospodarstva razpolagale
dela v okviru delovne organi- konec leta 1976 z dvakrat večDOBRI ZAČETNI
zacije, čeprav ne v tistem ob- jim zneskom likvidnih denarUSPEHI UPORABE
segu, kakršen je bil dosežen nih sredstev kot konec leta
ZAKONA
pri eksternih dolžniško-upni- 1975.
ških razmerjih.
V Informaciji so najprej naUporaba Zakona je ugodno SLABŠANJE
šteti rezultati uporabe Zakona vplivala tudi na poravnavo ob- FINANČNE
v letu 1976 in posebej v obdob- veznosti z izvršitvijo sodnih
ju od leta 1976 do 1978. Kaže, odločb in realizacijo akceptnih DISCIPLINE
da so bile samo v prvih devetih nalogov, kar je mogoče videti
Kar zadeva uporabo Zakona
mesecih uporabe Zakona iz podatka, da so bile konec v obdobju od leta 1976 do 1978
skupne terjatve od kupcev v leta 1976 obveznosti zmanjša- je v Informaciji ugotovljeno, da
državi zmanjšane za 72 odstot- ne z 9 na 1,2 milijarde dinarjev. so se neporavnane oziroma
kov v primerjavi s terjatvami Zmanjšalo se je tudi število nepokrite terjatve povečale
izkazanimi v zaključnem raču- blokiranih organizacij združe- konec leta za 34 odstotkov v
nu za leto 1975. Tudi pri razreiCCOOO&SOCOOMCOOOOCOOOOOOOBOOSOBOOOe«
ševanju obveznosti do dobaviteljev so bili doseženi podobni f
INFORMACIJA O UPORABI ZAKONA O ZAVAROVANJU
X
uspehi.
i
0
Prva leta uporabe Zakona o 8 PLAČIL MED UPORABNIKI DRUŽBENIH SREDSTEV
zavarovanju plačil so bili prav oaooosoooooacooeoeaoaooeoeocosooacooaoe^
poročevalec

primerjavi z letom 1976 in da bi
se še več kot podvojile v letu
1978. Takšna gibanja so vplivala tudi na rast neporavnanih
obveznosti do dobaviteljev, tako da je bila njihova raven na
koncu leta 1978, v primerjavi z
letom 1976, za 72 odstotkov
večja. Obveznosti po sodnih
odločbah, akceptnih nalogih
in drugih podobnih obveznostih so naglo naraščale v letu
1978, tako da so za 42 odstotkov večje kot konec leta 1976.
Če pa gre za število blokiranih organizacij združenega
dela, se je konec leta 1977 to
število zmanjšalo za 15 odstotkov, vendar se je konec leta
1978 povečalo za 29 odstotkov, v primerjavi z letom 1977,
ali za 10 odstotkov v primerjavi
z letom 1976. Tudi število zaposlenih delavcev v organizacijah združenega dela, ki so
bile blokirane, je nenehno naraščalo, tako da je bilo leta
1978 skoraj trikrat večje kot leta 1976.
Rezultati uporabe tega Zakona pri organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti so podobni kot v organizacijah s področja gospodarstva.

UPORABA
INSTRUMENTOV ZA
ZAVAROVANJE
PLAČIL
Posebno poglavje v Informaciji je posvečeno uporabi
predpisanih instrumentov za
zavarovanje plačil. Ti instrumenti so ček, menica z avalom, nepreklicljiv dokumentarni akreditiv in garancija. Kot je
razvidno iz podatkov, ki so objavljeni v Informacijah, je uporaba instrumentov za zavarovanje plačil iz leta v leto pogostejša. Obseg plačil opravljenih z instrumenti v letu 1978 je
bil dva in pol krat večji od obsega v letu 1976.

Menica je dobila dominantno mesto pri uporabi instrumentov za zavarovanje plačil,
saj se je njen delež povečal s
65 odstotkov v letu 1976 na 80
odstotkov v letu 1978. Delež
drugih instrumentov pa se je v
navedenem obdobju zmanjšal.
Kljub takšnim rezultatom pri
uporabi menice kot plačilnim
instrumentom s prenosom, si
je treba še naprej prizadevati,
da bi postala to dominantna
oblika plačevanja, ker je tudi
najbolj racionalna, je poudarjeno v Informaciji.
V okviru izplačil z uporabo
instrumentov za zavarovanje
plačila zavzemajo za menico z
avalom pomembno mesto izplačila po garanciji. Garancija
se kot instrument za zavarovanje plačila uporablja tako za
izplačila, ki se opravljajo iz
sredstev uporabnikov družbenih sredstev, kot tudi za delež
izplačil, ki so bila opravljena iz
dovoljenih kreditov. Sicer pa
se uporabljajo v glavnem kot
instrument zavarovanja plačil
iz naslova investicij, v manjšem obsegu pa za ostala plačila.
Podatki o opravljenih izplačilih na podlagi čekov kažejo,
da so bili čeki izplačani v glavnem iz sredstev žiro računov, v
manjšem obsegu pa iz sredstev izločenih za izplačilo čekov. Vendar pa obseg opravljenih izplačil na podlagi čekov
upada iz leta v leto, razlog pa
je to, ker se čeki kot instrument za zavarovanje plačil v
glavnem uporabljajo za poravnavo manjših obveznosti in ker
so instrument brez odlaganja
plačila, obenem pa povzročajo
kazensko odgovornost v primeru, če je bil izdan brez kritja. Tako ga uporabljajo le tisti,
ki imajo na žiro računih dovolj
denarnih sredstev.
Nepreklicljiv dokumentarni
akreditiv ima kot instrument za
zavarovanje plačil v strukturi
skupnih plačil najmanjši delež.
Najpogosteje se uporablja za
zavarovanje plačila investicij,

Tekom uporabe Zakona je
prišlo do določenih problemov, ki so bili rešeni z dopolnjevanjem Zakona in spremljajočih predpisov. Tako je bil konec aprila 1978 sprejet Zakon
o spremembah in dopolnitvah
veljavnega Zakona.
Na samem začetku uporabe
Zakona se je pojavil problem v
zvezi z rokom, v katerem je bil
upnik dolžan, da dolžniku pošlje obračun za opravljeno dobavo proizvodov in blaga oziroma za opravljene storitve; Ta
rok je bil pet dni po dobavi.
Ocenjeno je, da je ta rok prekratek pa je zato spremenjena
ustrezna določba Zakona in
podaljšan rok s petih na deset
dni.
Z Zakonom niso bila v celoti
urejena vprašanja v zvezi z
dolžniško-upniškimi razmerji
iz naslova prometa proizvodov
in blaga ter opravljanja storitev, to je razmerja iz naslova
kompenzacij, premij, regresa
in vplačila davkov in drugih
davščin. S spremembami in
dopolnitvami Zakona je določeno, da se določbe Zakona
uporabljajo tudi za takšna
dolžniško-upniška razmerja.

Prav tako je bilo z Zakonom
predpisano, da se mora obveznost, ki je krita z garancijo,
plačati v roku 30 dni od dneva,
ko je nastalo dolžniško-upniško razmerje. Ta rok pa je onemogočal uporabo garancije
kot instrumenta za zavarovanje plačila v razmerjih, ki nastanejo iz naslova izvoza blaga
in storitev, ker znašajo po veljavnih predpisih o deviznem
poslovanju roki za plačilo 90
dni pa tudi več. S spremembami Zakona so ti roki usklajeni.
Poudarjen je tudi problem,
ki se je pojavil pri določanju
dneva nastanka dolžniško-upniškega razmerja z naslova
opravljanja zdravstvenih storitev. Zaradi tega je točno določeno kdaj nastane takšno razmerje.
Zvezni sekretariat za finance
je, kakor je rečeno v Informaciji, prejel nove predloge in sugestije za nadaljnje izpolnjevanje sistema plačevanja. Tako
je predloženo, da se preizkusijo določbe Zakona o dolžniško-upniških razmerjih iz naslova kompenzacij, premij, regresov in povračila davčnih in
drugih davščin, problemi, ki so
vezani na eskontiranje in reeskontiranje menic, ki se pojavljajo v zvezi z načinom določanja eskontne stopnje s strani
bank.
Prav tako je sugerirano, da
se preizkusijo kazenske določbe Zakona, da bi se ugotovilo,
ali bi bilo za določena kazniva
dejanja še naprej zadržati samo kategorijo gospodarskega
prestopka ali vzpostaviti kategorijo prekrška v primerih, kadar so roki za vročitev oziroma
za predložitev v vnovčenje instrumentov za zavarovanje
plačila prekoračeni za nekaj
dni.
V Informaciji je poudarjeno,
da bo Sekretariat za finance
obravnaval predloge in sugestije in da bo po določenih
konsultacijah z zainteresiranimi organi in organizacijami dal
ustrezne predloge za njihovo
rešitev.

deracije za kredite iz tujine na
republike in avtonomni pokrajini (AS 128) - določa prenos
izpolnjevanja deviznih obveznosti federacije za kredite iz
tujine, uporabljene za investicije in druge namene, na republike in pokrajine. Izjema pri
tem so le krediti za potrebe
ljudske obrambe in za likvidnost, ki jih je uporabila Narodna banka Jugoslavije.
Zakon o spremembah in do-

polnitvah Zakona o financiranju zavarovanja izvoznih poslov proti nekomercialnim rizikom (AS 174) dovoljuje le Jugoslovanski banki za mednarodno gospodarsko sodelovanje zavarovanje izvoznih poslov proti nekomercialnim rizikom. Ta banka tudi lahko sodeluje pri zavarovanju izvoznih
poslov proti komercialnim rizikom.
Zakon o zagotavljanju sred-

medtem ko se pri zavarovanju
drugih plačil zelo malo uporablja.
Z zakonom je predpisano,
da se morajo obveznosti iz naslova investicij pokriti s predpisanimi instrumenti plačila ali
plačati vnaprej, pred začetkom
investicije. Kljub temu pa se
pojavlja visok znesek neporavnanih obveznosti s tega naslova. Konec leta 1978 so bile te
obveznosti večje za 61 odstotkov v primerjavi z letom 1976.
Posledica tega pojava je nelikvidnost v določenem številu
organizacij združenega dela,
ki se prenaša na druge uporabnike družbenih sredstev.
IZPOPOLNJEVANJE
SISTEMA
PLAČEVANJA

SPREJETI ZAKONI
Na seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 12. in 16. oktobra so sprejeli naslednje zakonske predpise in druge
splošne akte:
Zakon o dopolnitvi Carinskega zakona (AS 171) omogoča organizacijam združenega dela in drugim organizacijam uvoz opreme, surovin in
reprodukcijskega materiala,
če so bila ta sredstva uničena
ali poškodovana. Izjema so le
poročevalec

potniška motorna vozila. Namen zakonskih dopolnil je prispevati k odpravljanju posledic, ki jih povzročijo elementarne nesreče. Uvoz po omenjenih dopolnilih pa je mogoč
samo takrat, če navedenih
stvari ne proizvajamo v Jugoslaviji in ko je uvoz plačan s
sredstvi, zagotovljenimi s posebnim zveznim zakonom.
Zakon o prenosu izpolnjevanja deviznih obveznosti fe-
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stev za financiranje Programa
Zakon o zagotavljanju sreddel in nalog zveznih organov stev federacije za dodatno
in organizacij pri popisu pre- vlogo SFRJ v Interameriško
bivalstva, gospodinjstev in banko za razvoj ob petem dostanovanj v letu 1981 (AS polnjevanju bančnih sredstev
1976), določa, da bo za delo (AS 155) določa, kako bo prozveznih organov in organizacij račun federacije od 1980. do
pri popisu prebivalstva zago- 1983. leta zagotavljal sredstva
tovljenih v prihodnjih štirih le- v znesku 123 milijonov dinartih 80 milijonov dinarjev v pro- jev za peto dopolnjevanje
sredstev Interameriške banke.
računu federacije.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado SFRJ in vlado Švedske o vzajemnem varstvu investicij (AS 160) - Sporazum določa, da garancije
proti nekomercialnim (političnim) rizikom veljajo predvsm
za zavarovanje vlaganj kapitala pred riziki, povzročenimi z
vojno ali drugim oboroženim
spopadom, revolucijo ali katerim drugih političnih dogod-

kov. Zavarovanje zajema tudi
rizike, ki jih lahko izzove določen akt države kot sta nacionalizacija in eksproprijacija.
Spremembe projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979 (AS 185 in
AS 189) na temelju usklajenih
stališč skupščin republik in
pokrajin vsebujejo njihove nove pozicije v teh bilancah.
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SKUPŠČINE SR

OSNUTEK RESOLUCIJE
o politiki

izvajanja družbenega plana SR

Slovenije za obdobje

1976-1980 v letu

1980 (ESA-372)

OSNUTEK

MNENJ

IN

PREDLOGO

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in
ekonomsko politiko o nekaterih glavnih vprašanjih iz
osnutkov republiške in zvezne resolucije o politiki
izvajanja družbenega piana za obdobje 1976-1980 v
letu 1980.

OSNOVNI

PROBLEMI

izvajanja družbenega
v letih

plana SR Slovenije

1979 in 1980 (ESA-372)

IZHODIŠČA
za pripravo predloga zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1980 (ESA-371)

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
Izvršni svet

■&t

OSNUTEK

Na podlagi 335. člena, 2. alineje prvega odstavka 342. člena in 344. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter 1. alineje prvega razdelka 71. člena, 72. člena in 240. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora
sprejela

RESOLUCIJO
o politiki

izvajanja

Slovenije za

družbenega

plana SR

obdobje 1976-1980 v letu

1980 (ESA-372)

1. Pod vplivom mnogih zapletenih procesov in značilnosti družbenoekonomskih gibanj v Jugoslaviji in v
svetu je razvoj v letu 1979 na nekaterih bistvenih
področjih odstopal od nalog, dogovorjenih z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana za obdobje
1976-1980 v letu 1979, kot tudi od usmeritev in ciljev
družbenega plana. Zato bodo v letu 1980 kot zadnjem
letu tega planskega obdobja oziroma izhodiščnem
letu za naslednji srednjeročni plan prisotni številni
problemi, zlasti na tistih področjih, kjer se prepočasi
ali le formalno uveljavljajo samoupravni družbenoekonomski odnosi in kjer so še vedno prisotne močne
težnje za reševanje problemov po administrativni poti
in manj s samoupravnim prevzemanjem odgovornosti za izvajanje dogovorjenih nalog. Vse dosedanje
analize in ocene so pokazale, da so med njimi z
razvojnega vidika v letu 1980 najpomembnejši zlasti
naslednji problemi:
- Nezadostna rast izvoza blaga in storitev ob veliki
uvozni odvisnosti in prepočasnem uresničevanju nalog pri racionalni substituciji uvoza,
- neustrezna struktura proizvodnje in novih investicij z neugodnimi plačilno-bilančnimi učinki,
- velika odvisnost od uvoza nafte za potrebe energetike, prometa in petrokemije, ki ob izredno visoki
rasti cen nafte na svetovnem trgu povzroča dodatne
probleme v plačilni bilanci in narekuje ukrepe za
racionalnejšo porabo, vseh virov energije in ponovno
preverjanje nekaterih investicijskih odločitev,
- še vedno visoka dinamika zaposlovanja, ki ohranja elemente ekstenzivnosti in neracionalnosti pri
gospodarjenju z živim delom,
- nizka lastna akumulacija temeljnih organizacij
združenega dela, ki - kljub ugodnejšim razmerjem v
razporejanju dohodka v letu 1979 predstavlja skupaj z
amortizacijo le dobro polovico vseh sredstev za reprodukcijo v materialni proizvodnji; zato se ohranja
velika odvisnost procesa razširjene reprodukcije od
drugih, zlasti kreditnih virov sredstev,
- zaradi visoke rasti življenjskih stroškov so ne
glede na rast dohodka prisotni pritiski na rast osebnih dohodkov in s tem v zvezi tudi na rast sredstev za
skupno in splošno porabo, ki utegnejo poslabšati v
letošnjem letu doseženo izboljšanje delitvenih razmerij,
2

- kljub visoki rasti cen v letošnjem letu se poglabljajo nesorazmerja med cenami posameznih proizvodov, kar bo imelo za posledico večje pritiske na
rast cen v prihodnjem letu.
V zapletenih pogojih razvoja v svetu na prehodu v
leto 1980, ko se vse bolj izrazito kažejo znaki upočasnitve proizvodnje in zlasti zaostrujejo energetski
problemi, terja gospodarski položaj v celotni Jugoslaviji in Sloveniji odločnejšo usmeritev na intenzivnejši
razvoj, na racionalnejše gospodarjenje in varčevanje
na vseh področjih v tesni medsebojni povezanosti z
uresničevanjem in razvijanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in razdelavo samoupravnih mehanizmov za usmerjanje nadaljnjega razvoja.
2. V pogojih, ko se predvideva v celotnem gospodarstvu SFR Jugoslavije relativno nizka stopnja gospodarske rasti, bo politika izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v letu 1980 osredotočena na tiste
naloge, pri katerih smo v dosedanjem razvoju najboli
zaostajali:
- uveljavitev odgovornosti delavcev v združenem
delu in vseh nosilcev razvoja za gospodarjenje in
upravljanje z družbenimi sredstvi, za ustvarjanje večjega dohodka in za njegovo skladnejše razporejanje
za vse namene porabe,
- uresničevanje samoupravnega sistema ekonomskih odnosov s tujino in na tej osnovi učinkovitejše
spodbujanje izvoza ter smotrno omejevanje uvoza,
- ustvarjanje pogojev za ekonomsko stabilizacijo z
doseganjem skladnejših razmerij v razporejanju dohodka, z oblikovanjem bolj usklajenih odnosov med
blagovnimi in denarnimi tokovi družbene reprodukcije, kot tudi s postopnim prehodom na samoupravno
urejanje cen na osnovi načel in meril novega zakona
o temeljih sistema in družbene kontrole cen,
- dograjevanje samoupravnega sistema razširjene reprodukcije na osnovi dohodkovnih povezanosti in s tem dolgoročnejša uskladitev možnosti in
pogojev za oblikovanje sredstev za Investicije in za
usklajevanje investicijskih namer,
- uveljavljanje sistema samoupravnega družbenega planiranja in priprava novih srednjeročnih pianov za obdobje 1981—1985, kar bo predstavljalo eno
od osnov za odpravljanje strukturnih problemov v
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proizvodnji in za trajnejše izboljševanje odnosov v
plačilno bilančnem položaju republike.
3. Analize dosedanjega izvajanja družbenega
plana ter medsebojne prepletenosti in odvisnosti osnovnih dejavnikov razvoja kažejo, da sorazmerno visoke gospodarske rasti zadnjih treh let, ki je imela
dodatni impulz v rastočem deficitu plačilne bilance in
povečani zadolženosti, ni moč nadaljevati brez težjih
posledic. To hkrati z izvajanjem politike ekonomske
stabilizacije terja umiritev domače konjunkture in
večjo usklajenost vseh oblik domače porabe z realnimi možnostmi.
V takih pogojih je v letu 1980 moč pričakovati naslednje okvire razvoja:
- rast realnega družbenega proizvoda v združenem delu za okoli 4%, nominalnega pa za okoli 19%.
V tem okviru bi se povečala industrijska proizvodnja
za okoli 4%, pri čemer bo njena rast v prvi polovici
leta pod vplivom sprejetih ukrepov za umiritev konjunkture skromna (2 do 3%). Kmetijska proizvodnja
se bo v letu 1980 predvidoma povečala za okoli 2 do
3%. Takšna gospodarska rast bo pogojena s povečanjem izvoza blaga in storitev, vlaganji v osnovna
sredstva gospodarstva na podlagi dogovorjenih kriterijev ekonomske stabilizacije, zlasti z večjim upoštevanjem plačilno bilančnega kriterija in s skladnejšimi razmerji v domači porabi,
- racionalnejše zaposlovanje na vseh področjih
združenega dela in večjo racionalnost pri gospodarjenju z živim delom tako, da bi dosegli okoli 2,5% rast
zaposlenosti v združenem delu, kar pomeni, da bi se
na novih in izpraznjenih delovnih mestih zaposlilo
okoli 33.000 novih delavcev. Ob relativno skromnejših
možnostih za rast proizvodnje in ob premagovanju
mnogih ekonomskih težav bi v letu 1980 dosegli le
skromno rast produktivnosti dela,
- povečanje družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proizvodnje, bo v največji meri pogojeno z
realnim povečanjem izvoza blaga. Po prvih ocenah bi
se izvoz blaga moral povečati za okoli 6%, da bi lahko
dosegli 2% povečanje uvoza blaga, v tem okviru
uvoza reprodukcijskega materiala za okoli 3%1. Upoštevaje pričakovana stabilnejša gibanja cen v zunanjetrgovinski menjavi bi tako morali ob povečanju
vrednosti izvoza blaga izboljšati pokritje uvoza blaga
z izvozom blaga na okoli 63%. Plačilno bilančni položaj SR Slovenije v letu 1980 bo moč izboljšati tudi na
osnovi večjega priliva deviznih dohodkov od izvoza
storitev in z zmanjšanjem neblagovnega deviznega
priliva,
- rast investicij v osrovna sredstva bo v pogojih
manjših možnosti za zadolževanje v tujini in omejenih
sredstev za razširjeno reprodukcijo znašala okoli 5%,
- v pogojih, ko bo rast sredstev za vse oblike
porabe nižja od rasti družbenega proizvoda, se bodo
morala sredstva za osebne dohodke gibati izpod rasti
dohodka; celotni obseg sredstev za osebne dohodke
delavcev v družbenih dejavnostih in v upravnih organih bo rasel skladno z rastjo sredstev za osebne
dohodke v materialni proizvodnji; ob boljšem gospodarjenju in aktiviranju obstoječih rezerv bi osebni
dohodki na zaposlenega lahko ohranili realno raven
iz leta 1979, nekoliko hitrejše pa bodo lahko rasli
osebni dohodki delavcev, ki s svojo ustvarjalnostjo in
delovnim prispevkom največ prispevajo k rasti dohodka in produktivnosti,
- ob predvideni politiki osebnih dohodkov, vsestranskem varčevanju pri materialnih stroških in
skrajno restriktivni politiki na področju investicij se
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bodo sredstva za skupno in splošno porabo lahko
povečala največ do rasti družbenega proizvoda,
- ob izvajanju stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih in ob postopnem prehodu na samoupravno
urejanje cen bo rast cen podrejena kriterijem za selektivno izvajanje politike cen, s čimer bo v letu 1980
moč doseči nižjo rast cen in življenjskih stroškov kot
v letu 1979.
Z vidika razpoložljivih zmogljivosti obstajajo materialne možnosti tudi za doseganje višje gospodarske
rasti, zlasti industrijske proizvodnje in s tem možnosti
za hitrejšo rast vseh oblik porabe. To pa bo moč
doseči le ob večji izvozni orientaciji in s tem večjih
možnostih za uvoz reprodukcijskega materiala in
opreme ter ob hitrejšem aktiviranju novih zmogljivosti, zlasti tistih, ki izboljšujejo plačilno bilančni položaj SR Slovenije.
4. Problemi pri izvajanju družbenega plana v tekočem srednjeročnem obdobju so pretežno take narave, da jih ni moč rešiti v enem letu. Zato bo njihovo
reševanje moralo biti vključeno v srednjeročne plane
za obdobje 1981-1985, ki jih bodo v letu 1980 sprejele
samoupravne organizacije in skupnosti ter republika
in občine.
Pri snovanju in usklajevanju svojih usmeritev bodo
nosilci planiranja izhajali iz nujnosti preusmeritve
združenega dela v intenzivnejši razvoj in usposobitev
za izvoz. V te namene bo treba doseči tesnejše povezovanje organizacij združenega dela, ponekod pa
oblikovati tudi planske poslovne skupnosti in druge
oblike povezovanja v okviru republike in z organizacijami združenega dela iz drugih republik, da bi tako
ustvarili organizacijske, kadrovske in materialne pogoje za uresničevanje dogovorjenih nalog in usmeritev. Zato bodo pri oblikovanju svojih razvojnih možnosti in usmeritev v večji meri upoštevali vidik vključevanja v mednarodno menjavo zlasti s povečanjem
izvoza in neposredno odgovornost združenega dela
in republike za stanje v plačilno bilančnem položaju
Slovenije v enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije.
Nosilci planiranja bodo pripravili in sprejeli samoupravne sporazume in dogovore o temeljih planov na
način in po vsebini, ki naj omogoči napredek pri
razvijanju družbenoekonomskih odnosov in uveljavljanju interesov delovnih ljudi glede razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju.
V teh procesih bo treba zagotoviti, da bo odločanje
slonelo na potrebnih strokovnih osnovah in da bo
potekalo samoupravno v skladu z zakonom o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije.
5. Uveljavitev novega sistema ekonomskih odnosov s tujino in večja izvozna usmerjenost ter
zmanjševanje uvozne odvisnosti našega gospodarstva v letu 1980 terja zlasti naslednje naloge:
5.1. Dosedanji sistem vezave uvoza z izvozom bo
nadomestilo sporazumevanje, samoupravno planiranje in usklajevanje planov v okviru samoupravne
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino in
sicer neposredno v okviru enot in nato med enotami.
Na podlagi že sklenjenega samoupravnega sporazuma o temeljih planov ekonomskih odnosov s tujino
do leta 1980 in na osnovi splošnih meril za planiranje
in usklajevanje, ki bodo sprejeti na Skupščini samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino ter posebnih meril po enotah samoupravne
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino
bodo temeljne organizacije združenega dela in drugi
3

člani samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino medsebojno usklajevali piane
ekonomskih odnosov s tujino za leto 1980 ter v postopku usklajevanja ugotovili in prevzeli vsak svoje
obveznosti izvoza in možnosti uvoza ter odgovornost
za uresničevanje projekcije plačilno bilančnega in
projekciji plačilne bilance in projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1980.
V usklajevalnem postopku bodo izhajali iz nujnosti
izboljšanja pokritja uvoza blaga in storitev z izvozom
blaga in storitev ter večje odvisnosti vseh namenov
uvoza od ustvarjenega izvoza. Pri usklajevanju planov bo imel prednost tisti del uvoza, ki ga temeljne
organizacije združenega dela pokrivajo z lastnim
izvozom. Gibanje uvoza bo odvisno od realizacije
izvoza: organizacijam združenega dela, ki bodo realizirale večji izvoz od planiranega, se za vrednost povečanega izvoza povečujejo možnosti uvoza, organizacijam združenega dela, ki bodo dosegle manjši
izvoz, pa bo v enaki vrednosti zmanjšana možnost
uvoza v primerjavi s planiranim.
5.2. Delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela, ki medsebojno trajno sodelujejo pri proizvodnji
blaga in storitev, se bodo intenzivneje sporazumevali
o udeležbi pri ustvarjenem deviznem prihodku ter v
zvezi s tem uveljavljali skupno planiranje, skupno
odgovornost, pa tudi skupno tveganje za poslovanje
s tujino. Prek samoupravnega sporazumevanja o
združevanju dela in sredstev pa bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela združevali
ustvarjene devize za uresničevanje skupnih razvojnih programov za proizvodnjo blaga ter opravljanje
storitev, s katerimi prispevajo k večjemu deviznemu
prilivu. Devizna sredstva za plačilo predvidenega
uvoza bodo organizacije združenega dela tako zagotavljali z lastnim deviznim prilivom in z združevanjem
deviz po 67. in 68. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih poslih s tujino ter z nakupom deviz na
deviznem trgu na osnovi samoupravnega sporazuma
o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego
dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter
odliva deviz za leto 1980. Tudi uvoz opreme in možnosti zadolževanja bodo odvisne od ustvarjenih lastnih
deviznih sredstev in od združevanja deviznega dohodka v skladu s 67. in 68. členom zakona o deviznem
poslovanju in kreditnih poslih s tujino.
5.3. Sistem planiranja ekonomskih odnosov s tujino bo potrebno v letu 1980 dograjevati in izpopolnjevati tako na področju deviznega kot tudi materialnega bilanciranja in usklajevanja. V večji meri bo
potrebno zagotoviti samoupravno sporazumevanje
med temeljnimi organizacijami združenega dela v okviru enot in med enotami samoupravne interesne
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in tako
opredeljevati in usklajevati skupne interese in razvojne potrebe ter dograjevati in izboljševati samoupravni sistem pridobivanja in razpolaganja z devizami.
V letu 1980 bo intenziviran proces preoblikovanja
enot v okviru samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino tako, da bodo v enoti
organizirani in povezani tisti člani, ki v medsebojni
proizvodni, prometni in storitveni soodvisnosti
ustvarjajo in uporabljajo devizni prihodek, ali ki so
medsebojno povezani v okviru svobodne menjave
dela.
5.4. Osnovni napori organizacij združenega dela in
ekonomske politike bodo usmerjeni v povečevanje
izvoza višje stopnje predelave, kar bo med drugim
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zahtevalo intenziviranje proizvodnega in dohodkovnega povezovanja v okviru SR Slovenije in na enotnem jugoslovanskem tržišču.
V okviru omejenih možnosti uvoza bo imel prednost
potreben uvoz surovin in reprodukcijskega materiala
nižjih stopenj predelave, da bi tako v večji meri vključevali lastno delo, znanje in domači material v
končne proizvode za izvoz in za jugoslovansko tržišče. Uvoz za potrebe proizvodnje, ki pretežno sestavlja končne proizvode iz uvoženih sklopov in podsklopov, bo v takih razmerah mogoč le v obsegu, kot ga
zagotavlja lasten izvoz.
5.5. Večjo usmerjenost organizacij združenega
dela v izvoz bodo v letu 1980 podpirali ukrepi tekoče
ekonomske politike
- v okviru davčne politike bodo še nadalje veljale
oprostitve pri davku na dohodek temeljne organizacije združenega dela ter druge olajšave za izvozno
usmerjene temeljne organizacije združenega dela,
- v okviru kreditne politike bodo temeljne banke
upoštevale izvozni kriterij in zagotavljale ugodnejše
pogoje za pripravo proizvodnje, namenjene za izvoz
in za proizvodnjo za izvoz ter kreditirale tudi tisti del
dohodka, ki je vsebovan v izvoznih stimulacijah do
končnega izplačila teh stimulacij,
- pri kreditiranju programov modernizacije bodo
banke dajale prednost tistim investicijskim projektom, ki bodo pomembno povečevali izvoz in izboljševali plačilno bilančni položaj republike,
- dopolnilna zunanja sredstva bodo usmerjena v
razvoj izvozno orientirane proizvodnje ter za uresničevanje drugih dogovorjenih prednostnih nalog.
5.6. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo instrumentarij samoupravnega sporazuma o pospeševanju
izvoza, sklenjen v interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino slonel na medrepubliško
dogovorjenih ciljih, elementih in programu pospeševanja izvoza. Samoupravni sporazum bo moral zagotoviti predvsem večje izenačevanje pogojev gospodarstva pri nastopu na tujih tržiščih s pogoji tujih
ponudnikov na teh tržiščih, pospeševanje izvoza
blaga višje stopnje predelave ter izvoza blaga in
storitev, s katerimi dosegamo večje devizne učinke in
kjer je vgrajenega več domačega znanja in tehnologije2.
Za pospeševanje izvoza bodo temeljne organizacije združenega dela združevale tudi sredstva za različne oblike izvoznih spodbud v okviru delovne organizacije in drugih oblik dohodkovnega povezovanja.
Poleg teh oblik bodo temeljne organizacije združenega dela v okviru dohodkovnih povezav, zlasti znotraj enot Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino uveljavljale dodatne vzpodbude za izvoz, ki bodo temeljile na prevzemanju
skupne odgovornosti in tveganja pri ustvarjanju
skupnega deviznega prihodka.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal za to, da bodo Skladu interesne skupnosti Jugoslavije za pospeševanje izvoza zagotovljena zadostna sredstva za pospeševanje izvoza, oblikovana
na osnovi uvoznih dajatev, ter zagotovljeno tekoče
izplačevanje izvoznih stimulacij.
5.7. Organizacije združenega dela, ki se vključujejo v ekonomske odnose s tujino, bodo z večjo specializacijo izpolnjevale svojo organiziranost za
enotno nastopanje na tujih tržiščih, za povezovanje
izvozno-uvoznih tokov, za nuđenje kompleksnih obporočevalec

jektov in za nadaljnje usposabljanje delavcev v zunanji trgovini.
5.8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pripravil v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije
in Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske
odnose s tujino program uresničevanja sklepov konferenc neuvrščenih držav v Colombu in Havani; naloge iz tega programa bodo vsi nosilci razvoja vključili v svoje srednjeročne plane za prihodnje petletno
obdobje.
Organizacije združenega dela bodo okrepile gospodarsko sodelovanje z državami v razvoju predvsem s povečanim izvozom blaga in storitev in z
neposrednimi nakupi njihovega blaga, s pospeševanjem višjih oblik gospodarskega sodelovanja ter
ustanavljanjem lastnih in mešanih podjetij v državah
v razvoju.
Temeljne organizacije združenega dela, interesne
skupnosti in za obmejno gospodarsko sodelovanje,
Gospodarska zbornica Slovenije in družbenopolitične
skupnosti bodo v okviru obmejnega gospodarskega
sodelovanja pospeševale proizvodno usmeritev, industrijske kooperacije, skupna vlaganja, širjenje sejemskih sporazumov ter sodelovanje na področju turizma, prometa, skupnega koriščenja voda, energetike in bančništva. V letu 1980 se bodo nadaljevale
priprave za gradnjo proste industrijske cone pri Sežani in uresničevanje drugih obveznosti iz Osimskih
sporazumov.
Organizacije združenega dela si bodo prizadevale
za povečanje izvoza v razvite zahodne države in za
zmanjševanje odvisnosti od uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, opreme in tehnologije iz teh držav
ter za bolj usklajeno rast in večji obseg menjave s
socialističnimi državami.
5.9. Za hitrejšo uveljavitev novega sistema ekonomskih odnosov s tujino je potrebna celovita, popolna, primerljiva in ažurna evidenca izvoza in uvoza
blaga in storitev, vseh deviznih prilivov in odlivov ter
kreditnih odnosov s tujino. Zato bodo v letu 1980:
- temeljne organizacije združenega dela oziroma
njihove interne banke vodile pri pooblaščeni banki
devizne prilive in odlive prek svojih deviznih računov;
Narodna banka Slovenije bo skupaj s Službo družbenega knjigovodstva zagotovila, da bodo temeljne organizacije združenega dela vodile enotno knjigovodsko evidenco na podlagi originalnih dokumentov iz
deviznega poslovanja;
- temeljne banke in Narodna banka Slovenije
bodo vodile in spremljale plačilni promet ter kreditne
posle s tujino po temeljnih organizacijah združenega
dela;
- Narodna banka Slovenije bo v sodelovanju z
Zvezno upravo carin zagotovita spremljanje uvoza in
izvoza po temeljnih organizacijah združenega dela.
Informacije je potrebno zagotoviti z racionalnejšim
koriščenjem in nujnimi popravki obstoječih evidenc,
ne pa z njihovim širjenjem ali celo podvajanjem.
Hkrati si bomo prizadevali za poenostavitev obrazcev
v zunanjetrgovinskem poslovanju.
6. Za ustvarjanje večjega celotnega prihodka in
dohodka in s tem za zagotavljanje možnosti za krepitev osebnega in družbenega standarda, bodo delavci
v organizacijah združenega dela na področju materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti sprejeli
ukrepe za racionalno in bolj učinkovito izrabo materialnih, naravnih, kadrovskih in drugih proizvodnih
pogojev.
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6.1. V letu 1980 bodo zadržani in dopolnjeni ukrepi
za varčevanje s tekočimi gorivi in sprejeti ukrepi za
varčevanje z električno energijo na vseh področjih
porabe; za zmanjševanje materialnih stroškov bodo
delavci v organizacijah združenega dela sprejeli dodatne ukrepe za racionalnejšo porabo energije. Zato
bodo stimulirani tudi ugodnejši pogoji pri najemanju
kreditov za rekonstrukcije in modernizacije, ki zmanjšujejo porabo energije. V odvisnosti od teh loških in
drugih pogojev dela bodo v vsaki organizaciji združenega dela sprejeli konkretne naloge za varčevanje s
surovinami in reprodukcijskim materialom in substitucijo surovin in reprodukcijskega materiala iz uvoza.
Za zmanjševanje udeležbe prevoznih stroškov v
vrednosti proizvodnje in zlasti še za varčevanje s
tekočimi gorivi bodo nosilci prometne politike bolj
usmerjali prometne tokove blaga s ceste na železnico in hitreje usposabljali železnico za sprejem dodatnih tovorov hkrati z racionalizacijo cestnega prometa. To narekuje tudi večjo vključitev organizatorjev
pretoka blaga pri oblikovanju kompleksnih prometnih
ponudb ter boljšo samoupravno organiziranost in dohodkovno povezanost v prometu.
Nosilci kmetijske politike bodo pospeševali intenzifikacijo in povečevanje tržne poljedelske proizvodnje, zlasti proizvodnje žit in sladkorne pese, proizvodnje mesa in mleka.
6.2. Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih bodo pri načrtovanju zaposlovanja
izhajali iz zaposlitvenih bilanc, ki jih bodo pripravili v
vsaki organizaciji združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih ter uskaljevale v skupnostih za zaposlovanje. Na ta način bodo izvajali politiko produktivnega zaposlovanja. Pri tem bodo izhajali iz politike
produktivnega zaposlovanja novih in že zaposlenih
delavcev, aktivirali notranje rezerve ter z boljšim in
produktivnejšim izkoristkom delovnega časa dosegali, da bo ustvarjen večji dohodek na delavca predvsem na račun višje produktivnosti. Prek samoupravnih organov bodo zvajali bolj restriktivno zaposlovanje administrativnih in režijskih delavcev, ki niso v
neposredni funkciji proizvodnje.
Skupnosti za zaposlovanje bodo spremljale uresničevanje ciljev kadrovske politike in zaposlovanja, dajale pobudo za uveljavljanje kvalitetnih sprememb na
tem področju, v okviru svoje družbene vloge in možnosti pa tudi pobudo za prekvalifikacijo in prezaposlovanje delavcev iz manj produktivnih del v okviru
posamezne organizacije združenega dela in med organizacijami združenega dela na bolj produktivna
dela ter za optimalnejše vključevanje v delo nezaposlenih in invalidnih oseb in za hitrejše vračanje in
delovno angažiranje delavcev iz tujine.
Za dosego ciljev družbenega dogovora o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri
zaposlovanju delavcev bodo udeleženci tega dogovora in samoupravnih sporazumov:
- dosledneje uveljavljali zahtevo, da se prek samoupravnih organov, zlasti prek samoupravne delavske kontrole v organizacijah združenega dela zagotovijo dogovorjeni minimalni standardi tudi za zaposlene delavce in da ne zaposlujejo novih delavcev, če
hkrati ne bodo zagotovljeni dogovorjeni minimalni
standardi,
- si prizadevali, da k občinskim samoupravnim
sporazumom o minimalnih standardih prisotpijo vse
organizacije združenega dela,
- uveljavljali zahtevo, da se pri pripravi dokumentacije za nove investicije upoštevajo in zagotavljajo
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tudi sredstva za reševanje stanovanjskih problemov
za nove delavce, za vlaganja v povečane zmogljivosti
na področju družbenih dejavnosti ter za njihovo delovanje, ob tem pa tudi sredstva za potrebno povečanje
lastnih objektov družbenega standarda.
6.3. Delavci v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in drugih organizacijah bodo pri
sporazumevanju in dogovarjanju o razporejanju
ustvarjenega dohodka in pri oblikovanju sredstev za
osebne dohodke v temeljnih organizacijah združenega dela zagotovili, da bo delež sredstev, ki se iz
čistega dohodka oblikuje za razširitev materialne
osnove dela in poslovne sklade rasel hitreje od rasti
osebnih dohodkov ter da bo rast sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo v temeljni organizaciji
združenega dela počasnejša od rasti dohodka.
Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za
razporejanje čistega dohodka ter oblikovanje sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov bo sprejet in uveljavljen najkasneje do sprejema novih srednjeročnih planov. Na osnovi tega
dogovora bodo delavci v organizacijah združenega
dela dograjevali tudi svoje samoupravne sporazume
o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za
osebne dohodke. Z dogovorom in sporazumi bodo
postopoma zagotavljali ustreznejše vrednotenje proizvodnega dela in odpravljanje uravnilovke v osebnih
dohodkih, zlasti še v skupnih intelektualnih in administrativnih delavcev, katerih delovni prispevek se meri
le s pavšalnimi osnovami.
Zveza sindikatov Slovenije bo v sodelovanju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami tudi v letu
1980 nadaljevala z aktivnostjo za povečanje dogovornosti delavcev pri gospodarjenju s sredstvi družbene
reprodukcije. V tem okviru bo sodelovala pri obravnavanju zaključnih računov za leto 1979 in periodičnih
računov v letu 1980 s cilji poglobljene analize gospodarjenja in na tej podlagi celovitejše obravnave razporejanja dohodka in čistega dohodka.
Družbenopolitične skupnosti bodo v sodelovanju s
Službo družbenega knjigovodstva spremljale gospodarjenje z družbenimi sredstvi v organizacijah združenega dela in razmerja v razporejanju dohodka na
osnovi sistematičnejših pregledov organizacij združenega dela, zlasti tistih, kjer se pojavljajo težave pri
gospodarjenju, In ukrepali v okviru svojih pristojnosti
za varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine.
6.4. Samoupravne Interesne skupnosti s področja
družbenih dejavnosti bodo izvajale že sprejete
anekse k samoupravnim sporazumom na ta način, da
bodo zneske za leto 1980 po teh sporazumih, ki so
dogovorjeni v cenah leta 1978, revalorizirale na podlagi določil 23. a člena dopolnila dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980®, upoštevaje tudi nižjo rast družbenega
proizvoda v letu 1980 v primerjavi s predvideno rastjo
ob srejemu samoupravnih sporazumov. Udeleženci
samoupravnih sporazumov bodo dosledno upoštevali, da tak obseg združevanja predstavlja zgornjo
mejo možnih sredstev v letu 1980. Glede na nižjo rast
družbenega proizvoda od predvidene ob sprejemu
samoupravnih sporazumov ne bo moč uresničiti vseh
nalog v dogovorjenem obsegu. Zato bodo udeleženci
sporazumov v okviru teh sredstev zagotovili normalno izvajanje prioritetnih nalog iz posameznega
programa; ponovno pa bodo proučili druge naloge,
zlasti na področju investicij, in jih v letu 1980 izvajali
selektivno le v okviru materialnih možnosti oziroma
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nekatere deloma prenesli v naslednje srednjeročno
obdobje.
Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi ter
uporabniki in izvajalci organizirani v samoupravnih
interesnih skupnostih, bodo zagotovili organizacijske
priprave za izvajanje zakonov o svobodni menjavi
dela na posameznih področjih družbenih dejavnosti.
Poleg te splošne usmeritve, ki velja za vse družbene dejavnosti, pa bo potrebno zagotoviti v letu
1980 pospešeno uresničevanje tistih prioritetnih
planskih nalog, pri katerih smo doslej zaostajali.
Da bo reforma izobraževanja stekla s pričetkom
šolskega leta 1980-1981, bo Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z ustreznimi
Organizacijami in skupnostmi do sredine leta 1980
dokončal vse potrebne strokovne in organizacijske
priprave.
Izobraževalna skupnost Slovenije bo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in splošnimi združenji
ter z ustreznimi upravnimi organi zagotovila dokončno izoblikovanje in uveljavitev posebnih izobraževalnih skupnosti za vsa področja združenega dela
vključno na področju družbenih dejavnosti, tako da
bodo ustvarjeni vsi pogoji, da bo v letu 1981 združeno
delo, organizirano v posebnih izobraževalnih skupnostih v celoti prevzelo vse naloge za samostojno programiranje usmerjenega izobraževanja ter za
ustrezno združevanje sredstev.
Podpisniki družbenega dogovora o izgradnji in financiranju kulturnega doma Ivan Cankar bodo zagotovili nemoten dotok sredstev za njegovo izgradnjo in
dokončanje.
6.5. Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb
bodo rasla v mejah rasti družbenega proizvoda.
Glede na nove obveznosti, ki jih prevzemajo republiški in občinski proračuni (povečane kompenzacije za
določene živilske proizvode, obveznosti SR Slovenije
za odpravo posledic potresa v Črni gori, nadaljevanje
reorganizacije pravosodnega sistema, izvajanje zaostalih nalog iz srednjeročnega plana na področju
splošne ljudske obrambe in oblikovanje rezerv), se
bo morala proračunska poraba z racionalizacijo dela
in varčevalnimi ukrepi prilagoditi dohodkom iz obstoječih virov.
7. Za uveljavljanje samoupravnega sistema razširjene reprodukcije in za bolj smotrno gospodarjenje z
denarnimi sredstvi bodo organizacije združenega
dela in banke pospeševale sodobnejše načine plačevanje in smotrnejše organiziranje denarnih služb oziroma internih bank.
Banke boso s svojim kreditnim potencialom zagotavljale nemoten potek tekoče reprodukcije. Glede na
skromnejše materialne možnosti za oblikovanje kreditnih sredstev in omejitvene ukrepe na področju
kreditiranja bodo banke selektivno glede na kriterije,
dogovorjene v tej resoluciji, povečale zahteve po
udeležbi lastnih oziroma združenih sredstev investitorjev ter zaostrile kriterije pri odobravanju kreditov
za investicije. Pri tem bodo dajale prednost objektom,
ki zlasti s povečevanjem izvoza trajneje izboljšujejo
plačilno bilančni in položaj republike, ki vključujejo
večjo stopnjo domačega znanja In tehnologije, ki so
energetsko in surovinsko manj zahtevni in ki temeljijo
na proizvodnih in dohodkovnih povezavah.
Investitorji, sovlagatelji in banke bodo usmerjali
razpoložljiva sredstva predvsem v dokončanje že začetih objektov; pri reprogramiranju že sprejetih investicijskih odločitev in pri novih investicijah pa bodo
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poteg zgornjih izhodišč upoštevali še naslednje kriterije:
- da bo pri kreditiranju zagotovljena prioriteta tistim programom modernizacije, ki bodo pomembno
povečevali izvoz in ustvarjali večji neto devizni učinek ali racionalno nadomeščali uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, oziroma v večji meri izkoriščali domače vire,
- da se tudi v dejavnostih posebnega družbenega
pomena selekcionirajo investicije tako, da imajo prioritetni vrstni red zmogljivosti, ki zlasti s povečanjem
izvoza zmanjšujejo plačilno bilančni primanjkljaj in
imajo nadopoprečni narodnogospodarski učinek,
- zmanjševanje zaostanka pri izvajanju prednostnih nalog v kmetijstvu in proizvodnji hrane,
- da se v delovno intenzivnih dejavnostih s podporo bančnih kreditov modernizirajo zmogljivosti, ki
povečujejo obseg proizvodnje ob enakem številu delavcev oziroma da se povečujejo tovrstne zmogljivosti le na tistih območjih, kjer so na razpolago delovni
viri,
- obveznost SFR Jugoslavije in SR Slovenije iz
mednarodnih pogodb za leto 1980 (Osimski sporazumi, predor Karavanke),
- da se uvoz opreme za leto 1980 razporedi in
usmeri tako, da ne bo zaviral že potekajočih gradenj,
zlasti tistih z izvozno usmeritvijo, in v dejavnostih
posebnega družbenega pomena,
- pri novih investicijah bo že ob pripravi celotne
finančne konstrukcije zaostrena zahteva po obveznem prikazu virov dinarskih in deviznih sredstev za
uvoz opreme in druge potrebe investicijske izgradnje,
kot tudi za uvoz reprodukcijskega materiala in surovin za potrebe nove proizvodnje.
Banke v SR Sloveniji bodo te kriterije vključevale v
svoje letne plane za leto 1980 in podrobneje konkretizirale svoje naloge s področja kreditiranja tekoče in
razširjene reprodukcije.
Izvršni sveti občin bodo ob sodelovanju stanovanjskih in komunalnih oziroma stavbno-zemljiških interesnih skupnosti vložili vse napore v pripravo urbanistične in izvedbene dokumentacije za pravočasno
pripravo gradbenih zemljišč v naslednjem planskem
obdobju. Skupaj z bankami bodo pripravljeni tudi
ukrepi, ki ob večji lastni udeležbi občanov zagotavljajo kontinuiteto financiranja graditve na podlagi
sprememb predpisov s področja financiranja izgradnje stanovanj.
8. V okviru enotne emisijske in denarne politike
bodo banke poleg selektivne kreditne politike, dogovorjene na ravni SFR Jugoslavije, zagotovile tudi
izvajanje selektivne kreditne politike v republiki v
skladu z usmeritvami te resolucije.
Z učinki plasmajev na podlagi denarnih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti, ki jih v skladu z odlokom skupščine SR Slovenije Narodna banka Slovenije daje brezobrestno temeljnim bankam, bodo temeljne banke:
- omogočile primernejše kreditne pogoje pri določenih naložbah v skladu z določili posebnih skupščinskih odlokov,
- zagotovile s samoupravnim sporazumom, da se del
sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki ne bo
usmerjen s skupščinskimi odloki, uporabi tako, da bo
zagotovljeno tistim temeljnim bankam, ki so v preteklih letih nalagale sredstva po nižjih obrestnih merah
v kmetijstvo in turizem, nadomestilo izpadlih aktivnosti obresti.
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Za skladnejše odnose v razporeditvi sredstev med
temeljnimi organizacijami združenega dela in samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti bodo pristojni republiški organi deovali tako, da bo dinamika
priliva v večji meri prilagojena realni dinamiki uresničevanja dogovorjenega programa.
Banke se bodo s samoupravnimi sporazumi dogovorile, da bodo odobravale potrošniška posojila le v
višini priliva odplačil zapadlih posojil. Če pa bodo
razmere na tržišču zahtevale višji obseg potrošniškega kreditiranja, se bodo banke dogovorile za %
prirasta hranilnih vlog, ki ga bodo usmerjale v te
namene.SR Slovenija se bo zavzemala za to, da se te
usmeritve sprejmejo tudi v zveznem merilu.
9. S celovitim izvajanjem politke ekonomske stabilizacije, zlasti na področju pridobivanja in razporejanja dohodka, kreditnomonetarne in davčne politike,
in z ukrepi v organizacijah združenega dela bodo ob
uveljavljanju in dograjevanju samoupravnih odnosov
na vseh področjih in ravneh družbene reprodukcije
odnosov na vseh področjih in ravneh družbene reprodukcije in ob postopnem uveljavljanju NOVIH sistematskih rešitev na področju cen ustvarjeni pogoji, da
bo rast cen v letu 1980 nižja od rasti, dosežene v letu
1979.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, si bo prizadeval in v okviru svojih pristojnosti ukrepal zato, da bo
dosedanji način urejanja cen postopno zamenjalo
samoupravno sporazumevanje o cenah in oblikovanju cen pod vplivom odnosov na tržišču. Pri tem bo
tudi politika cen spodbujala napore organizacij združenega dela za večjo produktivnost in smotrno gospodarjenje z družbenimi sredstvi.
Politika cev v letu 1980 se bo znotraj posameznih
sektorjev izvajala selektivno in diferencirano na
osniv osnovi meril, opredeljenih, v medrepubliškem
in republiškem dogovoru, da bi se tako doseglo čimbolj usklajena razmerja v cenah in pogojih pridobivanja dohodka, hkrati pa tudi zagotovilo upoštevanje
družbeno priznanih kriterijev za oblikovanje cen. S
tem se bodo pri določanju cen in izvajanju politike
cen začela postopno uveljavaljati načela sistema in
družbeno kontrole cen v skladu z novim zakonom o
temeljih in družbene kontrole cen.
Da bi ob odpravljanju disparitet pri cenah kmetijskih proizvodov ublažili pritisk na rast življenjskih
stroškov, bodo v letu 1980 zadržana nadomestila v
kmetijstvu ter po potrebi povečan obseg kompenzacij
v potrošnji.
Za stabilne pogoje proizvodnje osnovnih kmetijskih
pridelkov in bolj učinkovito delovanje tržišča s kmetijskimi pridelki in živili se bodo vsi odgovorni dejavniki
za preskrbo na vseh ravneh v republiki aktivno zavzemali za hitrejše oblikovanje tesnejših in učinkovitejših povezav organizacij združenega dela s področja
proizvodnje, predelave in trgovine ter večjih porabnikov hrane. Na ravni republike je pri tem pomembna
vloga poslovnih skupnosti v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, ki morajo postati osnovni nosilci
organizirane proizvodnje in preskrbe. Na tej podlagi
bodo pomagale občinam pri samoupravnem organiziranju preskrbe v skladu s sprejetimi izhodišči. Za
organiziranje nemotene preskrbe z osnovnimi živili
bo v primeru nezadostne ponudbe na enotnem jugoslovanskem tržišču potreben intefventen uvoz osnovnih prehrambenih proizvodov.
V skladu s sprejetim programom se bo nadaljevalo
oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv živil.
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S sistemsko rešitvijo virov sredstev za oblikovanje
rezerv se bo v letu 1980 pospešilo tudi oblikovanje
republiških stalnih rezerv industrijskih izdelkov, pri
čemer bo dana prednost oblikovanju rezerv naftnih
derivatov in gradnji rezervoarskega prostora za
naftne derivate. Tudi občine bodo morale z dodatnimi
sredstvi pospešiti oblikovanje stalnih rezerv živil, v
skladu s svojim programom, pri čemer bodo dajale
prednost tistim, pri katerih so deficitarne.
Za skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem osnovnih živil in izdelkov, je pomembnih za
vsakdanjo rabo, bo na republiški ravni okrepljena
vloga tržnih rezerv. Program tržnih rezerv bo revidiran tako, da bo vključeval le izdelke, pri katerih med
letom prihaja običajno do večjih nihanj v proizvodnji
in porabi. Pristojni organi v republiki in občinah bodo
do februarja 1980 pripravili program tržnih rezerv.
Da bi ustvarili normativne pogoje za celovitejšo
uporabo določb sistemskega zakona na področju
cen, ki bo predvidoma sprejet v letu 1980, bodo v
republiki in občinah pripravljeni in sprejeti ustrezni
predpisi, hkrati pa se bosta novim pogojem prilagodila tudi organizacija in delo organov za cene.
10. V letu 1980 se bodo nadalje izvajale naloge, ki
so opredeljene v dogovoru o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji za obdobje
1976-1980. Zaradi zaostajanja nekaterih aktivnosti pa
bodo še zlasti:
- Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske
gospodarske zbornice ter banke skupaj z organizacijami združenega dela sodelovale pri iniciranju projektov, ki bi bili lahko osnova za skupna vlaganja
organizacij združenega dela iz razvitejših in manj
razvitih območij. V ta namen bodo banke pospeševale samoupravno združevanje dela in sredstev za
investicije na teh območjih z nadaljnjim izboljšanjem
kreditnih pogojev, proučile pa bodo tudi možnosti
kreditnih olajšav pri investicijah za komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč ter zemljišč, ki so predvidena za gospodarske objekte,
- samoupravne interesne skupnosti na področju
gospodarske infrastrukture bodo z ukrepi v okviru
samoupravnega mehanizma zagotovile, da bodo v
čim večji meri nadoknađeni dosedanji zaostanki pri
uresničevanju dogovorjenih nalog.
V letu 1980 bo oblikovan samoupravni sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR
Sloveniji, ki bo v veljavi za obdobje 1981-1985.
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11. Podrobneje so naloge in ukrepi na posameznih
področjih razdelani v naslednjih spremljajočih dokumentih:
1. Projekcija plačilno bilančnega položaja SR Slovenije v letu 1980 ter smeri ukrepov za njeno realizacijo
2. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980
3. Družbeni dogovor o izvajanju politike cen v SR
Sloveniji v letu 1980
4. Program izvajanja nalog iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti
5. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1980
6. Bilanca zaposlovanja za leto 1980
Izvršni svet Skupščine SR STovenije bo v skladu z
zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije spremljal izvajanje s
to resolucijo dogovorjenih nalog in do 30. junija 1980
predložil Skupščini SR Slovenije poročilo o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976
do 1980 ter prvo oceno možnosti za razvoj v letu 1981.
Na podlagi stališč, ki jih bo zavzela Skupščina SR
Slovenije o tem poročilu, bo Izvršni svet pripravil
osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana v letu 1981 ter ga predložil Skupščini SR Slovenije v oktobru 1980.

Dokončna razmerja glede rasti izvoza in uvoza ter deficita bodo
dogovorjena v procesu medrepubliškega usklajevanja projekcij plačilno bilančnih in devizno bilančnih položajev republik in AP v enotni
projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1980. Za leto
1980 lahko pričakujemo manjše možnosti uvoza od predvidenih,
zlasti če v letu 1979 ne bomo dosegli predvidenega izvoza, oziroma
če bomo bistveno presegli dogovorjene možnosti uvoza.
1
Predvidoma bo sporazum sprejet do konca leta 1979 in bo zato
besedilo v predlogu resolucije spremenjeno.
3
Uradni list SR Slovenije, št. 24/76.
4
Dogovor o izvajanju politike cen v SFRJ sprejemajo Zvezni
izvršni svet in izvršni sveti socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin in je spremljajoči dokument k zvezni resoluciji; v okviru
pristojnosti za urejanje cen v republiki pa sklepa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj z izvršnimi sveti občinskih skupščin,
Gospodarsko zbornico Slovenije, Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije in pristojnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi družbeni dogovor o izvajanju politike cen v SR Sloveniji v letu
1980, in predstavlja spremljajoči dokument k tej resoluciji.
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osnutkov republiške in zvezne resolucije o politiki
izvajanja družbenega plana za obdobje 1976-1980 v
letu

1980.

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko
politiko o nekaterih glavnih vprašanjih iz osnutkov republiške
in zvezne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za
obdobje 1976-1980 v letu 1980.
Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko je na 15. seji dne 24. 10. 1979 obravnaval nekatera glavna
vprašanja iz osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (besedilo z dne 20. 10. 1979) in iz osnutka resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1976-1980 v letu 1980 (besedilo z dne 20. 10. 1979). Hkrati z
osnutkoma obeh resolucij pa je bila predložena tudi analiza
uresničevanja projekcije plačilno in devizno bilančnega položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance SFRJ (za leto 1979) in projekcija plačilno-bilančnega
položaja Slovenije v letu 1980 in predlog sprememb in dopolnitev osnutka republiške resolucije, ki jih je 23. 10. 1979
sprejel Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem.
Svet je obravnaval oba osnutka resolucij v skladu s svojim
orientacijskim programom neposrednih nalog za obdobje
september-december 1979 in na predlog predlagatelja predvsem z namenom, da se predlagateljem že v tej fazi postopka
posredujejo nekatera mnenja in predlogi sveta, da bi jih
upoštevali pri dokončnem oblikovanju besedil obeh osnutkov.
Uvodoma so udeleženci sprejeli predlog, da naj poteka
razprava o osnutkih obeh resolucij tj. SR Slovenije in Jugoslavije, skupaj glede na njihovo medsebojno povezanost in soodvistnost, vendar tako, da se pri tem ločijo predlogi in pripombe, ki se nanašajo na posamezno od navedenih resolucij.
Svet je po obširni razpravi sprejel naslednja mnenja in
predloge:
Oba osnutka resolucij za leto 1980 sta v večji meri kot je to
primer z dosedaj sprejetimi letnimi resolucijami, oblikovana
tako kot bi sicer morala biti tj. kot izvedbena akta za eno leto
srednjeročnega plana. Kljub taki ugotovitvi pa je svet obenem
menil, da so še vedno očitni v resolucijah nekateri poizkusi,
da se v njih opredeli strategija razvoja, kar vsekakor presega
vlogo teh enoletnih dokumentov. To n. pr. velja za predvidevanja v zvezni resoluciji, ki se nanašajo na preorientacijo na
domače vire, ali pa na takojšnjo zna:no substitucijo uvoza, ki
jih ne bo mogoče realizirati v enem letu saj je to strateška
razvojna usmeritev za srednjeročno ali še za daljše obdobje.
Ravno tako po mnenju sveta ne kaže v resolucijah vnašati
takšnih nalog, kot je to primer v slovenskem osnutku resolucije v zadnjem odstavku tč. 6. 4, izgradnja Kulturnega doma
Ivan Cankar To se lahko predvidi v spremljajočih dokumentih
ali u sklepih ustreznih organov
V zvezi s celotnim besedilom obeh osnutkov resolucij je
svet izrazil tudi mnenje, da so še vedno v njih nekatere
nedorečene formulacije nalog iz katerih je le delno razvidno
kaj je treba storiti, obenem pa niso opredeljeni nosilci teh
nalog niti predvidene poti in ukrepi za njihovo uresničevanje.
Tako resolucijsko besedilo je v nadaljnji dodelavi nujno potrebno izboljšati.
Glede na leto za katero se opredeljuje ekonomsko politiko,
bi v obeh resolucijah morali jasno poudariti, da gre za zadnje
leto tekočega srednjeročnega planskega obdobja in zaradi
tega dati v besedilu poseben poudarek na vsem tistem kar bi
poročevalec

bilo nujno še uresničiti do konca tega srednjeročnega planskega obdobja, ter opozoriti na to kaj bo treba prenesti v
naslednje plansko obdobje. Takšen obračun glede na naloge
sedanjega srednjeročnega obdobja v zvezni resoluciji ni napravljen. Obenem se je treba zavedati, da so družbenoekonomska gibanja v letu 1980 izhodišče za start v novo srednjeročno obdobje.
Kar zadeva ocene sedanjih gospodarskih gibanj je očitno,
da se le-te v okviru Jugoslavije in Slovenije umirjajo. Po
mnenju nekaterih smo celo na pragu recesije. To je pomembno za opredelitev ekonomske politike v letu 1980. Iz
tega izhaja naloga, da se ne bi smelo nadaljevati z izvajanjem
restriktivne gospodarske politike ampak, da bi morala le-ta
biti izrazito anticiklična in usmerjena k vzpodbujanju gospodarske aktivnosti.
Informacije in podatki govore o tem, da se v prihodnjem
letu v razvitih državah zahoda usmerjajo v nižjo stopnjo rasti,
da bi tako dosegli nižjo stopnjo inflacije, za ZDA pa obstajajo
že uradne ocene, da je nastopila recesija. To bi vsekakor
lahko vplivalo tudi na gospodarska gibanja v ostalem svetu in
tudi v Jugoslaviji. Prav zaradi možnih zunanjih vplivov so po
ocenah nekaterih udeležencev gospodarska gibanja v prihodnjem letu težko predvidljiva.
Kar zadeva uresničevanje resolucije v prihodnjem letu je
bilo posebej opozorjeno, da je do začetka leta 1980 potrebno
analizirati vse razpoložljive sile, da se čimbolj samoupravno
organizira za izvedbo predvidenih nalog, če se samoupravni
nosilci ne bodo osposobili za prevzem teh nalog se objektivno
širijo možnosti za administrativno poseganje. Vzporedno s
pripravo resolucije je-potreben poziv širšim asocijaci jam
združenega dela in družbeno političnim organizacijam, da se
pospešijo organizacijske in druge priprave za samoupravno
razreševanje nalog prihodnjega leta.
V razpravi je bilo tudi konkretno opozorjeno na to kako so
dejansko najpomembnejši nosilci nalog pripravljeni za njihovo izvajanje v prihodnjem letu.
To se še posebej nanaša na SISEOT Jugoslavije in SISEOT
republik in SAP, ki naj bi s svojimi enotami bili aktiven dejavnik na najbolj pomembnem področju gospodarjenja v letu
1980. Glede na to, da SISEOT v nekaterih republikah še niso
ustrezno usposobljene, se postavlja prioritetna naloga, da se
le-te v čimprejšnjem času osposobijo za odgovorne naloge, ki
jim jih naloga osnutek zvezne resolucije.
Podobno je tudi na področju delitve dohodka in osebnih
dohodkov, kjer prihaja do tega, da ustrezni republiški družbeni dogovori o družbenem usmerjanju delitve dohodka in
osebnih dohodkov še niso sprejeti ali pa niso usklajeni z
Zakonom o združenem delu To velja tudi za Slovenijo, v
kateri se predvideva da bo Družoeni dogovor o skupnih
osnovah in merilih in razpore/an/e čistega oonodka in oblikovan/u sredstev za osebne dohodke m prisva/anje osepnega
dohodka, sklenjen šele v teku 1980 Tako stanje prav gotovo
ne more prispevati k doslednem izpolnjevanju v osnutku
zvezne in republiške resolucije postavljenih nalog o predvidenih gibanjih na področju osebne, splošne in skupne porabe.
Tudi na področju družbene kontrole cen je situacija podobna. Glede na to, da bodo do sprejema zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen na tem področju veljali
dosedanji predpisi in da bo potrebno tudi po njegovem sprejemu nekaj časa za izpeljavo in ustrezno organizacijo na tem
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področju, je pomembno vprašanje kako bosta vprašanja probtematike cen urejala medrepubliški dogovor oziroma
ustrezni dogovor v republiki, ki morata biti pravočasno sprejeta.
Na področju kreditno-monetarne politike bi predvideni samoupravni sporazumi bank morali ravno tako biti sprejeti še
pred začetkom leta 1980 in ne da se o pomembnih vprašanjih
na primer kreditiranju prioritetnih nalog določenih s srednjeročnimi plani, dogovarjajo v teku leta.
Svet je glede v resolucijah predvidenih stopenj rasti družbenega proizvoda in še posebej rasti industrijske proizvodnje
menil, da so predložene stopnje predvidene dokaj realno Pri
tem je menil, da bi bilo še bolj ustrezno, če bi se v osnutku
zvezne resolucije predvidena stopnja rasti glasila ne »okoli 5«
— Ker se iz spremljajočih gradiv vidi, da se predpostavlja v
bistvu stopnja 5-6% - ampak da se navede naraščanje po
stopnji 5% ali med 4-5%. Ob tem je bilo upoštevano, da mora
Jugoslavija kot celota zaradi številnih potreb, med drugimi
tudi še vedno velike nezaposlenosti, ohranjati politiko dinamičnega razvoja. Po drugi strani je bilo upoštevano dejstvo
da bodo višje stopnje rasti onemogočali nekateri resni omejitveni dejavniki. V takšnih razmerah bi imela potem višja stopnja rasti nujno za posledico visoko inflacijo. Opozorjeno je
bilo še da bi se kazalo bolj oslanjati na rast industrijske
proizvodnje kot pa izhajati iz rasti družbenega proizvoda
glede na to, da so možnosti predvidevanja kmetijske proizvodnje veliko manjše.
V osnutku republiške resolucije predvidena 4% stopnja
rasti družbenega proizvoda je po mnenju sveta možna oziroma dokaj skladna z drugimi predvidevanji v resoluciji.
Morda bi kazalo izhajati pri resoluciji, ne iz želene rasti
družbenega proizvoda, ampak bi vse predvidene ukrepe organizacij združenega dela in ekonomske politike morah začeti
pri ekonomskih odnosih s tujino. To je najbolj kritično vprašanje naše sedanje gospodarske problematike. Naloge za
ublažitev neskladij v teh odnosih bi morale biti izhodišče za
ugotavljanje naših možnosti glede stopenj rasti družbenega
proizvoda, vseh vrst porabe, zaposlovanja itd. Težave v ekonomskih odnosih s tujino lahko postanejo - v kolikor ne bomo
pravilno zastavili in izpeljali nalog na tem področju - poglaviten omejitveni faktor razvoja v letu 1980. S tem v zvezi bi
kazalo v osnutku zvezne resolucije bolj precizno opredeliti del
besedila, ki se nanaša na politiko na področju ekonomskih
odnosov s tujino v letu 1980, da se ne bi besedilo razumelo
kot da se z njim daje izhodišče za spreminjanje obstoječih
sistemskih zakonov, ki urejajo to področje. Poudarek bi moral
biti predvsem na osposabljanju za samoupravno urejanje teh
vprašanj ter na oblikovanju preostalih potrebnih podzakonskih predpisov z namenom, da se zagotovi dosledno uveljavljanje že sprejetih sistemskih zakonov, ki urejajo ekonomske
odnose s tujino.
Svet je soglaša/ z ugotovitvijo, da je situacija, kar zadeva
deficit v plačilni bilanci Jugoslavije in da so tudi vsa realna
gospodarska gibanja na področju ekonomskih odnosov s
tujino težka, tako da bi dejansko pri oblikovanju ekonomske
P0/'1'*? za prihodnje leto morali začeti s tem, kako to stanje
izboljšati to je s tem, kako bi zmanjšali obstoječe debalanse in
razkorake. Glede politike kursa dinarja v letu 1980 se je svet
zavzel za bolj realno politiko kursa dinarja, kot je bila doslej in
za to, da ga je nujno potrebno povezovati s spodbujanjem
izvoza na vseh ravneh, ne čakajoč samo na ukrepe te vrste na
ravni federacije in republike.
Kar zadeva področja vseh vrst porabe je bilo v razpravi
postavljeno vprašanje konsistentnosti ciljev v osnutkih obeh
resolucij z dejanskimi možnostmi. Člani sveta so menili, da
gre za določeno nekonsistentnost med zastavljenimi cilji za
leto 1980, predvidenimi na področju uveljavljanja kvalitetnih
dejavnikov razvoja, krepitve akumulativne sposobnosti gospodarstva, socialne politike, stopnje razvoja, saniranja problemov na področju ekonomskih odnosov s tujino in med
različnimi oblikami porabe za leto 1980. Negativne učinke
imajo zlasti nekatere oblike porabe, ki so vnaprej opredeljene
ter delujejo kot avtomatizmi ne glede na dejanska gospodarska gibanja. S tem pa se onemogoča uresničevanje drugih
smotrov. Po nekaterih izračunih nam za predvideni razvoj v
prihodnjem letu primanjkuje pomembna vsota sredstev za
akumulacijo. To je očitno pri splošni porabi na ravni federacije, ki razem tega v resoluciji še ni opredeljena. V nadaljnjem
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delu pri pripravi resolucij bi morali bolj trdno povezati zastavljene cilje z našimi realnimi možnostmi, ker bomo sicer morali
kasneje ugotavljati, da resolucije nismo izpolnili tako, kot smo
jo zastavili.
Podobno je v obeh osnutkih resolucij precej govora o
stabilizaciji. Vendar se hkrati predvideva 15% naraščanje cen
na drobno ter bi bilo zato primerneje izbrati drug izraz.
Člani sveta so glede kreditno-monetarne politike sprejeli
opozorilo, da se bo le-ta morala prilagajati predvidenim gibanjem v deficitu plačilne bilance in predvidenem gibanju rasti
družbenega proizvoda. Izračuni kažejo, da je v resoluciji predvideno naraščanje denarne mase prenizko, če se hoče hkrati
uresničiti zapisana stopnja rasti družbenega proizvoda ter
planirani deficit plačilne bilance.
Za področje osebnih dohodkov svet meni, da v prihodnjem
letu ne bomo mogli zagotoviti neko pomembnejše zvišanje
realnih osebnih dohodkov, ampak bi se le-ti morali gibati
okrog ravni iz leta 1979. Pri tem je soglašal z opozorilom, da
bo glede na to, da v letu 1980 predvidevamo povečano storilnost, potrebno zagotoviti selektivno povečanje osebnih dohodkov za tiste, ki bodo k temu največ prispevali. To pa
pomeni, da je treba vendarle predvideti, da se bodo realni
osebni dohodki v povprečju nekoliko povečali. Za takšno
opredelitev so bili navedeni še nekateri drugi razlogi.
Glede zaposlovanja je večina razpravlja/cev menila, da
Slovenija mora voditi drugačno politiko kot je to slučaj v
drugih predelih Jugoslavije. Plani zaposlovanja in predvidene
stopnje zaposlovanja presegajo naše realne kadrovske možnosti. Nujno je, da postopoma preidemo na bolj intenzivni
razvoj, oziroma, da prenehamo z nadaljevanjem dosedagjega
ekstenzivnega razvoja. Analize zaposlovanja govore o tem, da
je poklicna struktura pri novozaposlenih slabša kot pri dosedaj zaposlenih in da se tako povečuje delež delavcev z ozkim
profilom.
Svet je ugotovil, da v nekaterih vprašanjih (npr. stopnje rasti
skupne in splošne porabe) osnutek slovenske resolucije ni
usklajen s predloženim osnutkom zvezne resolucije. Zato bo
treba pri nadaljnem delu predvsem stališča v slovenski resoluciji vskladiti z zvezno.
K osnutku zvezne resolucije (besedilo, ki ga je določil
Zvezni izvršni svet na seji 19. X. 1979 in posredoval članom
medrepubliškega komiteja za družbeno planiranje in razvoj)
je svet imel še naslednje konkretne pripombe:
- str. 2 (tč. 5) predlaga se, da se na koncu odstavka črta
naslednje besedilo:
».../ stvaranja osnove za dalji društveno-ekonomski razvoj
ove republike«.
Ta formulacija presega obveznosti federacije, ki naj s sistemskimi rešitvami zagotovi odpravo posledic potresa v Črni
gori ne pa zagotovitev temeljev za nadaljni razvoj Črne gore.
To je urejeno z drugimi ukrepi (zakoni za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih republik)
k str. 4 (drugi odstavek) pri»preispitivanju« režima izvoza in
uvoza ni razumljivo, kaj se pod tem pojmom predstavlja in bi
to moralo biti bolj jasno opredeljeno.,
k str. 4 (zadnja dva odstavka) Glede na to, da je na začetku
str. 3, že navedeno, da bo v letu 1980 sprejet tudi zakon o
temeljih družbenoekonomskih odnosov v gospodarjenju s
sredstvi razširjene reprodukcije, iz omenjenih dveh odstavkov
ni jasno, kaj naj bi pomenila »izdelava odgovarjajočih mehanizmov za usklajevanje odnosov v družbeni reprodukciji«.
Razen tega pa je politika oblikovanja in delitve sredstev dohodka in čistega dohodka (za osebno, skupno in splošno
porabo) predvsem v pristojnosti republik in občin in regulirana z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi v
okviru samoupravnih organizacij in skupnosti.
k str. 5 (tč. 3 - prvi odstavek) Iz zadnejga stavka ni jasno
razvidno kaj je zgornja meja rasti za različne oblike porabe.
Formulacija, da je 20% nominalna rast družbenega proizvoda
osnova za to ni dovolj opredeljena.
k str. 6 (tč. 5 - prvi odstavek) Potrebno bi bilo dodati še
besedilo iz katerega bo razvidno, da se bo spodbujalo in
zagotavljalo razne olajšave za pospešeno proizvodnjo izdelkov s katerimi se prispeva k varčevanju električne energije.
k str. 10 (zadnji stavek 11. tč.) Za zagotovitev večje stopnje
varnosti v prometu je potrebno opredeliti tudi nosilce, zlasti
samoupravne organizacije v prometu.
poročevalec

k str. 13 (prvi odstavek) V četrti vrsti izpustiti besedico »i« in
dodati besedilo: »ter pospeševati izvoz, za kar je potrebno
usposobiti izvozne zmogljivosti«.
k str. 14 (peti odstavek) Postavlja se vprašanje katere materialne bilance strateških proizvodov so mišljene. Ali tiste materialne bilance, ki se sestavljajo od strani zveznih organov ali
pa tiste, ki jih pripravijo in uskladijo OZD in TOZD v okviru
enot in med enotami SiSEOT?
k str. 17 (četrti odstavek) Glede na to, da Je predviden
sprejem posebnega dogovora republik in pokrajin s katerim
naj bi se pospešil najhitrejši razvoj SAP Kosovo, se postavlja

vprašanje, kakšna bo vloga tega dogovora v primerjavi z že
uveljavljenim sistemom pospeševanja gospodarskega razvoja
manj razvitih republik in SAP Kosovo.
k str. 22 Predlaga se, da se črta zadnji stavek v osnutku
glede na to, da se v letni resoluciji ne bi opredeljevale vsebinske naloge samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov v OZD.
Svet je sklenil, da bo s temi mnenji in predlogi seznanil
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupščino SR Slovenije.

\
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IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje

OSNOVNI

PROBLEMI

izvajanja družbenega plana SR Slovenije
v letih

1979

in

1980 (ESA-372)

UVOD
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in družbenem planu Jugoslavije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
junija 1979 pripravil poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju
1976-1979 in oceno možnosti razvoja v letu
1980, ki ga je hkrati s temeljitejšo analizo uresničevanja družbenega plana po javni razpravi
obravnavala Skupščina SR Slovenije.
To gradivo ne ponavlja ugotovitev iz analize
in poročila Izvršnega sveta, ampak prikazuje
osnovne probleme trenutnega ekonomskega
položaja ter izvajanja družbenega plana SR
Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v
letu 1979 na področjih, kjer najbolj odstopamo
od dogovorjenih usmeritev.
Kar se da realna ocena stanja in problemov v
družbenoekonomskih gibanjih v letošnjem
letu bo osnova za sprejemanje ukrepov in nalog v letu 1980. Ti bodo morali biti usmerjeni v
odpravljanje problemov, ki so se nakopičili v

1. GLOBALNA OCENA GOSPODARSKIH
GIBANJ V LETU 1979 IN OCENA MOŽNOSTI
RAZVOJA V LETU 1980
Najnovejši podatki o družbenoekonomskem razvoju SR
Slovenije v zadnjih mesecih, to je od letošnjega junija do
septembra, so v osnovi potrdili globalno oceno iz Analize
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju
1976-1979 glede osnovnih značilnosti razvoja v letošnjem
Analiza je ugotovila, da so bili za gospodarske tokove na
začetku letošnjega leta značilni visoka konjunktura in dokaj
neusklajeni blagovno-denarni odnosi. Nekatere izrazito neugodne težnje v gospodarskih tokovih, prenesene iz leta 1978,
so se namreč v prvih letošnjih mesecih še poglobile. Ob sicer
živahni gospodarski aktivnosti, zlasti v industriji, ki se je prve
mesece letos razvijala iznad predvidevanj, so se poglabljale
neugodne težnje prehitre rasti potrošnje, zlasti na področju
investicij, vse na račun rastoče inflacije in nevarnega deficita
v zunanjetrgovinski menjavi z velikim vplivom ekspanzije kreditno-monetarnih tokov na tak razvoj. Hkrati je v pogojih
neusklajenega sistema in slabosti v politiki cen v prvih mesecih letos prišlo do naglega naraščanja cen na vseh področjih,
zlasti kot posledica prenapetih odnosov v blagovno-denarnih
tokovih, pa tudi nakopičenih nerešenih dolgoročnih problemov in tendenc, ki so vplivale na slabšanje kvalitete gospo12

tem planskem obdobju, zlasti še od druge polovice leta 1978 dalje, ko rastoča inflacija in
visok deficit plačilne bilance ogrožata uresničevanje nekaterih osnovnih usmeritev družbenega plana.
Sedanji gospodarski položaj in problemi zahtevajo korenitejše spremembe v gospodarjenju in stalno soočanje z realnimi možnostmi za
razvoj. Vse to mora najti odraz v resoluciji za
leto 1980, ki mora biti - v skladu s sprejetimi
izhodišči o značaju in vsebini resolucije kot
letnega planskega dokumenta - čimbolj konkretna. Vsebovati mora naloge in ukrepe predvsem na področjih, kjer najbolj odstopamo od
usmeritev, izogibati pa se mora ponavljanj
splošnih načelnih ciljev in nalog iz družbenega
plana.
Predloženo gradivo želi v povezavi s spomladansko analizo izvajanja družbenega plana
in poročilom Izvršnega sveta opozoriti na področja, ki zahtevajo ob pripravi resolucije za
leto 1980 posebno družbeno pozornost.

darjenja. Problemi so ostali prikriti, njihov negativni učinek pa
je prišel še zlasti do izraza v letošnjem letu, ko dosegamo
najvišjo rast cen po letu 1975, za katerega je bila značilna
izjemno visoka inflacija, s to razliko, da imajo v letošnjem letu
večji vpliv notranji faktorji nestabilnosti.
Zaradi neugodnih tendenc gospodarskih tokov v prvih mesecih letošnjega leta so bili aprila na zvezni ravni sprejeti
nekateri ukrepi in aktivnosti, ki naj bi zagotovili umirjanje
konjunkture na domačem trgu in omogočili uskladitev razmerij v ekonomskih tokovih s tujino ter zmanjšanje deficita v
plačilni bilanci. Ukrepi so bili usmerjeni zlasti na področje
investicij; kreditno-monetarnih gibanj, ekonomskih odnosov
s tujino, na odnose v delitvi dohodka, na področje cen in
stabilizacije tržišča.
Že v junijski analizi smo ocenjevali, da bodo učinki teh
ukrepov prišli do izraza šele v drugem polletju, zlasti pa v
zadnjih mesecih letos in da bodo vplivali na umiritev gospodarskih tokov do konca letošnjega leta. Najnovejši podatki o
gopodarskih gibanjih v zadnjih mesecih, to je od junija do
septembra te ocene potrjujejo, saj v zadnjih mesecih že prihaja do sprememb v nekaterih razvojnih trendih, ki se kažejo
zlasti v umirjanju industrijske proizvodnje, bolj umirjenem
zaposlovanju, nižji dinamiki investicijskih izplačil in postopni
umiritvi potrošnje prebivalstva zaradi omejitve potrošniških
kreditov. Ni pa še zaznavnih premikov na področju ekonomporočevalec

skih odnosov s tujino, kjer dosežena rast izvoza blaga ne
zadošča za večje pokritje uvoza blaga, ki kljub relativnemu
umirjanju še vedno narašča znatno hitreje od izvoza, zlasti
zaradi precej višje rasti uvoznih cen od cen, doseženih v
izvozu Prav tako še ni opaznih sprememb v gibanjih na
področju cen, kjer so kljub t.i. »zamrznitvi« cen oziroma
sprejetih spremembah dogovora o izvajanju politike cen se
vedno prisotni močni.pritiski na nadaljnjo rast cen.
OCENA MATERIALNIH OKVIROV RAZVOJA SR

Ocena gospodarskih gibanj do konca letošnjega leta in na
prehodu v leto 1980 je za sedaj še nezanesljiva, saj ni moč v
celoti predvideti, kako bodo sprejeti ukrepi dejansko delovali
na gospodarske tokove v prihodnjih mesecih. Na osnovi dosedanjih gibanj in razpoložljivih ocen o možnih učinkih sprejetih ukrepov na gospodarska gibanja pa ocenjujemo, da bi se
v letu 1979 in 1980 gospodarski tokovi odvijali v naslednjih
okvirih:
VENIJE V LETIH 1979 IN 1980
—

l.-IX. 73
l.-IX. 78

Družbeni proizvod v združenem delu
- nominalno
- implicitni deflator
- realno
Industrijska proizvodnja
Kmetijska proizvodnja
Zaposlenost v združ. delu skupaj
Zaposlenost v gospodar.
Produktivnost v gospodarstvu združ. dela
Izvoz blaga
- nominalno
- realno
Uvoz blaga
- nominalno
- realno
Pokritje uvoza blaga z izvozom v %
Investicije v osnov. sred.
- nominalno
- realno
Masa oseb. doh. - nominal.
Poprečni nominal. OD na zaposlenega
Realni OD na zaposl.
Priliv sred. za skupno porabo skup.

- brez pokojnin, in inv. zav.
Priliv sredstev za splošno porabo
v tem: republiški in obč. proračun
kotizacija federaciji
Cene proizvajalcev industrij, proizv.
Cene na drobno
Življenjski stroški

1979
1978
Resolucija

1979
1978
Ocena

- stopnje rasti v %
SFRJ
1980
1980
1979
predvideno
predvideno
v osnutku
zvezne
resolucije

5,0
6,0
5,0
2,5
2,5
2,5

26,0
18.4
6.4
6.5
3,0
3,4
3.4
3,0

19,0
14,0
4,0
4,0
23,0
2,4
2,3
1,6

20,0
14,0
5,3
5,7
3,0
3,0
3,0
2,5

22,8
8,0

8,0

20,0
5-6,0

14,5
6,0

14,5
6,0

33,3
13.0
58.1

4,5
65,0

26,0
6.5
60.5

10,0
2,0
63,0

11,0
2,0
57,0

7.3
3.4
3.5

36,0*
26,6
24,6*
0,6*
21,7*

5,0

1-2,0
izpod rasti dohodka

23,4*
29,4*
25,9*
33,7*
14,50 nižja rast kot
v letu 1978
24 do 25,0
24,4
24,0
24,0

28,0
6,5
27,0

5,0
izpod rasti,
dohodka

22,8
1,0
26,4 največ do rasti
dohodka

6,0
17,0

1,5
za 3 indeksne
točke
počasneje
od rasti dohodka oz. nominal.
med 15 in 16%

23,9
29,0
21.4
37,6
14.5

11-13,0
14-16,0
14-16,0

obdobje januar-avgust
Tendence v razvoju na prehodu v leto 1980 kažejo, da bodo
v zadnjem letu tega planskega obdobja oziroma izhodiščnem
letu za naslednji srednjeročni plan prisotni številni problemi.
Vse dosedanje analize in ocene so pokazale, da so med njimi
z razvojnega vidika v letu 1980 najpomembnejši zlasti naslednji problemi:
, .
,.
- velika uvozna odvisnost in nezadostna rast izvoza blaga
in storitev ob prepočasnem uresničevanju nalog pri substituciji uvoza,
- neustrezna struktura investicij, ki ohranja usmerjenost
proizvodnje na domači trg, ob veliki odvisnosti od uvoza
opreme in tehnologije ter s tem v zvezi tudi reprodukcijskega
materiala in surovin, kjer cene na tujih tržiščih močno naraščajo
- velika odvisnost od uvoza nafte za potrebe energetike,
prometa in petrokemije, ki ob izredno visoki rasti cen nafte na
svetovnem trgu povzroča dodatne probleme v plačilni bilanci
poročevalec

in narekuje ukrepe za racionalnejšo porabo nafte in naftnih
derivatov in ponovno preverjanje nekaterih investicijskih odločitev,
.
- še vedno visoka dinamika zaposlovanja, ki ohranja elemente ekstenzivnosti in neracionalnosti pri gospodarjenju z
živim delom,
- nizka lastna akumulacija temeljnih organizacij združenega dela, ki kljub ugodnejšim razmerjem v razporejanju
dohodka v letu 1979 predstavlja skupaj z amortizacijo le
dobro polovico vseh sredstev za reprodukcijo v materialni
proizvodnji; zato se ohranja velika odvisnost procesa razširjene reprodukcije od drugih, zlasti kreditnih virov sredstev,
- zaradi visoke rasti življenjskih stroškov so ne glede na
rast dohodka prisotni pritiski na rast osebnih dohodkov in s
tem v zvezi tudi na rast sredstev za skupno in splošno porabo,
ki utegnejo razvrednotiti v letošnjem letu doseženo izboljšanje delitvenih razmerij,
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- kljub visoki rasti cen v letošnjem letu se poglabljajo
nesorazmerja med cenami posameznih proizvodov, kar bo
imelo za posledico večje pritiske na rast cen v prihodnjem
letu, oziroma bo povzročalo večje izgube, opuščanje proizvodnje nekaterih vrst proizvodov in s tem siromašenje tržišča,
ali pa zahteve po večjem uvozu.
Zaradi vseh teh problemov in pod vplivom delovanja sprejetih ukrepov za umiritev konjunkture bodo možnosti za nadaljnjo dinamično rast proizvodnje na prehodu v prihodnje leto in
v letu 1980 manjše. Ocenjujemo, da bo zlasti v prvi polovici
prihodnjega leta rast industrijske proizvodnje dokaj skromna
(2 do 3%), v celem letu 1980 pa bi po prvih ocenah porasla za
okoli 4%. Tudi ocene rasti kmetijske proizvodnje za prihodnje
leto kažejo, da bi dosegli 2 do 3% rast proizvodnje v kmetijstvj. Ob upoštevanju relativno omejenih možnosti za razvoj
tudi na ostalih področjih kažejo prve ocene, da bi v letu 1980
dosegli okoli 4% rast družbenega proizvoda v združenem
delu.
2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
2.1. Na področju ekonomskih odnosov s tujino se v drugem
polletju 1979 dinamika izvoza in uvoza umirja; vendar pa se
rast izvoza zmanjšuje hitreje od rasti uvoza in ne zadošča za
večje pokrivanje uvoza blaga, tako da se plačilno bilančni
položaj SR Slovenije še naprej slabša.
Po zmanjšanju izvoza v letu 1977 in njegovi stagnaciji v letu
1978 smo v osmih mesecih letos dosegli relativno ugodne
izvozne rezultate; ocenjujemo, da bo - kljub stagnaciji izvoza
v poletnih mesecih - v celem letu 1979 dosežena za okoli 20%
večja vrednost izvoza kot v letu 1978. Vendar pa to pomeni (ob
porastu izvoznih cen za okoli 14%) povečanje realnega —
fizičnega obsega izvoza le za okoli 5-6%, kar je manj kot
predvideva letošnja resolucija.
K povečanju izvoza v letošnjem letu so prispevali zlasti tisti
ozdi, ki si morajo z izvozom ustvariti možnosti za potreben
uvoz reprodukcijskega materiala in surovin, zlasti v tistih
dejavnostih, kjer so se uvožene surovine in reprodukcijski
material v letu 1979 najbolj podražile (črna metalurgija, proizvodnja barvastih kovin, proizvodnja prometnih sredstev, električnih strojev in aparatov, predelava kemičnih izdelkov, proizvodnja in predelava papirja, proizvodnja preje in tkanin,
usnja in krzna, predelava kavčuka).
Znatno nižjo rast pa so dosegli ozdi, katerih proizvodnja ni
tako neposredno odvisna od uvoženih surovin in reprodukcijskega materiala (strojegradnja, proizvodnja končnih lesnih
izdelkov, proizvodnja obutve in galanterije, proizvodnja žaganega lesa in plošč, proizvodnja in predelava barvnih kovin,
proizvodnja pijač itd.). Organizacije združenega dela iz teh
dejavnosti so v poprečju dosegle v osmih mesecih letošnjega
leta le za 3,8% večjo vrednost izvoza kot v enakem obdobju
lani, ostala industrija pa za 37,3% večjo vrednost izvoza, kar
kaže, da niso vse organizacije združenega dela v zadostni
meri izkoristile možnosti za povečanje dohodka z izvozom.
Osnovni motiv za izvozno dejavnost je očitno potreba po
zagotovitvi pravic za uvoz reprodukcijskega materiala, ne pa
boljša izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti oziroma večji
dohodek, saj so bile ob pregreti domači konjunkturi možnosti
za realizacijo večjega dohodka doma ugodnejše kot pri
izvozu.
K zmanjšanju interesa za izvoz prispeva tudi poslabšanje
pogojev menjave ter razkorak med doseženimi cenami v
izvozu ter cenami uvoženih surovin in reprodukcijskega materiala, kar zmanjšuje ustvarjeni dohodek.
2.2. Visoka stopnja rasti industrijske proizvodnje, ki je
močneje vezana na uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, je pogojevala visoko rast fizičnega obsega uvoza v
letošnjem letu, hitra rast uvoznih,cen pa je to še stopnjevala.
Uvoz blaga je v osmih mesecih po vrednosti za 30% višji kot v
istem obdobju lanskega leta (v tem uvoz reprodukcijskega
materiala za 31%), po fizičnem obsegu pa je v osmih mesecih
uvoz večji kar za 16% (po resoluciji za letošnje leto pa naj bi
se povečal le za 4,5%).
Visok uvoz reprodukcijskega materiala pa po strukturi ni
vedno ustrezal potrebam proizvodnje, zato so se pojavljale
težave v preskrbi, začasni zastoji ter pritiski za nadaljnje
povečevanje uvoza reprodukcijskega materiala, zlasti še zato,
ker je povezovanje in sporazumevanje med organizacijami
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združenega dela, ki naj bi privedlo do stabilne oskrbe z
domačimi surovinami in s tem do racionalnejšega uvoza še
vedno pomanjkljivo (zlasti v proizvodnji baznih kemičnih izdelkov in predelavi kemičnih izdelkov, proizvodnji kavčuka,
tekstilni industriji itd.).
Najhitreje se je povečeval uvoz prometnih sredstev, električnih strojev, in aparatov, proizvodov črne in barvne metalurgije, predelave kovin, baznih kemičnih izdelkov in izdelkov
predelovalne kemične industrije, živilskih proizvodov itd. To
so proizvodi, katerih uvozne cene so se najhitreje povečevale.
Nekatere od teh dejavnosti so so močneje vključene v proizvodne kooperantske odnose s 1 tujino, ki pa dajejo vedno
slabše izvozno-uvozne rezultate.
2.3. Nezadovoljive tendence v izvozno-uvoznih gibanjih so
že v prvi polovici leta terjale dodatno ukrepanje. Vendar pa
ukrepi Zveznega izvršnega sveta, sprejeti v aprilu in usmerjeni
v omejevanje pravic do plačevanja uvoza, niso dali rezultatov,
saj so gibanja fizičnega pretoka blaga izhajala iz starih prijav
o zaključenih poslih uvoza. Negativni trendi so se v celoti
nadaljevali v drugo četrtletje letošnjega leta. Zato je Zvezni
izvršni svet z republiškimi in pokrajinskimi izvršnimi sveti v
juliju sklenil dogovor, s katerim so se vse republike zavezale,
da do konca leta usklade gibanja zunanjetrgovinske menjave
s predvidenimi v projekciji, kolikor pa tega s svojimi ukrepi ne
bi zagotovile, naj bi Narodne banke posameznih republik
avtomatsko ustavile sprejemanje novih prijav o zaključenih
poslih uvoza. V SR Sloveniji se je v izvajanje dogovora vključila Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose
s tujino s svojimi sklepi na seji skupščine avgusta 1979.'
Ukrepi, ki jih je sprejela Skupščina Samoupravne interesne
skupnosti za ekonomske odnose s tujino pomenijo za večino
organizacij združenega dela v prihodnjih mesecih izredno
zahtevne naloge na področju izvoza, ob strogo limitnem
uvozu.
Sprejeti ukrepi za izvajanje dogovora odpirajo vrsto problemov, oziroma povzročajo kritično stanje v nekaterih proizvodnih dejavnostih, zlasti v kemični, tekstilni in usnjarski industriji, ki so zaradi porasta cen surovin na svetovnih trgih svoje
uvozne pravice za leto 1979 izkoskoraj v celoti že v prvem
polletju 1979. Vzrok za to je tudi zaostajanje v izgradnji
zmogljivosti v surovinske dejavnosti in prepočasen proces
povezovanja med predelovalnimi in surovinskimi dejavnostmi.
Edina možnost za povečanje uvoza je v povečanju izvoza ob
pospešenem sporazumevanju in dogovarjanju organizacij
združenega dela glede udeležbe pri skupno ustvarjenem deviznem prihodku po 67. členu zakona o deviznem poslovanju
in kreditnih odnosih s tujino ter v sporazumevanju o združevanju deviz po 68. členu istega zakona.
Sprejete omejitve na področju uvoza opreme pomenijo v
bistvu le podaljšanje investicijske gradnje ter prenos uvoza
opreme v prihodnje leto, saj potrebe po uvoženi opremi obstajajo, hkrati pa so tudi že izdana soglasja za uvoz opreme, ki
se bo realiziral v letu 1980 v višini okoli 6 milijard din. Zato
sprejeti ukrepi problemov plačilne bilance ne izboljšujejo
trajneje, saj ob dosedanji investicijski aktivnosti ter nezadostni usposobljenosti domače strojegradnje ni moč ublažiti
pritiskov in usmerjenosti na uvoz tuje tehnologije in opreme
za proizvodnjo, ki hkrati često zahteva tudi uvoz surovin in
reprodukcijskega materiala. Dolgoročna rešitev teh problemov je v bolj usklajeni izgradnji zmogljivosti v surovinske in
predelovalne dejavnosti, v prestrukturiranju predelovalne industrije in preusmerjanju proizvodnje v izvoz, kar bo ključna
razvojna naloga v prihodnjem srednjeročnem obdobju.
2.4. V letu 1979 se zmanjšujejo sredstva tuje akumulacije,
saj se obveznosti za odplačila bolj povečujejo kot pa korišče-
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nje tujih kreditov.2 V odplačila namreč dospevajo krediti,
najeti v letih 1974-1975 pod zelo težkimi odplačilnimi pogoji.3
2.5. Večina problemov na področju ekonomskih odnosov s
tujino (pretežni del zunanjetrgovinskega primanjkljaja, izostajanje neblagovnega deviznega priliva od turizma, obveznosti
za odplačevanje kreditov) se nanaša na zahodne razvite države, zlasti na države Evropske gospodarske skupnosti. Za
zmanjšanje naše uvozne odvisnosti od zahodnih držav bo
treba pospešiti gradnjo zmogljivosti v surovinsko osnovo,
zlasti v kemiji in črni metalurgiji, in v večji meri preusmeriti
naše uvozno-izvozne tokove v države v razvoju.
2.6. Samoupravno odločanje in ukrepanje na področju
ekonomskih odnosov s tujino je v letu 1979 spremljala vrsta
težav:
- preobrazba sistema ekonomskih odnosov s tujino poteka
izredno počasi in s težavami,
- dogovarjanje o projekcijah plačilno bilančnih in projekcijah devizno bilančnih položajev republik in pokrajin za leto
1979 ter dogovarjanje o možnostih za novo zadolževanje v
tujini je potekalo z veliko zamudo (dogovor je bil sprejet šele
aprila, oziroma junija),
- v interesni skupnosti Jugoslavije še ni prišlo do dogovora
o politiki in izpolnjenem sistemu pospeševanja izvoza blaga in
storitev, pa tudi v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino še niso sprejeli posebnih stimulativnih ukrepov,
- še vedno ni urejenih in usklajenih evidenc izvoznih in
uvoznih tokov, deviznega priliva in odliva ter uvoznih in izvoznih prijav,
- sistem planiranja in usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino v letu 1979 ni bil izpeljan do nosilcev, to je to
tozdov, zato ni bilo moč ugotavljati, kateri tozdi najbolj odstopajo od dogovorjenih usmeritev,
- sporazumevanje med tozdi o soudeležbi pri ustvarjenem
deviznem prihodku ter soodgovornosti za ustvarjanje deviznega prihodka je še vedno zelo skromno,
- področje blagovnih režimov in materialnega bilansiranja
je Še vedno izključna pristojnost zveznih organov; tudi odgovornost za kreditne odnose s tujino se ne prenaša na osnovne
nosilce odločanja.
Na neugodna gibanja na področju ekonomskih odnosov s
tujino vpliva tudi počasno in nedosledno uveljavljanje novih
sistemskih rešitev na drugih področjih: počasnost v sporazumevanju med tozdi, naraščajoče zapiranje ozdov v republiške
meje, neizvajanje že sprejetih dogovorov (npr. petrokemične
surovine itd ), neupoštevanje tržnih kriterijev pri poslovnih
odločitvah in kot posledica tega podvajanje proizvodnih
zmogljivosti in nepopolna izkoriščenost le-teh v Jugoslaviji (v
čistih predelovalnih proizvodnih zmogljivostih, npr. industrija
prometnih sredstev, bele tehnike, elektronike, pa tudi v surovinsko predelovalnih zmogljivostih, ki so zasnovane na uvozu
dragih surovin, kot so petrokemični kompleksi, metalurški
kompleksi itd.). Vse to vpliva na stanje v plačilni bilanci, ki se
trajneje zaostruje.
2.7. Pri ocenjevanju možnosti razvoja ekonomskih odnosov s tujino v letu 1980 je treba upoštevati zlasti naslednje:
- v letu 1979 so bili doseženi v SR Sloveniji neugodni
izvozno-uvozni odnosi, prekoračili smo predviden deficit trgovinske bilance za okoli 43 milijarde din; zlasti v menjavi s
konvertibilnim področjem.
- z ozirom na dosedanjo visoko stopnjo zadolženosti in
stanje zunanje likvidnosti države bo deficit tekoče plačilne
bilance Jugoslavije za leto 1980 predvidoma dosegel največ
višino 2,0 milijard dolarjev, odvisno tudi od dejanske realizacije v letu 1979,
- že nekaj let je eden izmed najmočnejših motivov za
povečevanje izvoza predvsem potreba po uvozu reprodukcijskega materiala in surovin, medtem ko je dohodkovna motivacija za izvoz nezadostna. Že od druge polovice leta 1979 so
' Medtem Ko so vračila glavnice In obresti v letu 1976 znašala še "0% od
Korištenih tujih Kreditov, pa bo v letu 1979 po ocenah Koriščenje kreditov (okoM
6 095 milijonov dinarjev) že manjše od odplačil glavnice in obresti (ki znaša 6.755
milijonov dinarjev).
3
V letu 1979 so bili refinancirani tuji Krediti v višini oKoll 1 milijarde din.
4
Predvideni deficit blagovne menjave s Konvertibilnim področjem za leto 1979
je znašal 10.656 milijonov dinarjev.
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prisotne tendence zmanjševanja realne stopnje rasti izvoza
ob porastu izvoznih cen,
- na svetovnem trgu bodo težnje povečevanja cen energetskih surovin še nadalje močne; sedanja struktura naše proizvodnje pa zahteva zlasti velik uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se v zadnjih letih močneje draži,6
- v leto 1980 prenašamo izredno velik uvoz opreme, ki je bil
odobren v letu 1979 (za okoli 6,1 milijard din), v glavnem s
konvertibilnega področja, kar bo zahtevalo ostrejšo selekcijo
pri uvozu opreme v prihodnjem letu,
- v okviru uvoza blaga široke potrošnje izhaja okoli 1/3
blaga iz konsignacijske prodaje ali od uvoza fizičnih oseb, kar
ostaja izven dosedanjih možnosti omejevanja uvoza,
- ob dosedanjih sistemskih rešitvah in stanju organiziranosti ter razvojnih usmeritvah tujskega turizma, lahko pričakujemo v letu 1980 le 2% povečanje nočitev tujih gostov; hkrati
pa je že nekaj let prisotno sorazmerno upadanje drugega
neblagovnega deviznega priliva,
- pri potrebah po tuji akumulaciji bo treba upoštevati že
dosedanji predvideni oziroma odobreni uvoz opreme, ki se
pretežno uvaža na kredit. Pomembno pa bo vedeti pravočasno, kakšne bodo obveznosti iz tujih kreditov, prenešene iz
federacije na republike in AP ter kakšne bodo možnosti za
financiranje tujih kreditov v letu 1980,
- predvideva se zmanjšana konjunktura v razvitih državah
in povečanje zlasti menjave
v okviru teh držav ter v okviru
nadnacionalnih družb,7 pa tudi povečanje izvozne ekspanzije
manj razvitih držav.
3. INVESTICIJE
Na področju investicij se je v prvih mesecih letos nadaljevala visoka rast izplačil za investicije v osnovna sredstva, ki je
bila značilna za leto 1978. V SR Sloveniji so bila v prvih štirih
mesecih celotna izplačila za investicije kar za 50% višja kot v
enakem obdobju lani (v SFRJ za 32%). Takšna rast, ki je
izvirala predvsem iz povečanih kreditnih sredstev, je presegla
možnosti in kapacitete gradbeništva in proizvodnje gradbenega materiala kot tudi zmogljivosti v proizvodnji sredstev za
delo in zahtevala večji uvoz ter krepila že tako močne pritiske
na rast cen na teh področjih.
Ukrepi, sprejeti za umiritev investicijskega povpraševanja in
drugih oblik domačega povpraševanja (omejitev rasti denarne
mase na 18% in kreditov bank na 19%, povečanje stopnje
usmerjanja kratkoročnih sredstev bank v obratne namene od
35% na 50% in zahteva po reprogramiranju investicij v okvire
razpoložljivih sredstev), prihajajo le počasi do izraza. Na področju investicij je namreč časovni zaostanek med sprejetjem
ukrepa in med pričetkom delovanja ukrepa zelo dolg in traja
od 6 do 12 mesecev, ponekod pa tudi več. Zato še vedno
relativno visoki indeksi rasti izplačil za investicije v osnovna
sredstva (v osmih mesecih so bila ta za 36% višja kot v
enakem obdobju lani) še ne pomenijo, da sprejeti ukrepi niso
učinkoviti. Njihovo delovanje se bo pokazalo šele v zadnjih
mesecih letošnjega leta in v prvi polovici prihodnjega leta.
Takšne ocene potrjujejo tudi rezultati ankete ZIT-a v Konjunkturnem barometru, ki kažejo, da bo v oktobru že prišlo do
močnejšega upadanja konjunkture kot rezultat omejevanja
kreditne ekspanzije. Na tej osnovi ocenjujemo, da bodo v
celem letošnjem letu izplačila za investicije v osnovna sredstva nominalno za okoli 28% višja kot v letu 1978, realno pa za
okoli 6 do 7%.
5

Oskrbljenost proizvodnje z naročili za izvoz slabi, porast izvoza po prvih
ocenah pa predvidevajo predvsem ozdi v proizvodnji končnih lesnih izdelkov,
usnja in krzna, tekstilnih izdelkov, črni metalurgiji ter elektroindustriji. Ostale
dejavnosti, ki imajo močan delež celotnega izvoza, pa predvidevajo stagnacijo
oziroma nizke stopnje rasti izvoza (celoten kompleks kemije, strojegradnja,
kovinsko predelovalna industrija, industrija prometnih sredstev).
6
Že problemi v letu 1979 nazorno kažejo na to, da bodo zahteve proizvodnje po
uvozu velike - zlasti petrokemičnega kompleksa in črne metalurgije. Prve ocene
ozdov s področja kemije kažejo, da bo kemija potrebovala za okoli 20% vlijl
uvoz reprodukcijskega materiala v letu 1980 (od 4,8 na 5,8 milijard din) od
predvidenih 10-11% stopnji rasti fizičnega obsega proizvodnje. Ta razmerja
kažejo, da je predvidena stopnja rasti vprašljiva.
7
Menjava med nadnacionalnimi družbami po nekaterih ocenah dosega že okoli
50% celotne mednarodne menjave (vir: S. Lall: Transfer Pricing and Multinatlonal Corporations; G. K. Helleiner: Freedom and Manegement in Pr»mary Commodity Markets).
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Ob takšnih gibanjih bo po oceni v letu 1979 znašala udeležba investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu
združenega dela 31,2% (v planu predvideno poprečno 27 7 %
za celotno srednjeročno obdobje), od tega bo udeležba'Gospodarskih investicij 20,5% (v planu predvideno 19 7%) in
negospodarskih investicij 10,7% (v planu8 8,0%).
V strukturi virov sredstev za investicije v osnovna sredstva

predstavlja delež lastnih sredstev ozdov s področja gospodarstva in negospodarstva okoli 50%, v9 strukturi gospodarskih
investicij pa je ta delež še za 2% višji; delež bančnih sredstev
znaša okoli 40%, skupaj s plasmaji preko banke pa okoli 45%.
Preostala sredstva za investicije prispevajo SIS družbenih
dejavnosti, krajevne skupnosti ter družbenopolitične skupnosti.

Struktura izplačil za investicije v osnovna sredstva v dejavnostih, ki so posebnega pomena za
uresničevanje dogovorjene politike razvoja
- struktura v %
Plan
1976
1976
1980
1980
100,0
100,0

1975
100,0

1976
100,0

1977
100,0

1978
100,0

Ocena
I,- VI.
1979
100,0

21,0

30.3

26.7

19,5

18,5

26,4

34

- energetika

10.2

21,1

17,6

10,7

8.2

15,7

20

- prometna infrastruktura

10.3

8,6

8,8

8,8

9,4

10,1

13

- vodno gospodarstvo
2. Agroindustrijski kompleks

0,5
6,1

0,6
6,0

0,3
6,3

0,5
7.7

0,9
8,8

0,6
7,3

0
8

- kmetijstvo

5.8

5,6

5,5

5,5

4,4

- predelava mleka in sladkorja
3. Surovinske dejavnosti

0,3
6.9

0,4
5,3

0,8
5,8

2.2
5.8

4,4
6.3

- črna metalurgija

3,8

2,6

2,5

2,5

2,6

3

- barvna metalurgija

1,0

0,9

0,6

0,6

1,0

1

- proizvodnja bazične kemije

1,6

1,3

2,0

2,2

2,3

4

- proizvodnja nekovin

0,5

0,5

0,6

0,5

0,4

0

SKUPAJ 1-3

34,0

41,6

38.8

33,0

33,6

39.6

52

OSTALO

66,0

58.4

61,2

67,0

66,4

60.7

47

Vlaganja v osnovna sredstva v gospodarstvu združenega dela
1. Gospodarska infrastruktura
11

Po podatkih o izplačilih za investicije v osnovna sredstva v
prvem polletju 1979 v strukturi investicij po dejavnostih ni
prišlo do bistvenih premikov v korist planiranih razmerij.
Delež vlaganj v energetiko se še vedno zmanjšuje, nekoliko se
je le povečal delež v prometno infrastrukturo. Delež vlaganj v
agroindustrijski kompleks je prvič dosegel planiranih 8,8%,
vendar to predvsem zaradi intenzivne gradnje tovarne sladkorja v Ormožu, ob tem pa so vlaganja na drugih prioritetnih
področjih v kmetijstvu zaostajala. Surovinske dejavnosti v
celoti zaostajajo, opazen je le stalni trend večanja udeležbe
vlaganj v proizvodnjo bazične kemije, ki pa še vedno močno
zaostaja za planirano. V primerjavi s predvidevanji družbenega plana je v strukturi izplačil za investicije znatno presežena udeležba tistih dejavnosti, ki niso opredeljene kot dejavnosti skupnega pomena (v prvem polletju 1979 znaša njihova
udeležba 66,4%, v planu pa je bilo predvideno 47,5%) To
kaze, da so bile dogovorjene naloge na področju prestrukturi• Struktura virov sredstev izplačil za investicije
-v%
1977
1978
1y79
(i.-vi.)
Sredstva ozdov iz gosp. in negospo.
50,3
47,4
49,6
Sredstva bank
45,7
47,9
45,4
Ostalo
4,0
4,7
5,0
Delež združenih sredstev iz evidence izplačil za investicije ni razviden V
strukturi celotne predračunske vrednosti investicij v teku, ki zajema investicije v
osnovna ter trajna obratna sredstva, je po stanju 31. marca 1979 delež združenih
sredstev 9,2%.
10 V z ,ači,it (SDK) niso za eti vsi
, J Pje v teku.
! Spremembe kontnega
l'
»Mplana
financiranja.
za popoolnelše
zajetje
v letu 1979Naloga
že omogočajo
dopolnitev Izplačil z dolgoročnimi blagovnimi krediti (domačimi in tujimi) za osnovna
sredstva, ki znašajo dobrih 5% vseh izročil v prvem polletju 1979.
" Vključno magistralni plinovod.
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6
2
9

5,

ranja preveč ambiciozne in tudi niso bile pravočasno podprte
z ukrepi.
Nove investicije so še vedno naravnane v pretežni meri v
zadovoljevanje domače potrošnje. Vzorec programov na področju industrije, ki čakajo na odobritev bančnih kreditov,
kaže, da znaša delež pretežno izvozno usmerjenih investicij le
13% od skupne predračunske vrednosti", delež investicij v
proizvodnjo, ki bi nadomeščala uvoz, pa znaša 12%. Premajhna usmeritev proizvodnje v izvoz ne more zagotoviti povečane učinkovitosti naložb na temelju optimalnejših zmogljivosti, ki jih zahteva tehnološki razvoj.
Sprejeti ukrepi za umirjanje domače konjunkture bodo vplivali na zmanjšanje dinamike rasti investicij v osnovna sredstva v prihodnjem letu ter na kasnitve oziroma odstopanja od
posameznih investicijskih projektov. Poročila podpisnikov
dogovora o temeljih družbenega plana kažejo, da se v prihodnje petletno obdobje prenaša približno 13% od vseh investicijskih projektov, predvidenih za obdobje 1976-1980. Seveda
pa so razlogi za te kasnitve različni (zlasti široka, nerealna in
neusklajena investicijska fronta) in odlogov ne moremo pripisovati samo delovanju stabilizacijskih ukrepov. Banke ocenjujejo, da sprejeti stabilizacijski ukrepi ne bodo učinkovali v
tolikšni meri na investicije v teku, pač pa predvsem na večjo
zadržanost investitorjev pri nameravanih novih investicijah in
na večjo zadržanost samih bank pri odobravanju kreditov za
nove investicije.
Na manjše možnosti za nove investicijske odločitve v letu
1980 bo vplivala tudi večja obveznost zagotavljanja lastne
udeležbe investitorjev pri financiranju naložb (zakon bo predvidoma sprejet še v letošnjem letu), omejitve pri uvozu
Tozdi so v planih za tekoče srednjeročno obdobje predvidevali, da bo izvozno
usmerjenih okoli 20% vseh-investicij v osnovna sredstva.
poročevalec

opreme, pa tudi relativno nižja razpoložljiva sredstva za reprodukcijo v materialni proizvodnji, ki se prenašajo iz leta
1979 v leto 1980. Tako bo po ocenah rast investicij v osnovna
sredstva v letu 1980 znašala okoli 5%.
4. NEKATERI AKTUALNI PROBLEMI NA
PODROČJU MATERIALNE PROIZVODNJE
4.1. Eno od osrednjih vprašanj je preskrba z nafto in njenimi derivati, ki se spričo neugodne plačilno bilančne situacije še zaostruje. Kaže, da uvoz nafte in njenih derivatov v letu
1980 13ne bo mogel biti večji od realiziranega uvoza v letu
1979. Zato je oskrbi in varčevanju s tekočimi gorivi potrebno
nameniti največjo skrb. Zaradi zanesljivejše oskrbe je že v
pripravi samoupravni sporazum med Interesno skupnostjo za
nafto in plin, Petrolom, istra-Benzom, plinarnami in INA Zagreb o dolgoročni preskrbi Slovenije s tekočimi gorivi, in
samoupravni sporazum med Petrolom in INA Zagreb o skupnih raziskavah nahajališč nafte in zemeljskega plina doma in v
tujini. Za zanesljivejšo oskrbo z naftnimi derivati je pomembna zaključitev finančne konstrukcije za II. fazo gradnje
rafinerije v Lendavi. Tudi glede varčevanja s tekočimi gorivi so
bili sprejeti ukrepi, vendar so se odrazili le pri porabi bencina.
Izdelan je tudi program znižanja energetske uvozne odvisnosti in pripravljen program uvedbe premoga v načrtovane toplarne in toplarne-termoelektrarne.
Pri preskrbi s plinom se letos kažejo največje težave pri
tekočem naftnem plinu. Zato je toliko bolj nujen tiiter prehod
na uporabo zemeljskega plina, zlasti še zato, ker ne izkoriščamo vseh razpoložljivih količin plina iz ZSSR. To terja
pospešeno usposabljanje uporabnikov za priključitev na magistralno plinovodno omrežje. Za stabilnejšo dolgoročno
oskrbo s plinom in naftnimi derivati je ustanovljena poslovna
skupnost za izgradnjo industrijsko-energetske cone v Kopru,
v okviru katere se pripravlja kot prvi projekt terminal za tekoči
naftni plin. V zaključni fazi so tudi dogovori za sklenitev
pogodbe o dolgoročni dobavi
alžirskega zemeljskega plina, in
sicer po 300 milijonov m3 na leto od leta 1984 dalje.
Na področju elektroenergetike je zlasti pereče pokrivanje
stroškov enostavne reprodukcije. Dolgoročno je najprimernejša rešitev prek cen električne energije, zlasti zaradi racionalnejšega trošenja električne energije in usmerjanja naložb v
proizvodne zmogljivosti z manjšo porabo energije na enoto
proizvoda. Vendar pa je zaradi izredno močnega učinka na
pogoje gospodarjenja in zaradi šibke reprodukcijske in konkurenčne sposobnosti gospodarstva reševanje na tej osnovi
smotrno izvajati postopno ter hkrati z napori za boljše gospodarjenje v elektrogospodarstvu. Pereče vprašanje v elektrogospodarstvu je tudi zagotavljanje pogojev za kontinuirano
preskrbo z električno energijo. Zaradi skromnih lastnih energetskih virov in visokih vlaganj na enoto instalirane električne
moči je v tem okviru zlasti pomembna pravočasna sklenitev
samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev z
izvajalci energetskih objektov v SR BiH in SAP Kosovo za
zagotovitev zadostnih dodatnih količin električne energije in
premoga po letu 1980.
V naslednjem letu bo treba realizirati naslednje ključne
naloge: dokončati energetske objekte, sprejete v dogovoru o
temeljih družbenega plana SR Slovenije in ustreznih samoupravnih sporazumih o temeljih planov, pričeti z gradnjo dogovorjenih objektov kontinuitete; skleniti samoupravne sporazume o združevanju dela in sredstev z izvajalci energetskih
objektov v SR BiH in SAP Kosovo za zagotovitev dodatnih
količin električne energije in premoga po letu 1980; izvajati
ukrepe racionalne proizvodnje, transformacije, transporta in
porabe energije v skladu s sprejetim programom uvesti varčevanje energije na vseh področjih, posebej na področju porabe
tekočih goriv in električne energije; pričeti z intenzivnejšimi
raziskavami zalog premoga, nafte in zemeljskega plina ter
alternativnih virov; aktivirati industrijske proizvajalce izolacijskega materiala in proizvodnjo naprav za koriščenje sončne
energije ter zagotoviti v poslovnih bankah kredite za njihovo
uporabo; postopno zagotavljati pokrivanje stroškov eno" V prvih sedmih mesecih ieta 1979 se je znižala poraba bencina za 7%, poraba
diesei goriva in kurilnih olj pa je porasla za 3%. Na tej osnovi ocenjujemo, da bo
poraba naftnih derivatov v letu 1979 za okoli 2% nad ravnijo, doseženo v letu
1978.
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stavne reprodukcije, posebej v elektrogospodarstvu in premogovništvu, predvsem z usklajevanjem cen, z boljšim gospodarjenjem v okviru elektrogospodarstva in zniževanjem
udeležbe kompenzacije v celotnem prihodku.
4.2. Preskrba s surovinami in reprodukcijskim materialom
se je v zadnjih, mesecih letos poslabšala, kar že vpliva na
zmanjšanje dinamike proizvodnje in slabše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti ter v zvezi s tem na zmanjšanje dohodka. Posebno se to odraža v ozdih, ki v svoji proizvodnji
potrebujejo sorazmerno veliko surovin in reprodukcijskega
materiala iz uvoza, zlasti s področja petrokemikalij in barvnih
kovin, kjer je prišlo do velikega skoka cen na svetovnem trgu
ob nespremenjenih cenah na domačem trgu. Vzroki za takšne
razmere so zlasti:
- znatno počasnejša dinamika gradnje novih proizvodnih
zmogljivosti na področju surovin in reprodukcijskega materiala v Sloveniji in v celotni Jugoslaviji od predvidene, saj v
Sloveniji občutno kasni gradnja planiranih objektov z največjimi verižnimi vplivi na proizvodnjo in njeno vključevanje v
mednarodno menjavo zlasti v bazni kemiji (zaostanek 1,5 do 2
leti), v črni metalurgiji (zaostanek za okoli 2 leti), barvni
metalurgiji (aluminij - zaostanek 2-3 leta), ob tem ko sprejeti
ukrepi na področju kreditnomonetarne politike (omejevanje
kreditiranja) in zunanjetrgovinske menjave (dodatne omejitve
pri uvozu opreme) še zaostrujejo probleme na tem področju
in prispevajo k še večjim kasnitvam pri uresničevanju planskih nalog na področju prestrukturiranja, kar v bodoče terja
selektivnejši pristop pri odobravanju kreditov in uvoznih dovoljenj za uvoz opreme;
- velike disparitete med domačimi in svetovnimi cenami pri
nekaterih surovinah in reprodukcijskem materialu ter v cenah
na domačem trgu med surovinami oziroma reprodukcijskim
materialom in finalnimi izdelki.
Prvi pojav je izrazito prisoten pri petrokemičnih izdelkih in
pri barvastih kovinah, zaradi česar so se nosilci tovrstne
proizvodnje zelo hitro in intenzivno usmerili v izvoz, kar je
osiromašilo domači trg.14 Po drugi strani pa se domači trg
siromaši tudi z opuščanjem tistih proizvodov, pri katerih je
cena vhodnih surovin večja od cene končnega izdelka (primer: metan kot vhodna surovina za metanol je dražji od
metanola). Zaradi hudih uvoznih restrikcij, siromašenja domačega trga, pretirane zaščite domače proizvodnje, neizpolnjevanja pogodb o medsebojnih dobavah (delni vzrok tudi
ocene) ter zapiranja trga v republiške ali še ožje regionalne
okvire, nabavljajo ozdi, čim se jim zato nudi prilika, prekomerne količine reprodukcijskega materiala in surovin. S tem
se v zalogah vežejo pretirano visoka obratna sredstva, po
nepotrebnem se obremenjuje plačilna bilanca ter še bolj
siromaši domači trg. To je tudi vzrok za neustrezno strukturo
in razporeditev zalog, saj ob pomanjkanju reprodukcijskega
materiala in surovin pri nekaterih ozdih v globalu ugotavljamo
povečanje teh zalog.
Poleg kritične oskrbe s kemičnimi surovinami, zlasti petrokemičnimi, so podobne težave še v usnjarski industriji (surove
kože) in v kompleksu predelave lesa (drobni sortimenti) ter pri
oskrbi kovinskopredelovalnega kompleksa z uvoženim reprodukcijskim materialom, zlasti na področju elektronike, ki se
pri nekaterih tehnološko izredno zahtevnih izdelkih ne more
preusmeriti iz zahodnega na druge trge. Pojavlja se tudi
deficitarnost na tržišču gradbenega materiala (konstantno
pomanjkanje cementa, parketa, keramičnih ploščic, pocinkane pločevine, peska in gramoza, betonskega železa, inštalacijskega materiala idr.), ki je v glavnem pogojeno z visokim
investicijskim povpraševanjem, z neusklajenostjo gradbenih
kapacitet s kapacitetatmi v industriji gradbenega materiala ter
ponekod tudi z dispariteto cen. Povečanje ponudbe je treba
doseči predvsem z naslednjimi ukrepi:
- pri dokončanju objektov iz dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije na surovinskem področju bo treba dati
" Med najbolj prizadetimi večjimi delovnimi organizacijami so: SAVA Kranj,
COLOR Medvode, DONIT Medvode, HELIOS Domžale, INA-NAFTA Lendava,
AERO Celje, KEMIJSKA INDUSTRIJA »Amnik, MINERVA Žalec, IPLAS Koper,
LESONIT Ilirska Bistrica, PLAMA Podgrad, TERMIKA Ljubljana, TOVARNA IZOLACIJSKEGA MATERIALA Laško, IZOLIRKA Ljubljana, CINKARNA Celje, KRKA
Novo mesto in LEK Ljubljana ter vrsta manjših delovnih organizacij. Oskrba s
surovinami je ponekod že tako kritična, da utegne priti do ustavitve oziroma
občutnega zmanjšanja proizvodnje (SAVA Kranj, predelava plastike in proizvodnja plastične embalaže, proizvodnja barv in lakov itd.)17

poudarek na objekte bazne kemije ter ta kriterij upoštevati pri
politiki kreditiranja in izdajanja soglasij za uvoz opreme;
- postopno in kontinuirano odpravljati izrazita nesorazmerja v cenah surovin in reprodukcijskega materiala ter
finalnih izdelkov in proučiti oblikovanje mehanizma za prilagajanje domačih cen surovin in reprodukcijskega materiala
(kemikalije, kovine) svetovnim cenam;
- odgovorneje uveljavljati izvajanje medsebojnih obveznosti o dobavah materiala;
- preprečevati regionalno zapiranje trga;
- bolje organizirati, predvsem pa spodbujati zbiranje odpadnega materiala (kovinski odpadki, krpe, papir, steklo...);
- intenzivirati povezovanje oziroma sporazumevanje s proizvajalci surovin v drugih republikah, pri čemer so zlasti
pomembni sporazumi z velikimi proizvajalci baznih petrokemičnih izdelkov, dolgoročneje pa je treba iskati rešitve predvsem v postopnem prestrukturiranju gospodarstva v že začrtanih smereh.
4.3. V kmetijski proizvodnji se v zadnjih dveh letih zmanjšuje osnovna čreda govedi in ponudba mleka in svinjine, kar
je tudi odraz neustrezne politike cen do živinoreje. Zaostaja
tudi proces samoupravne organiziranosti proizvajalcev. Vse
to vpliva na slabšanje ekonomskega položaja panoge, na
zaostajanje razvoja podeželja in na slabše izkoriščanje in
uporabo prostora.
Realizacijo planiranega obsega živinorejske proizvodnje bo
mogoče doseči le z ureditvijo dohodkovnega položaja živinorejske proizvodnje, za kar je potrebno v okviru federacije
ustrezno in pravočasno povečati proizvajalčeve prodajne
cene, v republiki pa je treba zaradi specifičnega položaja tudi
v letu 1980 zadržati intervencijske ukrepe v živinoreji za pospešen razvoj družbeno organizirane reje pitane govedi in
normalizacijo mlečne proizvodnje. Dodatno pa je treba zlasti
za prašičerejo in perutninsko proizvodnjo ob žetvi pravočasno zagotoviti potrebna sredstva za nakup koruze in oblikovati minimalne rezerve koruze.
Zmanjšuje se obseg investicijskih vlaganj, zlasti naložb v
melioracije in v zadružništvo. To zavira nujne strukturne spremembe, pospešuje spontano deagrarizacijo, pri proizvajalcih
pa, ki jim je kmetijstvo edini vir dohodka, se zaradi nesposobnosti za reprodukcijo proizvodnja opušča. Vse to povečuje
pritisk na zaposlovanje izven kmetijstva.
Poleg sprememb v dohodkovnem položaju dejavnosti bo
treba ponovno proučiti oziroma spremeniti pogoje za naložbe
v omenjena področja in pri temeljnih bankah za te prednostne
naložbe zagotoviti potrebna sredstva.
Ob relativno ugodni letini poznih kultur je prisotno pomanjkanje sredstev za odkup, kar bi lahko povzročilo rušenje
obstoječe organiziranosti in povezovanja družbenega in zasebnega kmetijstva.
4.4. V prometni dejavnosti so v letu 1979 opazni premiki, ki
kažejo, da se počasi približujemo ciljem dogovorjene prometne politike. Preobrazba prometnega sistema je sicer dolgotrajen proces, vendar so vzpodbudni nekateri podatki o
boljši poslovnosti in samoupravni organiziranosti v železniškem prometu, ki se zadnje leto odražajo v velikem povečanju
železniškega tovornega prometa, podatki o večji (a še vedno
ne zadostni) uporabi palet in kontejnerjev ter druge ustrezne
embalaže v našem gospodarstvu, kar med drugim pogojuje
razvoj integralnega transporta, ter podatki o večji skrbi za
vzgojo in izobraževanje prometnih kadrov:
Zaradi še vedno premajhnih povezav med blagovnimi proizvajalci, prometnimi organizacijami in trgovino, pa tudi Zaradi
ne dovolj aktivne vloge organizacij združenega dela, ki organizirajo pretok blaga (pretovorne, skladiščne in špediterske
dejavnosti), se integralni transport prepočasi uveljavlja in zato
tudi v transportnih stroških ne opažamo bistvenih izboljšanj.
Poleg še vedno ne dovolj dobre organiziranosti pa se predvsem zaradi težav pri zagotavljanju potrebnih sredstev prometni sistem le počasi modernizira in slabo sledi razvoju
tehnologije v svetu. Zato nudi premalo sodobne in kakovostne prometne storitve. V tem iščemo tudi vzrok visokemu
deležu tujih prometnih storitev v mednarodnem trgovanju in
zato odlivu deviz, oziroma v skromni rasti čistega deviznega
priliva od prometa, ki je ena najpomembnejših postavk v
neblagovnem deviznem prilivu.
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Da bi hitreje odpravljali posledice neusklajenega razvoja
našega prometnega sistema, bi bilo potrebno bolj učinkovito
reševati predvsem vprašanja oblikovanja cen, kjer gre na eni
strani za višino teh cen, ki naj postopno omogočijo pokrivanje
enostavne reprodukcije prometne infrastrukture, na drugi
strani pa za razmerje med cenami posameznih prometnih
storitev.
Pri usmerjanju prometnih tokov bi morali nadaljevati predvsem s politiko zaviranja rasti cestnega tovornega prometa
(režijski in zasebni prevozi) ter hkrati usposabljati železnico
za sprejem dodatnih tovorov (pretovarjanje vagonov v popoldanskem času, ob sobotah in nedeljah, večja izkoriščenost
vagonov ipd.).
Izpostaviti je treba tudi nujnost boljše samoupravne organiziranosti in večje dohodkovne povezanosti predvsem v letališkem in cestnem prometu.
Proučiti je treba možnost večje vključitve organizatorjev
pretoka blaga v oblikovanje kompleksnih prometnih ponudb.
Da bi bila njihova izbira prometne poti in transportnega načina bolj nepristranska in narodnogospodarsko zaželena, bi
morali - tako kot pri režijskih prevozih - omejevati razvoj
lastnih prevoznih zmogljivosti tudi pri špediterjih.
5. NEKATERI AKTUALNI PROBLEMI NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Razvoj na področju družbenih dejavnosti se je v letu 1979
po svojih globalnih usmeritvah odvijal v okviru sklenjenih
samoupravnih sporazumov in resolucijskih predvidevanj za
tekoče leto. Vendar pa so materialna gibanja v gospodarstvu,
zlasti nižja gospodarska rast in visoka inflacija, vplivala tudi
na izvajanje programov ter na dohodkovni položaj temeljnih
organizacij izvajalk v družbenih dejavnostih. Tako je na nekaterih področjih prišlo do odstopanj od dogovorjenih prioritet
oziroma do počasnejšega izvajanja teh prioritet. Tudi usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih z
osebnimi dohodki v materialni proizvodnji v nekaterih dejavnostih ni bilo v celoti izvedeno. Sredstva, ki se združujejo po
samoupravnih sporazumih za družbene dejavnosti, pa kljub
nižji dinamiki gospodarske rasti pritekajo hitreje od predvidevanj zaradi hitrejše rasti prispevne osnove od predvidene (v
večini dejavnosti je prispevna stopnja osnova bruto osebni
dohodek).
5.1. Pri izvajanju solidarnosti na področju družbenih dejavnosti je v preteklih letih prihajalo do nekaterih nepravilnosti,
ki so bile predvsem posledica nerazumevanja temeljnih izhodišč družbenoekonomskih odnosov na teh področjih in tudi
neustrezno izbranih kriterijev za zajemanje in razporejanje
solidarnostnih sredstev. V letih 1976-1978 je bil obseg solidarnostnih sredstev nesorazmerno visok. Število občin, ki so
prejemale solidarnostna sredstva, je tudi bilo veliko. Zlasti v
dopolnjevanih občinah so bile prisotne težnje po širitvi programov, prevladovalo je prepričanje, daje za razvoj družbenih
dejavnosti odgovorna širša družbena skupnost. Neustrezni
sistemi solidarnosti so vplivali na avtonomno naraščanje obsega sredstev za družbene dejavnosti ne glede na objektivne
potrebe in možnosti. Solidarnostni programi so bili enotno
ovrednoteni na osnovi dogovorjenih povprečnih cen za storitve in niso upoštevali konkretnih razmer v občinah.
Zaradi omenjenih pomanjkljivosti dosedanjega sistema solidarnosti je bilo v letu 1979' izveden prehod na nov sistem
solidarnosti, po katerem so do solidarnostnih sredstev upravičene le občine, ki z lastnimi sredstvi ne morejo pokriti družbeno zagotovljenega programa, ovrednotenega na podlagi
zajamčene cene in izpolnjujejo še nekatere druge dodatne
pogoje, ki so opredeljeni za posamezno področje družbenih
dejavnosti.
Tako se je v globalu v letu 1979 zmanjšal obseg solidarnostnih sredstev od 513 milij. din v letu 1978, na 448 milij. din ali za
okoli 13%. Poleg tega pa se je zmanjšalo tudi število občin, ki
prejemajo solidarnostna sredstva in sicer v globalu za vse
dejavnosti od 46 na 32 občin.
Nov sistem solidarnosti je povzročil znatne premike v obsegu solidarnostnih sredstev za posamezne občine. Nekaterim, zlasti tistim, ki imajo po zakonu status manj razvitih
občin, so se solidarnostna sredstva povečala, ali pa ohranila
dosedanji obseg, nekaterim drugim, ki so bile doslej dopolnjevane, pa so se znižala solidarnostna sredstva ali pa so iz
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solidarnostnega sistema celo izpadle. Kot posledica tega sov
letu 1979 prizadete občine izvršile notranje premike v strukturi skupne porabe, zmanjšale dopolnilne programe ali pa
nekoliko bolj obremenile bruto osebne dohodke.
Z vidika celote, so bili učinki spremenjenega solidarnostnega sistema pozitivni in v skladu s pričakovanji. Manjše
težave so nastopile le pri zdravstvenem varstvu v pomurski
regiji, ki pa jih postopno premagujejo z ustrezno adaptacijo
zdravstvenega varstva v tej regiji.
Na nekaterih področjih pa revizija solidarnostnega sistema
v letu 1979 še ni bila izpeljana, kar bo treba nadoknaditi tekom
naslednjega leta. Zlasti velja to za področje samoupravnih
interesnih skupnosti za zaposlovanje.
5.2. V izobraževanju se razvojni cilji, ki smo si jih zastavili,
različno uspešno rešujejo. Uspešni smo pri gradnji domov za
učence in študente, manj uspešni pa smo pri reformi vzgojnoizobraževalnega sistema. Čeprav smo v planskih dokumentih sklenili, da bodo najkasneje do leta 1979/80 uvedeni novi
učni programi v vse letnike usmerjenega izobraževanja, pripravljeni novi učbeniki in učna sredstva ter dodatno usposobljeni pedagoški delavci, moramo ugotoviti, da ta naloga letos
še ne bo izpolnjena.
Začetek prehoda na usmerjeno izobraževanje je preložen
na šolsko leto 1980/81. Razlogov je več in so dokaj zapleteni.
Na eni strani je bilo potrebno pred prehodom v usmerjeno
izobraževanje revidirati celotno šolsko zakonodajo, ne pa
samo sprejeti zakon o usmerjenem izobraževanju. Prav tako
se še niso v celoti uveljavile posebne izobraževalne skupnosti,
stanje pa je še zlasti težavno na področju družbenih dejavnosti. Prav ta neorganiziranost posebnih izobraževalnih skupnosti je eden izmed vzrokov, da izobraževanje kadrov za posamezne vrste zahtevnosti del ne poteka vedno v skladu s
potrebami združenega dela in da tudi potrebe združenega
dela niso vedno v skladu z razvojnimi tendencami. Prav posebne izobraževalne skupnosti pa bi morale ravno na tem
področju imeti odločilno vlogo. Na drugi strani pa niso bile za
prehod na usmerjeno izobraževanje zagotovljene vse strokovne in programske zasnove, julija 1979 so bili sprejeti
programi za skupno vzgojnoizobraževalno osnovo, medtem
ko bodo vzgojnoizobraževalni programi za posamezne vrste
zahtevnosti del pripravljeni predvidoma do konca leta 1979;
težave nastajajo tudi pri sestavljanju in pisanju učbenikov, saj
ostajajo nekatera področja še vedno nepokrita ipd. Gradnja
novih prostorskih zmogljivosti napreduje, vendar je vprašljivo, če bo do konca planskega obdobja zagotovljenih še
preostalih 7000 novih mest, kolikor jih še primanjkuje. Mrežo
šol za potrebe usmerjenega izobraževanja načrtujejo posebne izobraževalne skupnosti in usklajujejo usmeritve preko
odborov za usmerjeno izobraževanje pri regionalnih konferencah SZDL. Strokovna izhodišča pripravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, proces usklajevanja pa se bo pričel drugo leto
ob samoupravnih sporazumih o temeljih plana. Ob vsem tem
ni jasno ali bo uskladitev dosežena ob prehodu na usmerjeno
izobraževanje ali ne.
5.3. Na področju kulture najzahtevnejša naloga, izgradnja
Kulturnega doma Ivan Cankar, poteka normalno. Objekt, ki je
ena največjih investicij v tem srednjeročnem obdobju in bo
imel pomemben vpliv na celotno kulijmo dejavnost v Sloveniji, naj bi začel poskusno obratovati konec leta 1980. Glavni
razlogi za podaljšanje roka izgradnje so v obsežnejših zavarovalnih in pripravljalnih delih ter v spremenjenem in dopolnjenem projektu tehnoloških in požarnovarstvenih zahtev. Na
kasnitev izgradnje je vplival tudi počasnejši priliv finančnih
sredstev, ki je oviral sklepanje pogodb. Tudi predračunska
vrednost investicije se je povečala za 86%, na*kar so najbolj
vpiivale nepredvidene podražitve, vključitev dodatne funkcionalne opreme ter povečanje bruto etažnih površin objekta.
Tako naj bi predvidoma znašala vrednost celotne investicije
1242 milijonov din. Nova potrebna sredstva bodo zbrali podpisniki družbenega dogovora po enakem ključu, kot je bilo
prvotno predvideno. Še vedno pa finančna sredstva pritekajo
prepočasi, kar je poleg uvoznih restrikcij glavni problem pri
gradnji doma.
5.4. Na področju zdravstvenega varstva se še vedno prepočasi uresničuje dogovorjena prioriteta - pospeševanje
poročevalec

osnovne zdravstvene dejavnosti. Premajhno število zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti je še vedno glavni razlog, da se ta prioriteta ne uresničuje. Bolnišnice še niso v
zadostni meri z ekonomskimi ukrepi, ki so v pristojnosti
zdravstvenih skupnosti, stimulirane k preusmerjanju kadrov.
Po drugi strani pa tudi študij na medicinski fakulteti še vedno
spodbuja pretirano usmeritev v specializacijo. Kljub temu da
se pri odobravanju specializacije izvajajo administrativnorestriktivni ukrepi, je premik zdravnikov v osnovno zdravstveno dejavnost še vedno nezadosten.
5.5. Na področju raziskovalne dejavnosti se predvideni premiki v smeri širšega uvajanja neposredne svobodne menjave
še vedno skorajda ne uresničujejo. Krivda leži deloma pri
uporabnikih raziskovalnega dela, ki še vedno ne iščejo poti za
boljše in učinkovitejše gospodarjenje prek uporabe znanstvenih dosežkov, temveč se v mnogo večji meri orientirajo na
športno prilagajanje trenutnim ekonomskim razmeram, na
drugi strani pa pri raziskovalnih organizacijah ni opaziti
ustrezne ponudbe za neposredno svobodno menjavo. Posledica prepočasnega uveljavljanja neposredne svobodne menjave in ne dovolj določno dogovorjenih raziskovalnih programov v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, pa je nenehen pritisk uporabnikov in izvajalcev na sredstva v Raziskovalni skupnosti Slovenije.
6. PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE
CELOTNEGA PRIHODKA, AKUMULACIJSKA
SPOSOBNOST IN OBLIKOVANJE SREDSTEV
ZA REPRODUKCIJO
6.1. Visoka rast proizvodnje in visoka konjunktura v prvem
poletju leta 1979 se je odrazila tudi na rezultatih gospodarjenja v polletnih obračunih: celotni dohodek je porasel za 28%,
doseženi dohodek za 32%,15, sredstva za poslovne sklade pa
za 59%.
Za leto 1979 je značilno, da hitro narašča prihodek, ki je bil
plačan v 15 dneh po preteku obračunske dobe, ki se všteva v
celotni prihodek tekočega obdobja - to kaže na pomanjkanje
finančnih sredstev ob hkratnem naporu, da se obveznosti
pokrijejo. Tekoči likvidnostni položaj ozdov se slabša, saj je
porast obveznosti do dobaviteljev znatno hitrejši kot celotni
prihodek; sredstva na žiro računih stagnirajo, močno pa je
porasla vrednost menic; visok je tudi porast dospelih, a neplačanih anuitet za dolgoročna posojila.
Vse to kaže, da je zaradi omejenih možnosti kreditiranja pri
bankah prišlo v ozdih do povečanja medsebojnih kreditnih
odnosov in zavlačevanja v plačilih. Ob tem pa prihaja do
slabšanja učinkovitosti gospodarjenja s sredstvi v ozdih, saj je
za enoto rasti celotnega prihodka oziroma dohodka bilo povprečno uporabljenih relativno več poslovnih sredstev.
6.2. Ugodna rast dohodka (glede na celotni prihodek - ob
že omenjenem učinkovanju vrednotenja zalog) je vplivala tudi
na ugodnejšo strukturo delitve dohodka in razporejanja čistega dohodka, saj se ovečuje delež sredstev, ki jih ozdi
namenjajo za razširjeno reprodukcijo.
Pri oceni rasti proizvodnje, celotnega prihodka in dohodka
do konca leta izhajamo iz predpostavke, da bodo manjše
kreditne možnosti bank in dokaj izčrpane možnosti medsebojnega kreditiranja ozdov vplivale na umirjanje investiranja v
osnovna sredstva, omejitveni ukrepi pri dajanju potrošniških
posojil pa se bodo odrazili v umirjanju povpraševanja po
blagu široke potrošnje. Vse to bo vplivalo na počasnejšo
dinamiko rasti proizvodnje v drugem polletju. Ocenjujemo, da
bi mogel v letu 1979 celotni prihodek in dohodek rasti po
stopnji okoli 26%.16 Kolikor bi se do konca leta nadaljevala že
dosežena razmerja v gibanju posameznih elementov v delitvi
dohodka, bi bilo po prvih ocenah moč doseči naslednje finančne rezultate" Na višjo rast dohodka od celotnega prihodka je vplival predvsem izredno
velik prirast vrednosti zalog nedokončne proizvodnje in gotovih proizvodov, ki je
več kot štirikrat večji kot v istem obdobju leta 1978.
" Na primerljivi osnovi brez dodatnih učinkov pri vrednotenju zalog.
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Indeks
Brutto dohodek (dohodek povečan za minimalno amortizacijo
Amortizacija po minimalnih stopnjah
Del skupnega dohodka za druge OZD, delovne ljudi in tuje osebe
Izguba
DOHODEK razdeljen
Skupna poraba
Splošna poraba
D.ugi nameni iz dohodka
Od tega:
- obresti
- del dohodka za delovno skupnost
- »pospešena« amortizacija
- drugi nameni
ČISTI DOHODEK
od tega:
- osebni dohodki

- v milij. din
- v tekočih cenah
Struktura
1979
1978
100,0
100,0

1978
134.208

1979
169.706

126,4

12.900
369

16.300
464

126,4
125,7

9,6
0,3

9,6
0,3

898
121.835
5.945
1.071
28.725

1.032
153.974
6.539
1.360
36.541

115,0
126,4
110,0
127,0
127,2

0,6
90,7
4,4
0,8
21,4

0,6
90,7
3,9
0,8
21,5

6.896
11.515
2.488
7.826
86.093

8.896
14.969
3.285
9.391
109.534

129,0
130,0
132,0
120,0
127,2

5,1
8,6
1,9
5,8
64,1

5,2
8.8
1.9
5,6
64,5

62.588

78.864

126,0

46,6

46,5

43.524

54.810

126,0

32,4

32,2

1.296

1.587

122,5

1.0

0,9

17.769

22.467

126,5

13,2

13,2

13
11.173
14.468
9.590

16,
129,5

123,0
8,3

8,5

12.638

132,3

7.1

7,4

2.729

3.548

130,0

2,1

2,1

od tega:
a) čisti OD
b) davki za DPS
c) prispevki za skupno porabo (SIS za družb,
dejavnosti)
- del čistega OD za inovacije
- skupna poraba in stanov, prisp. v ozdih
- sredstva za razš. mat. osnove dela in poslov. sklade
- sredstva rezerv

V letu 1979 po ocenah ne bo prišlo do bistvenih sprememb
v strukturi razporejanja dohodka. Minimalni premiki se bodo
izvršili na osnovi naslednjega:
- skupna poraba iz dohodka bo letos nekoliko počasneje
naraščala, ker so nekatere republiške SIS družbenih dejavnosti zaradi visokih presežkov v lanskem letu znižale stopnje
prispevka v letu 1979;
- nekoliko se znižuje delež osebnih dohodkov, ob tem pa
raste skupna poraba na ravni ozda in stanovanjski prispevek
tako, da v globalu ostaja delež sredstev za zadovoljevanje
osebnih potreb zaposlenih nespremenjen;

Sredstva akumulacije oblikovana na ravni
tozda
1. Posojilo skladu federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospod, manj razvitih repub. in AP"
2. Združevanje sredstev za dejavnosti poseb. pomena v SIS material, proizvod, skupaj
od tega:

1978
14.882

rahlo se veča delež sredstev za razširitev materialne
osnove dela in za poslovne sklade, kar je v skladu z izhodišči
srednjeročnega plana in letne resolucije.
6.3. Od sredstev, ki se iz delitve dohodka na ravni tozda
namenjajo za raširitev materialne osnove dela in za poslovne
sklade, morajo tozdi prispevati za posojilo Skladu federacije
za kreditiranje hitrejšega gospodarskega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in AP in združujejo sredstva za
razvoj gospodarske infrastrukture v SR Sloveniji. Ocenjujemo, da bodo v ta namen iz akumulacije izločena naslednja
sredstva:
- v milij. din
- v tekočih cenah
Indeks
Struktura
1979
79/78
1978
1979
19.471
131
100,0
100,0

2.646

3.360

127

17,8

17,3

5.251

7.202

137

35,3

37,0

- elektrogospodarstvo

2.562

3.277

128

17,2

16,9

- železniško gospodar.

1.861

2.551

137

12,5

13,1

- cestno gospodarstvo

730

1.230

168

4,9

6,3

144
8.909

147
127,5

0,7
46,9

0,7
45,7

- luško gospodarstvo
3. Na razpolago v tozdu

98
6.985

V
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Upoštevana obveznost 1,97% od DP družbenega sektorja. Dejanska vplačila
imajo nekoliko drugačno dinamiko.
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poročevalec

Tozdom materialne proizvodnje ostaja v letih 1978 in 1979
za lastne naložbe v osnovna in obratna sredstva okoli 46%
sredstev od ustvarjene akumulacije.
Poleg sredstev za razširjeno reprodukcijo bodo tozdi oblikovali še amortizacijo po minimalnih stopnjah, za katero
polletni podatki kažejo, da je po nekajletnem stagniranju v
letu 1979 spet porasla v skladu z rastjo uporabljenih osnovnih
sredstev.
6.4. Sredstva za razširjeno reprodukcijo se ne oblikujejo le
iz delitve čistega dohodka, temveč tudi že v delitvi skupnega
dohodka. To so predvsem sredstva, ki se namenjajo nosilcem
izven tozda za naslednje namene:
- Del sredstev, izločenih za obresti, se preko delitve dohodka bank vrača tozdom kot sredstva, združena v banko na
strani aktive. V letu 1978 se je od 6896 milij. din plačanih
obresti vrnilo tozdom 18% ali 1257 milij. din, ostala sredstva
pa so banke porabile za kritje svojih stroškov poslovanja in
pokrivanje obresti, ki jih banke plačujejo za hranilne vloge
občanov.
- Sredstva za ohranjevanje človekovega okolja - tu je zajeto združevanje sredstev za vodno gospodarstvo in požarno
varnost.
- Zavarovalne premije, del dohodka od izjemnih ugodnosti
ter razna združevanja dohodka za razširjeno reprodukcijo v
SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti.
6.5. Poleg sredstev iz delitve dohodka in razporejanja čistega dohodka se za naložbe v osnovna in obratna sredstva in
financiranje blagovnih tokov oblikujejo še dodatna sredstva iz

Sredstva akumulacije razpoložljiva na ravni
tozda
Kreditna sredstva bank
- prirasti
Od tega:
- varčevanje prebivalstva
- prirast depozitov
Združevanje sredstev in drugi viri v SIS materialne proizvodnje:
- združevanje iz dohodka tozda
- združevanje iz čistega dohodka tozda
- prelivanje iz osebne, skupne in splošne
porabe
Inozemska sredstva
SKUPAJ SREDSTVA AKUMULACIJE V MATERIALNI PROIZVODNJI
Sredstva amortizacije po
minimalnih stopnjah
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO V MATERIALNI PROIZVODNJI

1978
6.985

5.540
4,589

4.240
2.450

76,0
53,0

13,3
11,0

9,0
5,2

2.874
5.251
2.171

3.724
7.202
2.852

130,0
127,0
131,0

6,9
12,6
5,2

8.0
15,4
6.1

1.402
28.812

1.184
30.561

84,0
106,0

3,4
69,1

2,5
65,2

12.900
41.712

16.300
46.861

126,0
112,0

30,9
100,0

34,8
100,0

V sredstvih za reprodukcijo bo, po sedanjih ocenah, delež
tozda (amortizacija in akumulacija) v letu 1979 porasel za 6,2
strukturne točke, porasel pa bo tudi delež združevanja sredstev in sicer za 3,9 strukturne točke, zmanjšal pa se bo delež
kreditnih sredstev, kar je odraz restriktivne politike na kreditnomonetarnem področju za posojila gospodarstvu, pri prebivalstvu pa je omejevanje potrošniških posojil in povečanje
obveznih pologov vplivalo na manjše priraste hranilnih vlog.
Akumulacija tozda, ki je z relativno majhnim deležem udeležena v celotnih sredstvih za reprodukcijo v materialni proizvodnji, služi tudi za pokritje odplačil obstoječih posojil in za
zagotovitev sredstev za že sprejete odločitve. Delež, ki ostane
za nove odločitve je zato majhen, nekatere dejavnosti pa niso
v stanju pokriti niti obveznosti iz obstoječih posojil.
6.7. Sredstva, ki se oblikujejo za naložbe v stanovanjsko
komunalno gospodarstvo, v objekte družbenega standarda in
upravne objekte izhajajo iz naslednjih virov:
- Stanovanjski prispevek, ki se obračunava na osebne dohodke. Povprečna stopnja v Sloveniji znaša okoli 7%, na
osnovi dogovorov, sprejetih po občinah, pa se deli (približno):
okoli 29% sredstev gre za solidarnost, okoli 28% se obvezno
poročevalec

prerazdelitve osebne potrošnje, iz materialnih stroškov gospodarstva, skupne in splošne porabe in iz bančnih virov.
Iz osebnih prejemkov se preko prirasta varčevanja v bankah
oblikuje pomemben vir sredstev za naložbe. Ker banke plačujejo na hranilne vloge visoke obresti, morajo sredstva zbrati z
nadaljnjim posojanjem denarja gospodarstvu, ki je na ta način
vedno bolj obremenjeno z obrestmi. Za naložbe se iz osebne
porabe prelivajo še sredstva iz prispevka za energetiko (nepovratno združevanje) in cestno infrastrukturo (pri nakupu bencina in plačilu cestnih taks ter cestnine). Tozdi družbenih
dejavnosti ter druge negospodarske organizacije prav tako
plačujejo prispevke za energetiko ter ob uporabi avtomobilov
razne prispevke za ceste (bencin, cestna taksa ipd.).
Dodatna bančna sredstva za financiranje gospodarstva se
oblikujejo iz prirasta depozitov na žiro računih, ki jih morajo
imeti lastniki sredstev v bankah, iz medbančnega poslovanja
in pogojev, ki izhajajo iz ukrepov kreditno monetarne politike.
Glede na restriktivne ukrepe kreditno monetarne politike v
letošnjem letu računamo le z manjšim prirastom teh sredstev.
Dodatno vrednost predstavljajo še inozemska sredstva. Pri
njihovi oceni so upoštevana izhodišča iz dogovora o možnostih za nove zadolžitve, sredstva pa so zmanjšana za odplačila
posojil najetih v preteklosti, ter za saldo odliva sredstev na
osnovi naših posojil inozemstvu. Glede na nizke možnosti
najemanja novih posojil in visoka odplačila posojil bodo po
oceni v letu 1979 inozemska sredstva nižja kot v letu 1978.
6.6. Na osnovi gornjih izhodišč in ocen gibanja dohodka in
njegove delitve se bodo oblikovala v letu 1979 naslednja
sredstva za reprodukcijo:
- v milij. din
- v tekočih cenah
Struktura
Indeks
1979
1979
79/78
1978
16,7
19,0
127,5
8.909

združuje v banki za stanovanjsko kreditiranje, okoli 43% pa
ostaja za delitev v tozdu. K sredstvom, ki se za stanovanjsko
gradnjo oblikujejo po stopnjah od bruto osebnih dohodkov,
tozdi dodajajo za gradnjo stanovanj še okoli 10% iz sredstev
sklada skupne porabe. Po posebni stopnji se oblikujejo sredstva za stanovanjsko gradnjo tudi od pokojnin. Ker se k
posojilom iz družbeno zbranih sredstev za stanovanjsko gradnjo zahteva tudi lastna udeležba, se dodatno k družbenim
sredstvom angažira neposredno še okoli 25% iz sredstev
prebivalstva, nekaj sredstev prebivalstva pa se kot prirast
stanovanjskega varčevanja za stanovanjsko komunalno gradnjo zbira v bankah (okoli 8% od sredstev stanovanjskega
prispevka).
- Nekatere SIS družbenih dejavnosti imajo v sprejeti stopnji dogovorjeno tudi združevanje sredstev za gradnjo objektov družbenega standarda (zdravstvo, kultura za dom Ivana
Cankarja, otroško varstvo in podobno).
- Sredstva, ki se zbirajo na osnovi samoprispevkov za
komunalno dejavnost (vodovod ipd.) in družbene dejavnosti
(šole, vrtci), znašajo okoli 8,5% od vseh negospodarskih naložb in so tako pomemben vir za negospodarske investicije.
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- Del sredstev se oblikuje iz delitve dohodka tozda družbenih dejavnosti (amortizacija in nekaj sredstev za poslovne
sklade) ter tozdov in SIS za stanovanjsko komunalno dejavnost (tu so vključena tudi sredstva iz stanarin).
- Na osnovi posebnih sporazumov prispevajo za negospodarske investicije sredstva še tozdi materialne proizvodnje iz
sklada skupne porabe.
- Drugi manjši viri sredstev pa so še dotacije iz proračuna
ter razni drugi neposredno oblikovani prispevki (prispevek za
mestno zemljišče, komunalni prispevek ipd.).

Skupaj vsa sredstva za enostavno in razširje*no reprodukcijo celotnega združenega dela
Od tega:
- sredstva za reprodukc. v material, proizvod.
- sredstva za naložbe v družbeni standard
in upravne objekte

- v milijonih din
- v tekočih cenah
Struktura
1978
1979
100,0
100,0

1979
65.261

Indeks
79/78
115,7

41.712

46.861

112

73,9

71,8

14.700

18.400

125

26,1

28,2

oblikovanja dodatnih sredstev za naložbe. Izhod iz tega stanja
se kaže v treh smereh:
- večanje produktivnosti in učinkovitosti vloženih sredstev
in dela in na tej osnovi oblikovanje večjega deleža lastne
akumulacije,
'
- zagotovitev (z dogovorom in sporazumi) oziroma postopno oblikovanje minimalne akumulacije v delitvi dohodka
(dokler ne bo rešeno s sistemskim zakonom) in sprejem
ustreznih ukrepov,
- proučitev družbenega sistema razširjene reprodukcije in
večji poudarek oblikovanju lastne akumulacije v delitvi dohodka. Zato je treba proučiti predvsem vprašanja:
1. Na kakšni osnovi naj se dodatna sredstva za akumulacijo
preko bančnega mehanizma usmerjajo v gospodarstvo?
2. V katere dejavnosti gospodarstva naj se ta sredstva
usmerjajo?
3. Na kakšen način zmanjšati delovanje kreditnega odnosa
in učinkovanja obresti?
Ker je v pripravi zakon o razširjeni reprodukciji, pričakujemo, da bodo mnoga vprašanja takrat rešena.
6.9. Sredstva, ki so se oblikovala iz amortizacije in delitve
dohodka v združenem delu in pri zasebni proizvodnji, povečana za neto priliv inozemskih sredstev, so se v nadaljnji
porabi in menjavi prerazporejala tako, da so se v končni
porabi razpoložljivih sredstev vzpostavila naslednja razmerja:

1978

1979

Indeks
78/79

146.124
1.402
147.526
64.737

184.116
1.184
185.300
86.135

55.482
40.106
30.090
10.016
17.147
11.190
7.606
3.281
+3.459

6.9.1. V končni porabi sredstev se najbolj opazen premik
kaže v hitrejši rasti in s tem povečanju deleža osebne potrošnje, kar je posledica povpraševanja prebivalstva. Ker pa so
osebni dohodki, ki so glavni vir sredstev za osebno porabo in
drugi osebni prejemki (pokojnine, otroški dodatki, socialno
22

6 8. Sredstva, ki se zberejo za enostavno in razširjeno reprodukcijo celotnega združenega dela na osnovi vseh navedenih virov znašajo:

1978
56.412

Celotna sredstva za reprodukcijo v letu 1979 rastejo počasneje kot družbeni proizvod. Na nizko rast bodo vplivale
predvsem omejitve na področju kreditno monetarne politike
in upadanje rasti inozemskih sredstev. Ker se sredstva za
negospodarske naložbe oblikujejo iz druge in nadaljnjih delitev, in se oblikujejo na osnovi osebnih dohodkov, rast sredstev za negospodarske naložbe sledi rasti osebnih dohodkov
in drugih oblik porabe. Delež sredstev za reprodukcijo v
materialni proizvodnji ima zato težnjo po upadanju, medtem
ko delež sredstev za negospodarske naložbe raste. Problemi,
ki izhajajo iz navedenih razmerij opozarjajo predvsem na to,
da je oblikovanje lastnih sredstev akumulacije tozda iz delitve
dohodka možno šele takrat, ko so zadovoljene že vse druge
oblike porabe (osebna, skupna in splošna). Na tak način
postajata lastna akumulacija tozda in združevanje iz dohodka
tozda le manjši vir sredstev za naložbe, zato je treba za
razširjeno reprodukcijo preusmerjati sredstva iz drugih virov
(varčevanje prebivalstva, bančna sredstva, inozemska posojila). Ob tem pa instrumentarij preusmerjanja sredstev iz hranilnih vlog ali bančnih depozitov sloni v celoti na kreditni
osnovi, kar povzroča, da je združeno delo vedno bolj zadolženo in stalno potrebuje nova sredstva. Z ukrepi kreditno
monetarne politike se določajo možnosti oblikovanja dodatnih sredstev. Kadar pride do omejevanja sredstev in porabe se
to v prvi vrsti odrazi v zmanjševanju oziroma omejevanju

Družbeni proizvod
Neto inozemska sredstva
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Osebna potrošnja
od tega:
Osebni dohodki
Vlaganja v gospodarstvo
- osnovna sredstva
- prirast zalog
Vlaganja v družbeni standard idr.
Materialni izdatki skupne in splošne porabe
Kotizacija federaciji
Prispevek in obvezna posojila za druge republike
Drugo (+višek - primanjkljaj sredstev)

Iz vseh navedenih virov je bilo v letu 1978 zbranih okoli 14,7
milijard din, v letu 1979 pa bo predvidoma zbranih 18,4 milijarde din za naložbe v stanovanjsko in komunalno gradnjo, za
objekte družbenih dejavnosti in upravne objekte.

Struktura
1978

1979

126,0
84,5
125^6
133,0

99,0
1,0
10o!o
43,9

99,4
0,6
10o!o
46,5

70.462
51,300
38.700
12.600
21.540
14.495
10.473
4.265

127,0
128,0
128,6
125,6
125,6
129,5
137,7
130,0

37,6
27,2
20,4
6,8
11,6
7,6
5,2
2,2

38,0
27,7
20,9
6,8
11,6

-2.908

...

+2,3

-1,6

5,7
2,3

skrbstvo) rasli precej skladno z družbenim proizvodom, so se
ob povečanem povpraševanju sredstva oblikovala predvsem
iz potrošniških posojil (v I. poli.), z dvigovanjem hranilnih vlog
in z zmanjševanjem varčevanja. Že v I. polletju letos so se
skoraj vsi osebni prejemki prebivalstva pojavljali na trgu in
poročevalec

skupaj s prirasti potrošniških posojil vzdrževali visoko konjunkturo v gospodarstvu. V maju in avgustu sprejeti ukrepi
za omejevanje obsega potrošniških posojil doslej
še niso
pomembneje vplival na zmanjšanje povpraševanja.18 Ker prebivalstvo dodatnih sredstev za osebno porabo ne more več
črpati iz novih potrošniških posojil, se je povečalo dvigovanje
hranilnih vlog. V I. polletju letos so hranilne vloge še naraščale, vendar že z manjšo intenzivnostjo kot v istem obdobju
lani, letos znaša porast vplačil hranilnih vlog 35,9%, lani v I.
polletju pa 45,3%. V II. polletju prihaja do nasprotnih teženj:
dvigi so večji od vlog. Varčevanje je tako pod dvojnim udarom
- priliv na hranilne knjižice je počasnejši, odliv iz privarčevanih sredstev pa narašča. Medtem ko se je lani iz sredstev, ki so
se oblikovala za osebno porabo, odlilo za varčevanje okoli
10,3 milijarde din (okoli 16% vseh sredstev za osebno porabo)
ocenjujemo, da bo letošnji odliv za varčevanje znašal le 6,6
milijarde din (oz. 7,7% vseh sredstev za osebno porabo).
6.9.2. Vlaganja v osnovna sredstva gospodarstva bodo letos po ocenah dosegla celo nekoliko večji delež kot lani, s
čimer se prekoračujejo razmerja predvidena s srednjeročnim
planom. Glede na predpis, da je treba sredstva za naložbe
zagotoviti pred pričetkom del (z lastnimi viri, krediti ali
bančno garancijo), se omejevanje pridobivanja sredstev s
kreditno monetarno politiko na investicijska vlaganja še ni
odrazilo -za sedaj so se črpala že prej zagotovljena sredstva.
6.9.3. Skupna poraba se v končni porabi ne pojavlja kot
samostojna oblika porabe; delno je z osebnimi dohodki in
socialnimi dajatvami zajeta v osebni porabi, del se nahaja v
investicijah v družbeni stadnard in drugo, del pa odpade na
materialne izdatke skupne in splošne porabe. Kot celota pa so
sredstva za celotno skupno porabo znašala v letu 1978
20,42% od družbenega proizvoda, v letu 1979 pa bodo predvidoma dosegla 19,93% družbenega proizvoda. V letu 1978 sov
globalu sredstva za skupno porabo za okoli 2,5 odstotnih točk
presegla rast družbenega proizvoda, rast sredstev skupne
porabe brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega ter starostnega zavarovanja kmetov19 pa je celo za okoli
5 odstotnih točk presegla nominalno rast družbenega proizvoda. Ker so SIS za družbene dejavnosti v letu 1978 v globalu
združile višja sredstva od načrtovanih, so morale presežke
nad temi sredstvi všteti med dohodke leta 1979.
Tako je bilo v dohodek leta 1979 od skupaj 1600 milij. din
ugotovljenih presežkov iz leta 1978 vključenih okoli 1100 milij.
din presežkov. Omenjene presežke so SIS poračunale z znižanjem prispevnih stopenj iz brutto osebnega dohodka, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je ukinila
obveznost vplačevanja posebnega prispevka iz dohodka po
osnovi poslovnega sklada za drugo in tretje trimesečje. Priliv
sredstev v letu 1979 bo po oceni porasel za 26,4% v primerjavi
s prilivom iz preteklega leta, dejanska razpoložljiva sredstva
pa bodo z vključitvijo presežkov iz leta 1978 presegla dogovorjene okvire. Ker smejo samoupravne interesne skupnosti
porabiti le sredstva v dogovorjeni višini, bodo v letu 1979
realizirane presežke v višini okoli 1200 milijonov din vključile
med dohodke za leto 1980.
Nastajanje presežnih sredstev, ki začasno ležijo na žiro
računih samoupravnih interesnih skupnosti, narekuje ponovno proučitev možnosti usklajevanja priliva sredstev na
žiro račune samoupravnih interesnih skupnosti z višino in
dinamiko njihove porabe.
6.9.4. Splošna poraba se prav tako ne kaže kot samostojna
oblika končne porabe, pretežni del je zajet v osebnih dohodkih. Priliv sredstev za splošno porabo je rasel v prvih sedmih
mesecih letos v skladu z rastjo dohodka in dosegel indeks
128,2; v tem so porasla sredstva za republiški proračun za
17,6%, za občinske proračune za 35,7% in kotizacija za federacijo za 33,7%. Na tako rast sredstev za splošno porabo je v
prvi vrsti vplival visok porast priliva temeljnega prometnega
davka. Povečan priliv temeljnega prometnega davka je nastal
zaradi povečanega obsega prometa blaga in storitev, skrajšanih rokov za plačevanje temeljnega prometnega davka od
" Izdatki prebivalstva za blago rastejo v skladu z osebnimi dohodki, prometni
davki iz prometa blaga pa so v prvih osmih mesecih porasli za 37% glede na
enako obdobje lani.
" Družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdoble 1976-1980 obravnava »kupno
porabo brez sredstev pokojninsko-invalidskega ter starostnega zavarovanja
kmetov.
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bencina in naftnih derivatov in zaradi povečanja cen in porabe naftnih derivatov v prvem polletju letošnjega leta. Temeljni prometni davek se v višini 50% odliva kot izvirni dohodek neposredno v federacijo, hkrati pa je tudi republika iz
tega visokega priliva temeljnega prometnega davka lahko
izpolnjevala obveznost do federacije. Zato ima kotizacija tako
visok porast.
Vpliv priliva temeljnega prometnega davka na porast vseh
izvirnih dohodkov republiškega proračuna ni tako izrazit, ker
drugi izvirni dohodki niso imeli tako visoke dinamike. Priliv
davka iz dohodka tozda je v prvih sedmih mesecih letos
manjši od priliva v letu 1978, zaradi znižanih stopenj davka iz
dohodka tozda ob koncu leta 197P. Ocenjujemo pa, da se bo
priliv davka iz dohodka tozda do konca leta gibal v okviru
planirane višine. Izvirni dohodki republiškega proračuna
bodo ob upoštevanju gibanja v prvih mesecih leta 1979,
porasli do konca leta za okoli 19% v primerjavi z letom 1978.
Na visoko dinamiko izvirnih dohodkov občinskih proračunov pa j^v največji meri vplivala dinamika priliva davkov iz
osebnih dohodkov. Uvedeni so bili šele v marcu 1978, kar
vpliva na porast v letošnjih prvih mesecih. Drugi izvirni dohodki nimajo tako izrazite dinamike.
Ocenjujemo, da se bodo v letu 1979 izvirni dohodki za
splošno porabo v celoti povečali za 2 točki hitreje kot družbeni proizvod. Porast republiškega proračuna in občinskih
proračunov se bo gibal pod porastom družbenega proizvoda,
medtem ko se bo celotna obveznost SR Slovenije do federacije povečala precej več.
6.9.5. V postavki »drugo« so zajeta finančna prelivanja
sredstev (ker republika ni zaključeno gospodarsko območje),
nerazporejena sredstva, časovne razmejitve, računska odstopanja in drugo. V letu 1978 se je oblikoval višek sredstev, ki je
omogočil, da se bo v letu 1979 gibala poraba v prikazanem
obsegu. Kljub velikemu prenosu sredstev pa je bila poraba v
letu 1979 še višja in se v globalni bilanci že kaže primanjkljaj
(glej tabelo na strani 39), ki bo imel svoj vpliv na oblikovanje
razpoložljivih sredstev za prihodnje leto. Primanjkljaj razpoložljivih sredstev v končni delitvi in nizek porast sredstev za
reprodukcijo iz delitve dohodka in drugih virov bosta velika
omejitvena faktorja za rast v prihodnjem letu.
7. PROBLEMI NA PODROČJU
ZAPOSLOVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
7.1. Na osnovi gibanj v prvih osmih mesecih letos ocenjujemo, da se rast zaposlenosti v letošnjem letu umirja, da pa še
vedno znatno odstopa od resolucije in usmeritve srednjeročnega plana, saj sedanja gibanja zaposlenosti še vedno ohranjajo elemente ekstenzivnosti in neracionalnosti pri gospodarjenju z živim delom. Dinamika zaposlovanja je na različnih
področjih združenega dela in v teritorialnem pogledu dokaj
različna. V pretežnem delu industrije in rudarstva se zaposlovanje giblje v okviru predvidevanj. V nekaterih dejavnostih
industrije pa se nadaljuje visoko večanje zaposlenosti.20.
Negospodarske dejavnosti so v primerjavi z lanskim letom
zmanjšale dinamiko zaposlovanja. Še vedno
pa se v nekaterih
dejavnostih krepko povečuje zaposlenost.21 V celoti pa lahko
za zaposlovanje v negospodarstvu ugotovimo, da po daljšem
obdobju počasneje narašča kakor v gospodarstvu.
Praviloma se zaposlenost hitreje povečuje v tistih dejavnostih, kjer samoupravno sporazumevanje o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposolovanju
novih delavcev ni bilo uspešno zaključeno, in kjer večji in
veliki ozdi niso pristopili k občinskim sporazumom o minimalnih standardih.
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Tako znaša na primer rast zaposlenih v prvih osmih mesecih letos v strojegradnji 14,1%, predelavi kovin 5,4%, proizvodnji električnih aparatov 5,4 in
predelavi kavčuka 6,5%. V drugih gospodarskih dejavnostih izstopa skupina
financ in drugih poslovnih storitev (13,9% povečanje), in bančništva (18,2%
rast), skupina prometa in zvez (5,4%) in trgovina na debelo (13,1%) ter obrt in
osebne storitve (7,1%).
21
V osmih mesecih letos se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečala
zaposlenost v raziskovalni dejavnosti za (15,5%), socialnem varstvu (8%), samoupravnih interesnih skupnostih (4,5%) in v družbenopolitičnih skupnostih
(3,9%).
23

V regionalnem pogledu je število zaposlenih v sedmih občinah nižje kot v enakem obdobju lanskega leta - med njimi so
Ravne na Koroškem, Hrastnik, Kamnik, Kranj in Koper. V
nekaterih razvitih občinah s stalnim pomanjkanjem delavcev
pa se je zaposlenost zopet močno povečala: Velenje (6,8%),
Žalec (5,6%), Nova Gorica (4,9%) in ljubljanske občine (4,4%).
Problematika zaposlovanja v ljubljanskih občinah, ki zaposlujejo 23% vseh delavcev v SR Sloveniji, zahteva posebno
oceno.
Na podlagi takšnih gibanj ocenjujemo, da bo v letu 1979
doseženo okoli 3,5% povečanje zaposlenosti, da pa pri tem
ne bomo uresničili cilje kadrovske politike. V letošnjem letu
se je ponovno poslabšala že tako slaba kvalifikacijska struktura novozaposlenih delavcev;
povečal seje delež delavcev s
poklicem ozkega profila,22 zmanjšal pa se je delež delavcev s
poklicno šolo in s srednjo, višjo in visoko šolo.
Še nadalje se povečuje priliv delavcev iz drugih republik in
pokrajin, ki znaša v osmih mesecih letošnjega leta 10.398
delavcev (v istem obdobju lani je znašal 9777 delavcev, leta
1977 pa 8091 delavcev). Iz začasnega dela v tujini pa se je po
podatkih Skupnosti za zaposlovanje vrnilo le 216 delavcev,
kar je komaj dobra polovica od skupnega števila delavcev, ki
so se v istem obdobju leta 1978 in 1977 vrnili iz tujine in se
prijavili skupnostim za zaposlovanje.
V letošnjem letu se je nadalje znižalo število nezaposlenih
oseb. Relativna nezaposlenost v juliju 1979 je znašala 1,2% od
skupnega števila zaposlenih nasproti 1,5% v letu 1978.
V regionalnem pogledu so med nezaposlenimi precejšnje
razlike. Najmanjše število nezaposlenih imajo gorenjske občine (Kranj 0,4%, Tržič 0,5%), relativno najvišje število pa
Ormož (9,8%), Lendava (7,5%), Lenart in Murska Sobota
(okoli 4,5%), Ptuj in Slovenska Bistrica (okoli 4%).
V povprečju se v Sloveniji v strukturi nezaposlenih zmanjšuje delež ljudi s strokovno izobrazbo (predvsem višjo in
visoko), v ljubljanskih občinah pa se je v nekaj letih zmanjšal
delež nezaposlenih delavcev z ozkim profilom od 50% na
manj kot petino, delež nezaposlenih delavcev z višjo in visoko
strokovno izobrazbo pa se je nekajkrat povečal, tako da znaša
že desetino vseh zaposlenih delavcev.
Vsi ti podatki kažejo, da so vse bolj prisotna kadrovska
neskladja med dejansko izobraženostjo delavcev (priliv iz šol)
in potrebami združenega dela. Konjunkturne razmere v zaposlovanju prikrivajo prave razsežnosti teh neskladij in trenutno
postavljajo v ospredje le vprašanje globalne - številčne neusklajenosti v bilanci kadrov. Dejansko pa srečujemo vse bolj
ostra nasprotja in vse več motenj v tokovih zaposlovanja.
Prihaja do številnih primerov, da se delavci zaposlujejo izven
okvirov svoje izobrazbe in sprejemajo dela, ki zahtevajo nižjo
raven strokovnega znanja.
8. IZVAJANJE POLITIKE EKONOMSKE
STABILIZACIJE
Problemi, ki so spremljali prizadevanja za umiritev cen v
prvih treh letih izvajanja družbenega plana, zlasti pa tendence
ob koncu leta 1978, so terjali, da se uveljavljanje kriterijev
ekonomske stabilizacije opredeli kot ključna naloga pri uresničevanju družbenega plana v letu 1979. Analize so namreč
potrdile, da pri uresničevanju nalog družbenega plana zaostajamo pri konkretnem uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in pri krepitvi kvalitetnih dejavnikov
razvoja, zlasti pri povečanju produktivnosti dela in izboljšanju
učinkovitosti gospodarjenja s sredstvi, pri vključevanju v mednarodno menjavo, pri spreminjanju strukture v materialni
proizvodnji in družbenih dejavnostih, doseganju skladnejših
razmerij v razporejanju dohodka ter pri oblikovanju bolj usklajenih odnosov med blagovnimi in denarnimi tokovi družbene reprodukcije, kar vse predstavlja temelj uspešnega izvajanja politike ekonomske stabilizacije. V prvih treh letih sred22
Med novozapolsenimi v prvih osmih mesecih tega leta znaša njihov delež
60,5%, medtem ko je znašal v istem obdobju lanskega leta 56,4% in v letu 1977 55,2%.
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njeročnega obdobja je bila rast cen sicer sorazmerno nizka,23
vendar so bili ob tem zaradi odnosov v reprodukciji, ki so
terjali nekoliko višjo rast cen od dosežene, vse bolj izraziti
tudi pritiski za povečanje cen. Po podatkih ankete ZIT-a je v
letu 1976 pričakovala skorajšnji porast svojih cen slaba petina
industrijske proizvodnje, v letih 1977 in 1978 že skoraj tretjina,
v letošnjem letu pa je več kot tretjina
industrijske proizvodnje
napovedala porast svojih cen.24
V takšnih razmerah so prizadevanja politike cen, da rast cen
ostaja v okvirih, dogovorjenih ob letnih resolucijah, sicer
pogosto zadrževala neupravičene težnje po povečanju dohodka z dvigom cen, hkrati pa so v delu gospodarstva poglabljala probleme v proizvodnji in zaposlovanju, pa tudi na področju ustvarjanja dohodka. Politike na področju cen namreč
niso v zadostni meri podpirale in dopolnjevale stabilizacijske
usmeritve na drugih ključnih področjih ekonomske politike,
zlasti na področju ustvarjanja in razporejanja dohodka in
kreditno monetarne politike.
Problemom, ki so izhajali iz prikritih, ne pa tudi odpravljenih žarišč inflacije v slovenskem in celotnem jugoslovanskem
gospodarstvu, so se v začetku letošnjega leta pridružili tudi
vplivi hitrega naraščanja cen nekaterih surovin, energetskih
virov in reprodukcijskega materiala na svetovnem tržišču
(nafta, nekatere kovine, surovine za potrebe kemične industrije). Ob visoki uvozni odvisnosti našega gospodarstva na
teh področjih in neizdelanih mehanizmih v sistemu cen, ki bi
ublažili vplive sprememb v cenah na svetovnem tržišču je to
predstavljalo dodaten močan pritisk na rast cen. V prvih
mesecih leta 1979, ko je obseg domačega povpraševanja
presegal realne možnosti proizvodnje, so se vsi ti problemi
začeli odražati tudi prek hitrega naraščanja cen. Zato je aprila
Zvezni izvršni svet sprejel nekatere dodatne ukrepe, da bi
hkrati in usklajeno delovali na vseh področjih ekonomske
politike in da se z ukrepi na področju vseh oblik porabe in s
kreditno monetarno politiko doseže večjo stabilnost na domačem tržišču ter poveča interes za izvoz.
Ukrepe, sprejete na zvezni ravni, so dopolnjevali tudi nekateri ukrepi in aktivnosti v republiki.25 Večina ukrepov je bila
takšne narave, da so prišli njihovi učinki do izraza v tretjem
trimesečju letos, nekateri pa bodo celo izraziteje opredeljevali
gospodarska gibanja šele v prihodnjem letu.
V avgustu letos so bili sprejeti dodatni ukrepi na področju
izvajanja politike cen. Tako so v začetku avgusta Zvezni
izvršni svet, izvršni sveti skupščin republik in izvršna sveta
avtonomnih pokrajin sklenili dogovor o spremembah dogovora o izvajanju politike cen v letu 1979, s katerimi so opredelili nove okvire rasti cen za leto 1979 ter ukrepe, ki naj
zagotovijo njihovo realizacijo. Kot temeljni ukrep za umirjanje
rasti cen so ZIS, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni
sveti skupščin občin sprejeli odloke o maksimiranju cen proizvodov in storitev iz svoje pristojnosti. Spremembe cen so po
tem dogovoru možne le izjemoma in sicer na temelju dogovorjenih kriterijev.
Okviri rasti cen v letu 1979
porast v % glede na XII. 78
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Konjunkturni barometer ZIT, napovedi ozdov s področja industrije ob polletju.
K
Ukrepe, ki so bili sprejeti v merilu celotne SFRJ in v SR Sloveniji v prvi polovici
letošnjega leta, celovito obravnava v 3. točki Analiza izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979; podroben prikaz ukrepov in aktivnosti
na področju izvajanja politike cen pa podaja ocena realizacije politike cen v SR
Sloveniji v devetih mesecih leta 1979, ki jo je kot separat pripravil Republiški
komite za tržišče in cene.
23
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BQS
Podatki kažejo, da rast cen v SR Sloveniji na vseh tistih
področjih, za katere je pristojnost predvsem v okviru republike (republiška in občinska pristojnost), že v devetih mesecih letos znatno presega na novo dogovorjene okvire. Ob tem
pa se še ostreje kot v preteklih letih in prvem polletju letos
zastavlja vprašanje odgovornosti vseh subjektov za sprejete
obveznosti. Uveljavljamo sistem samoupravnega dogovarjanja na področju urejanja cen, vendar istočasno podpisniki
dogovorov s konkretnim delovanjem ne izpolnjujejo svojih
obveznosti ter si pogosto tudi ne prizadevajo, da bi jih izpolnili.
Na osnovi takšnih gibanj ocenjujemo, da v SR Sloveniji ne
bomo presegli v avgustu dogovorjenih okvirov le pri cenah
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih. Rast življenjskih
stroškov bo po sedanjih ocenah presegla dogovorjeni okvir za
okoli 2 odstotni točki, rasti cen na drobno pa za okoli 6
odstotnih točk, zlasti zaradi sezonskega porasta cen kmetijskih proizvodov, vpliva že sprejetih, a še ne statistično prikazanih sprememb cen industrijskih proizvodov ter še pričakovanih nujnih podražitev nekaterih izdelkov do konca letošnjega leta. Tako bo povprečen porast cen v letošnjem letu
občutno višji kot je bil v preteklih letih tega srednjeročnega
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obdobja; pri cenah na drobno in življenjskih stroških pa bo
letošnja rast cen le nekoliko nižja od rasti, dosežene v letih
1974 in 1975.
Da bi v letu 1980 uspešneje zaustavili vzpon inflacijske
spirale, bo potrebno ndaljevati odločno zastavljeno stabilizacijsko politiko, pri kateri bo izvajanje ukrepov na področju
cen pomenilo le element celotnega mehanizma.
Izkušnje iz dosedanjega izvajanja letnih dogovorov o cenah
bodo prav gotovo prispevale k dograjevanju sistema dogovarjanja in ukrepanja na tem področju. Za izvajanje politike cen
bi bilo potrebno v dogovoru o izvajanju politike cen v republiki v letu 1980 opredeliti razdelane kriterije za upravičenost
do sprememb cen iz republiške in občinske pristojnosti, tako
bi se poenotila osnovna načela delovanja pristojnih organov v
občinah in republiki, hkrati pa zmanjšale možnosti raznih
negativnih vplivov na njihovo delovanje (ekonomska moč,
lokalistični interesi itd.).
Pričakovano umirjanje domačega povpraševanja, povezano
z oblikovanjem porabe v okviru možnosti, ki jih daje ustvarjeni
dohodek, bo omogočilo, da bo v letu 1980 dosežena rast cen
nižja od letošnje, hkrati pa bi s celovitim in odločnim ukrepanjem proti inflaciji lahko dosegli tudi dolgoročnejše uspehe
pri stabilizaciji tokov družbene reprodukcije.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
Izvršni svet

IZHODIŠČA
za

pripravo predloga zakona o proračunu

SR Slovenije za

leto 1980 (ESA-371)

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto
1980 bo potrebno zagotoviti sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb, ki so SR Sloveniji
naložene z ustavo, sprejetimi zakoni in družbenimi
dogovori. Obseg sredstev splošne porabe bo v
letu 1980 omejen in to največ do rasti družbenega
proizvoda in je opredeljen z družbenim planom SR
Slovenije za obdobje 1976 do 1980, z resolucijo o
politiki izvajanja družbenega plana tega srednjeročnega obdobja v letu 1980.
V okviru sredstev splošne porabe bodo zagotovljena sredstva zgolj za tiste naloge, ki so z ustavo
in zakoni opredeljena kot funkcija širše družbenopolitične skupnosti, vendar tako, da se bo izvajalo
racionalno trošenje in gospodarjenje. Varčevanje
se bo izvajalo v vseh oblikah proračunske porabe,
ob skrbi za učinkovito uresničevanje ustavnosti in
zagotavljanje zakonitosti s kvalitetnim opravljanjem in družbenopolitično odgovornostjo do
izvršitve vseh nalog nosilcev - subjektov proračunske porabe.
Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana
SR Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta je v
prvih štirih letih njegovega izvajanja potekalo v
dokaj zapletenih pogojih gospodarjenja, s številnimi intervencijami na področju pospeševanja
proizvodnje hrane, tržišča in cen, kar je tudi vplivalo na povečanje tistega dela splošne porabe, ki
se financira iz republiškega proračuna. Značilnosti sedanjega srednjeročnega obdobja izvajanja
republiškega proračuna so predvsem naslednje:
- razmejene so bile obveznosti med skupno in
splošno porabo tako na ravni republike kot tudi
občin s prenosom financiranja določenih obveznosti na samoupravne interesne skupnosti iz področja družbenih dejavnosti;
- prenešene so bile določene obveznosti in pristojnosti iz področja intervencij in kompenzacij iz
zveznega proračuna na republiški proračun;
- spremenjen je bil način financiranja za obveznosti do pripevka proračunu federacije.
V posameznih letih sedanjega srednjeročnega
obdobja so bila na področju splošne porabe, kakor
tudi na nivoju republiškega proračuna prisotna
nihanja, saj je čista splošna poraba v tem obdobju
morala rasti počasneje od rasti družbenega proizvoda. To načelo je bilo v letih 1976 in 1977 v celoti
uresničeno, zato je bila proračunska poraba na
ravni SR Slovenije tako omejena, da ni bilo mogoče sproti reševati vseh nakopičenih problemov.
V letu 1978, pa je SR Slovenija na novo prevzela
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naloge iz področja premij, regresov in kompenzacij za nekatere kmetijske in prehrambene proizvode v skladu z opredelitvami in pristojnostmi, ki
jih določa družbeni plan SFRJ in na podlagi tega
medrepubliški dogovori. Poleg tega je bilo potrebno na nivoju republike v zadnjih dveh letih
zagotoviti tudi sredstva za izvajanje republiškega
dogovora o enotnih priznavalninah borcev, za obveznosti do sklada solidarnosti z državami v razvoju in neuvrščenimi državami in za povečane
ustavne obveznosti SR Slovenije v zamejstvu. Ker
vseh povečanih obveznosti ni bilo mogoče pokriti
z obstoječimi viri, je bil v letu 1978 uveden davek iz
osebnega dohodka kot nov vir republiškega proračuna.Tudi v letu 1980 bo proračunska poraba rasla
največ do rasti družbenega proizvoda in se prilagodila prihodkom iz obstoječih davčnih virov. Izjemoma bo za določene namene potrebno angažirati tudi sredstva iz posojil temeljnih bank, vendar
le kot premostitvena za eventualno neporavnano
obveznost do zveznega proračuna za leto 1979 ter
za intervencijske obveznosti, za katere sredstva v
republiškem proračunu za leto 1980 ne bodo zagotovljena.
V skladu z ustavo in zakoni bo usmerjena poraba sredstev republiškega proračuna v letu 1980
na izvajanje naslednjih nalog:
- na osnovi dogovora med republikami in pokrajinama po načelu enakopravnosti in skupne
odgovornosti bo republika za izvršitev ustavnih in
zakonskih obveznosti prispevala sredstva za financiranje dogovorjenih splošnih družbenih potreb v federaciji,
- sredstva za delo pravosodnih institucij, ki se
financirajo na ravni republike, republiških upravnih organov in organizacij se bodo določala glede
na obseg, naravo, vrsto in zahtevnost del in nalog,
ki jih ima v delovni pristojnosti organ na podlagi
ustave, zakona in zakonu temelječega predpisa in
bodo določena z delovnim programom organa,
- po zakonu o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, so sredstva materialna
podlaga za delo upravnih organov za uresničevanje funkcij teh organov in se delijo na:
- sredstva, ki jih delavci v skladu s tem zakonom pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti,
- sredstva, ki se po družbeno dogovorjenih osnovah in merilih zagotavljajo upravnemu organu
za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni
organ, in njegovega namestnika,
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- sredstva za materialne stroške,
- sredstva opreme,
- sredstva za posebne namene.
Sredstva, ki jih delavci upravnega organa pridobivajo kot dohodek vključujejo tudi sredstva za
osebne dohodke zaposlenih v republiških organih
in organizacijah, zato bodo ta povečana skladno z
rastjo nivoja osebnih dohodkov v gospodarstvu za
leto 1980. Nadalje bo potrebno v letu 1980 v skladu
s 7. členom zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1979 zagotoviti manjkajoča sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v republiških
upravnih in pravosodnih organih za leto 1979 z
rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu v tem
letu po zaključnih računih za leto 1979.
V vsoti sredstev za materialne izdatke, opremo
in posebne namene naj bi se zagotavljala sredstva, ki so potrebna za pravočasno, nemoteno in
kvalitetno opravljanje nalog upravnega organa s
poudarkom, da bi se sredstva v veliki meri uporabila za posodabljanje metod dela, izboljšanje
opremljenosti ter modernizacijo dela, kar naj bi
prispevalo k uspešnemu delovanju republiške
uprave.
- sredstva za zaščito borcev in vojaških vojnih
invalidov bodo zagotovljena po obsegu in namenu
v skladu s pravicami, ki izhajajo iz ustreznih predpisov in medrepubliških dogovorov;
- na področju družbenih dejavnosti bo republika sofinancirala v letu 1980 tiste obveznosti, ki
izhajajo iz že sprejetih zakonov, oziroma sklenjenih dogovorov za to srednjeročno obdobje;
- za naloge na področju krepitve državne varnosti, družbene samozaščite in ljudske obrambe
bo zagotovila skupno z drugimi nosilci nalog in

I. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA
PRORAČUNA
Globalni obseg prihodkov naj bi tudi v letu 1980 predstavljalo predvsem pet osnovnih virov:
- davek iz dohodka TOZD
- republiški davek iz osebnega dohodka
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji
- republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve ter
- temeljni davek od prometa proizvodov (50% del).
Preostali po obsegu in vsoti manjši del virov pa sestavljajo
prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka od
dobička, ki ga plačujejo tuje osebe, izvirni prihodki ukinjenega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, prihodki od prodaje
tiskovin Republiškega sekretariata za notranje zadeve ter
ostali nepredvideni prihodki republiškega proračuna.
Izhodiščna ocena odhodkov proračuna SR Slovenije brez
prispevka proračunu federacije za leto 1980 predvideva
7.194,9 mio din, kar znaša 11,5% več kot z rebalansom dopolnjeni prvotni plan porabe za leto 1979.
Ocena prihodkov neto republiškega proračuna za leto 1980
izhaja iz sledečih predpostavk:
1. zadržati obstoječe vire sredstev republiškega proračuna,
2. omejevati zajemanje sredstev splošne porabe skladno z
izhodišči Resolucije za leto 1980, da bi se povečala reproduktivna sposobnost gospodarstva.
Pri ocenjevanju posameznih virov sredstev smo upoštevali
zlasti sledeče:
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obveznostmi, sredstva za naloge na področju teritorialne obrambe, civilne zaščite, obrambne
vzgoje, vojnih zvez ter za nekatere specialne naloge s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na varovanje ljudi in njihovo
obrambno sposobnost,
- z negospodarskimi investicijami in drugimi
ukrepi bo SR Slovenija skupaj z ostalimi nosilci
izpolnjevala zakonske obveznosti in sprejete dogovore v okviru splošne porabe, ter sredstva za
odplačilo kreditov za tiste investicije, pri katerih
kot sofinancer sodeluje SR Slovenija;
- v skladu z merili in kriteriji dovoljenega obsega splošne porabe v občinah bo SR Slovenija
zagotavljala iz republiškega proračuna namenska
dopolnilna sredstva občinam, ki s svojimi prihodki
ne morejo zagotoviti izvajanja obveznih nalog na
področju splošnih družbenih potreb. Poteg tega bo
potrebno na področju pravosodja zagotoviti tudi
dodatna sredstva za kadrovske, materialne in prostorske potrebe, da bi lahko sodišča normalno
delovala skladno z izvedeno reorganizacijo pravosodnega sistema v letu 1979;
- v okviru vsote sredstev za intervencije v gospodarstvu na področju kmetijstva in živilstva še
ni prišlo do ustrezne samoupravne organiziranosti
v skladu z zakonom o intervencijah v kmetijstvu in
potrošnji hrane, zato bo potrebno tudi v letu 1980
zagotavljati sredstva za financiranje teh obveznosti v republiškem proračunu. V novem srednjeročnem obdobju od leta 1981 do 193S pa naj bi se te
obveznosti prenesle iz republiškega proračuna na
samoupravni sklad v okviru kmetijsko-razvojne
skupnosti, kateri naj bi se tudi zagotavljala sredstva za financiranje teh obveznosti.

Davek Iz dohodka TOZD
Pri ocenjevanju višine sredstev davka iz dohodka TOZD
smo upoštevali dosedanje letno naraščanje davčne osnove ob
nespremenjeni davčni ureditvi ter osnovne smeri razvoja, ki
jih začrtuje Resolucija za leto 1980. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je predložil Skupščini SR Slovenije za leto 1980
skoraj enak instrumentarij obdavčenja dohodka TOZD, kot je
veljal letos.
Pri oceni priliva davka iz dohodka TOZD v republiški proračun v letu 1980 upoštevamo, da bo v letu 1980 povečan priliv
tega vira za 19% Od tega se bo cca 100 mio din nabralo iz
proračuna davčne obveznosti z zaključnim računom za leto
1979.
Republiški davek iz osebnega dohodka
Ker je ta davek v neposredni odvisnosti od gibanja osebnih
dohodkov (in je naš predlog da se 1% stopnja tega davka
zadtzi še v letu 1980), predvidevamo, da se bo ob približno
18% naraščanju OD, ter od dva do tri procentnem naraščanju
zaposlenosti, povečal ta davek za 20%. Ocenjujemo, da bo
plan dotoka republiškega davka iz OD že za leto 1979 presežen. Že letos se bo zbralo v republiškem proračunu iz tega
naslova 960 milijonov din.
Davek Iz osebnega dohodka po posebni
stopnji
S spremembami zakona o delovnih razmerjih ter zakona o
pokojninskem zavarovanju delavcev, ki so. se uveljavile v
drugem polletju letos, je v zadnjem obdobju nekoliko upadel
dotok tega vira sredstev. Ocenjujemo, da so v strukturi zave27

zancev za plačevanje tega davka prevladovali delavci, ki
opravljajo nadurno delo, zato omenjene zakonske spremembe ne bodo bistveno okrnile dotok tega vira sredstev.
Ocena dotoka za leto 1980 predvideva enako višino kot v letu
1979.
Davek iz skupnega dohodka občanov
Za leto 1980 je predvidena le polovična višina sredstev
davka iz skupnega dohodka občanov od zneska za leto 1979.
Za leto 1980 so predlagane nove davčne olajšave pri tem
davku, zato ocenjujemo, da bo iz tega naslova zbranih le 20
milijonov din. Ker se polovica tega davka steka v občinske
proračune, se bo y republiškem proračunu nabralo le cca 10
milijonov din.
Posebni republiški davek od prometa
proizvodov in od plačil za storitve
Dotok tega vira sredstev bo v letu 1979 po naši oceni
nekoliko presežen. Glede na to, da na področju republiškega
prometnega davka niso predvidene nobene spremembe v
višini stopenj, ocenjujemo 20% rast posebnega republiškega
prometnega davka. Dotok tega vira sredstev je o'draz različnih
gibanj v proizvodnji, v potrošnji, na področju cen itd., ki jih je
težko predvideti. Dosedanji trend gibanja dotoka tega vira
sredstev je kazal precejšnjo odvisnost tudi od gibanja osebnih
dohodkov. V oceni je predvidena enaka rast, kot pri davku iz
osebnega dohodka.
Prenos več doseženih prihodkov po ZR
proračuna za leto 1979
Pri ponovnih ocenah virov sredstev za republiški proračun
za leto 1979 je bil upoštevan dosedanji dotok sredstev. Ocenjeno je bilo, da bodo nekateri viri sredstev presegli planirano
višino, drugi je pa ne bodo dosegli. Upoštevajoč ta gibanja,
ocenjujemo, da bo 175,8 milijonov din doseženih prihodkov iz
leta 1979 možno prenesti v leto 1980.
Temeljni prometni davek
Pri oceni virov sredstev za republiški proračun leta 1980 ni
vključen dotok temeljnega prometnega davka, katerega 50%
pripada republiki. Ne glede na to, pa je predvideno, da se bo
majhen delež temeljnega prometnega davka in sicer 35,1
milijonov din uporabil za kritje potreb republiškega proračuna. Sicer so pa v oceni virov zajeti le tisti viri sredstev, ki
pomenijo zagotavljanje izvajanja nalog in obveznosti »netto
republiškega proračuna.« Opozarjamo pa, da SR Slovenija še
ni seznanjena z višino obveznosti do proračuna federacije za
leto 1980.
Z viri prihodkov republiškega proračuna bo v letu 1980
potrebno pokriti tudi novo sprejete obveznosti iz naslova:
- kompenzacij za določene osnovne živilske proizvode, ki
sodijo v obveznost republiškega proračuna;
— opreme na podlagi zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih v obsegu, ki izhaja iz aneksa k družbenemu
dogovoru o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov ter dohodka delavcev v delovnih skupnostih teh organov v SR Sloveniji.
Zaradi navedenih razlogov za sedaj še ni moč dokončno
reči, ali ne bo potrebno uvesti nove vire prihodkov republiškega proračuna.
Tudi v letu 1980 bo potrebno za pravočasno izvrševanje
republiških obveznosti, za katere sredstva ne bodo zagotovljena v republiškem proračunu v zadostni višini najeti premostitveno posojilo pri temeljnih bankah.
II. PREDVIDENE OBVEZNOSTI PRORAČUNA
SR SLOVENIJE BREZ PRISPEVKA
PRORAČUNU FEDERACIJE V LETU 1980
Odhodki republiškega proračuna bodo razporejeni za naslednje namene:
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1. Za redno dejavnost organov
V letu 1980 bodo organom, ki se financirajo iz republiškega
proračuna zagotovljena finančna sredstva v obsegu, ki zagotavlja delavcem teh organov enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci v združenem delu. Delavci v delovnih
skupnostih upravnih organov, bodo na podlagi samoupravnega sprazuma, v katerem se v skladu z zakonom urejajo
medsebojna razmerja glede dohodka med delovno skupnostjo in upravnim organom uresničevali pravico do dela z
družbenimi sredstvi.
Obseg sredstev za delo upravnih organov določi skupščina
na predlog Izvršnega sveta glede na naravo, obseg in zahtevnost nalog in opravil z delovnega področja upravnega organa
in glede na druge pogoje, ki vplivajo na njihovo izvrševanje,
tako da se zagotovi neovirano delovanje upravnih organov ter
izvršitev vseh njegovih nalog.
Dohodek delovne skupnosti, ki ga pridobivajo delavci delovne skupnosti v okviru sredstev za delo upravnega organa,
bo pogojen načelom svobodne menjave dela in odvisen od
prispevka delavcev k uspehu dela organa, od vrste, obsega,
zahtevnosti in kakovosti opravljenega dela, kakor tudi od
obsega sredstev, ki se v družbenopolitični skupnosti morejo
določiti za splošno porabo skladno z nivojem rasti vseh drugih oblik porabe.
V okviru dohodka delovne skupnosti razporejajo delavci
sredstva za osebne dohodke in za skupno porabo v skladu z
načelom delitve po delu, ki izhaja iz osnov in meril samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora.
Obseg sredstev za osebne dohodke v letu 1980 bo izračunan na podlagi dejanske zasedbe delovnih mest po stanju 1.
10. 1979 upoštevajoč brutto vrednost točke ob koncu letošnjega leta s predvidenim povečanjem osebnih dohodkov od
12-15 % v letu 1980. Izračun potrebnih sredstev za sklad
skupne porabe delavcev delovnih skupnosti za leto 1980 bo
temeljil na naslednjih postavkah:
- regres za prehrano med letom v višini 500 dinarjev mesečno;
- regres za letni dopust v višini 2.600 dinarjev;
- sredstva za izobraževanje v višini 1,5% od bruto osebnega dohodka ter 3 % za skupne in solidarnostne potrebe
delavcev;
- sredstva za stanovanjsko gradnjo v višini 6 % brutto
osebnih dohodkov.
Sredstva za materialne izdatke bodo v globalu za leto 1980
predvidoma za 15 % višja ko v letu 1979, čeprav bo potrebno
te znotraj posameznih organov zagotoviti zelo diferencirano
zaradi tunkcij organa, ki se izraža na delovnem področju in
intervencijah na terenu.
Stroški prevoza delavcev na delo in z dela se bodo organom
zagotavljala na podlagi obračuna in na osnovi dejanskega
števila upravičencev.
Sredstva za delo v posebnih pogojih (nadurno delo, dežurstvo, nočno delo, delo na dan nedelje, državnih in republiških
praznikov) bo potrebno zagotoviti v višini 115,5 mio dinarjev,
odpravnine v višini 19,55 mio dinarjev in jubilejne nagrade v
višini 13,3 mio dinarjev, kar pomeni 15 % povečanje sredstev
v primerjavi s planiranimi sredstvi v letu 1979.
Zaradi sprememb v zasedbi sistemiziranih delovnih mest
med letom je potrebno zagotoviti v okviru redne dejavnosti
posebna sredstva v višini 3 % od predvidenih sredstev za
osebne dohodke v letu 1980 za naslednje namene:
- za nove namestitve,
- za delovna mesta, ki so bila v letu 1979 izpraznjena, pa
bodo tekom leta 1980 ponovno zasedena,
- za delovna mesta, za katera ni potrebna odobritev Odbora za družbenopolitični sistem, organizacijo uprave, pravosodje in proračun (voljeni in imenovani ter pripravniki),
- za delo po sklenjenih pogodbah,
- za materialne izdatke, stroške prevoza, regres za prehrano in regres za letni dopust za novospiejete delavce,
- za aktivne vojaške osebe, ki jim po zakonu pripada razlika med akontacijami osebnih dohodkov in posebnimi dohodki po činu, na podlagi 239. člena zakona o službi v oboroženih silah.
Ker je leta 1980 predvideno kot prehodno leto glede vrednotenja programov organov in njihovih delovnih skupnosti,
ki se financirajo iz republiškega proračuna, bo v letu 1980 še
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zadržan isti način zagotavljanja in dodeljevanja sredstev za
redno dejavnost kot je bil v letu 1979.
2. Sredstva za posebne namene republiških
organov
V okviru sredstev za posebne namene se bodo tudi v letu
1980 organom zagotavljala sredstva za kritje določenih potreb za izvrševanje nalog, ki so vezane za eksterno dejavnost
upravnega organa, ni pa zagotovljeno financiranje v okviru
sredstev za redno dejavnost. Tako se bodo sredstva zagotavljala predvsem za plačila po pogodbah z znanstveno raziskovalnimi in drugimi organizacijami, posamezniki za posebne
akcije, za stroške strokovnih komisij, konferenc in posvetov,
za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev v skladu s
posebnimi izobraževalnimi programi, ter za zadeve ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
V ta okvir sodi zagotavljanje sredstev za uresničevanje
posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih
pripadnikov na dvojezičnem območju SR Slovenije. Sredstva
se bodo zagotavljala za delovanje republiških in občinskih
upravnih ter drugih organov, za delovanje samoupravnih interesnih skupnosti na ravni občin in obalne regije in za financiranje politično informativne dejavnosti (za madžarski časopis
Nepujsag in oddaje v madžarskem jeziku radia Murska Sobota vključno s porabskimi nedeljami).
V letu 1980 bo treba v obseg sredstev za posebne namene
vključiti še sredstva za pokrivanje zagonskih stroškov v zvezi z
nakupom računalnika za zavod SR Slovenije za statistiko.
Obveznosti iz tega naslova po svoji vsebini ni mogoče vključiti
v okvir negospodarskih investicij.
3. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in
društev
Iz sredstev namenjenih za dejavnost družbenopolitičnih
organizacij in društev bo SR Slovenija v letu 1980 zagotavljala
sredstva za potrebe in dejavnosti republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij in društev. Tako se bodo sredstva
zagotavljala republiški konferenci SZDL Slovenije, republiški
konferenci zveze socialistične mladine Slovenije, republiškemu odboru zveze združenj borcev NOV SR Slovenije,
republiškemu odboru zveze rezervnih vojaških starešin SR
Slovenije, slovenski izseljenski matici, centralnemu komiteju
zveze komunistov Slovenije, skupnosti slovenskih občin, inštitutu za zgodovino delavskega gibanja in društvu SR Slovenije za združene narode. Razen navedenim družbenopolitičnim organizacijam in društvom pa se bodo še v letu 1980
sredstva zagotavljala tudi za sofinanciranje programov in
dejavnosti republiških vodstev družbenih organizacij in društev iz tega petletnega planskega obdobja na podlagi dogovorjenega prenosa sredstev na samoupravne interesne skupnosti, ki bodo s svojimi in s sredstvi proračuna financirale
programe posameznih organizacij in društev. V letu 1981 bo v
celoti financiranje republiških vodstev družbenih organizacij
in društev vključeno v programe ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti za obdobje 1981 do 1985.
SR Slovenija bo v okviru tega namena zagotavljala tudi
sredstva za financiranje ustavnih obveznosti republike v zamejstvu, proslav republiškega pomena, na podlagi sprejetega
programa proslav v letu 1980, mladinskih delovnih akcij na
podlagi družbenega dogovora o mladinskih delovnih akcijah
in za sofinanciranje s SR Hrvatsko založniškega podjetja Edit,
italijanske drame in italijanske unije na podlagi usklajenega
zahtevka med obema republikama in verifikacijo zahtevkov
po vsebini urada za narodnosti pri Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije.
4. Negospodarske investicije
Družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 do
1980 določa prednostno usmeritev ter uresničevanje investicijskih načrtov na področju splošne porabe tistim naložbam,
ki povečujejo zmogljivosti sedanjih prostorskih kapacitet in
pomenijo prispevek k usposobitvi državnih organov za njihovo učinkovitejše delo.
SR Slovenija bo tudi v letu 1980 zagotavljala sredstva za
investicijske naložbe za naloge na področju teritorialne
obrambe, civilne zaščite, obrambne vzgoje in vojnih zvez.
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Med prioritetne naložbe negospodarskih investicij sodijo v
letu 1980 poleg obveznosti po zakonih in odlokih, odplačila
anuitet od najetih kreditov, obveznosti po pogodbah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V letu 1979 preneha veljati »Odlok o sofinanciranju
programa graditve stanovanj za delavce republiških upravnih
in pravosodnih organov, ki se financirajo iz republiškega
proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije,
Predsedstva SR Slovenije, Ustavnega sodišča SR Slovenije in
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letih 1975 do 1979«.
Stanovanjska problematika v republiških upravnih organih
je še vedno zelo pereča zato bo v letu 1980 potrebno zagotoviti določena sredstva za ta namen, za obdobje 1981 do 1985
pa pripraviti nov odlok o zagotovitvi sredstev po programu
pridobitve stanovanj na podlagi predvidenih kadrovskih potreb.
Pri investicijskih vlaganjih za potrebe organov za notranje
zadeve je v letu 1980 obravnavati prednostne naložbe, ki v
nadaljevanju tehnične modernizacije zagotavljajo uresničevanje državne varnosti in družbene samozaščite in nekatirih
obveznosti iz Osimskih sporazumov, predvsem glede izgradenj in rekonstrukcij mejnih prehodov na področju SR Slovenije.
V okviru skupne porabe bo v republiškem proračunu za leto
1980 potrebno zagotoviti sredstva za nekatere naložbe v posamezne objekte posebnega družbenega pomena in sicer za
tiste, ki izhajajo kot obveznost iz sklenjenih družbenih dogovorov in zakonov (Obveznosti do manjšinskega šolstva, Kulturni dom Ivan Cankar, izgradnja zdravstveno - rekreacijskega centra Strunjan, sofinanciranje saniranja in povečanje
zmogljivosti visokogorskih planinskih postojank, sofinanciranje adaptacije stavb Slovenske akademije znanosti in umetnosti). Poleg navedenega bo potrebno zagotoviti še sredstva
za izpolnitev dela obveznosti republiškega štaba za teritorialno obrambo in Letalske zveze Slovenije, ki izvirajo iz
medrepubliškega dogovora o združevanju sredstev za obnovo materialne baze letalske zveze Jugoslavije za obdobje
1974 do 1981, in Se zagotavljajo v okviru sredstev republiškega štaba za teritorialno obrambo.
V letu 1980 bo potrebno v okviru »sredstev za nove odločitve investicijskih vlaganj v negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR' Slovenije« zagotoviti določena
sredstva za kritje najnujnejših obveznosti za nepredvidena
enkratna investicijska vlaganja in podražitve, ki nastanejo ob
obračunu po zaključku investicije, za financiranje nalog ljudske obrambe SR Slovenije (posebno glede krepitve obrambnih priprav družbenopolitičnih skupnosti, teritorialne
obrambe in vojnih enot milice ter civilne zaščite in vojnih
zvez) in s tem v zvezi zagotoviti nosilcem sredstva za odplačilo anuitet od kreditov, ki jih je namensko odobril vojni servis
v sestavu Narodne banke Jugoslavije.
Tudi v letu 1980 bo potrebno zagotoviti določena sredstva
na postavki sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb in
opreme z modernizacijo uprave«, ker je poleg neprimernih
prostorov ovira učinkovitejšemu poslovanju republiških
spravnih in pravosodnih organov tudi zastarela oprema.
Republiški pravosodni in upravni organi nimajo sistemsko
zagotovljenih sredstev za obnavljanje vrednosti družbenih
nedenarnih sredstev, ki sestavljajo osnovna sredstva, ki so v
upravljanju teh organov. Vedno znova se zastavlja vprašanje
tehničnih izboljšav, modernizacije in napredka dela z uvajanjem sodobnejših sredstev za delo. Vsakoletna zagotovljena
sredstva zadoščajo samo za vzdrževanje stanja brez možnosti
nadomestitve in uvajanja višje stopnje opremljenosti s tehničnimi sodobnimi pripomočki za delo. Ker stanje pisarniške
mehanizacije in opreme v državnih organih ni zadovoljivo, je v
letu 1980 pristopiti k dopolnjevanju, predvsem pa pospešenemu uvajanju sodobne mehanizacije z razvitejšo organizacijsko in programsko koncepcijo upravnega poslovanja.
V skladu z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih je potrebno sredstva opreme porazdeliti po organih in jih
ne več dodeljevati komisijsko. Kriterij za izračun obsega potrebnih sredstev naj bi bilo določilo iz aneksa k družbenemu
dogovoru o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov in dohodka delavcev delovnih
skupnosti teh organov v SR Sloveniji za leto 1979.
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5. Znanstvena dejavnost
V vsoti predvidenih sredstev za znanstveno dejavnost se
bodo v naslednjem letu zagotavljala sredstva za financiranje
redne dejavnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti
in njenih organov vključno s sredstvi za nagrade članov
SAZU, za izpolnitev pogodbenih obveznosti do mednarodnega centra za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v
deželah v razvoju ter za sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in večletnega značaja, iz katerih bo
mogoče na podlagi ugotovitev izhajajočih iz raziskav, načrtovati razvojno usmeritev SR Slovenije v nastopajočem srednjeročnem obdobju 1981 do 1985 za potrebe Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije. Ob tem pa bo potrebno zagotoviti
tudi del sredstev za pripravljalna dela razvojnega programa
do leta 2000 s tem, da bodo dolžni ta program sofinancirati
tudi drugi subjekti iz področja gospodarstva in samoupravnih
interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti.
6. Kulturno prosvetna dejavnost
V okviru tega namena porabe se bodo sredstva zagotavljala
za financiranje redne dejavnosti matične službe pri narodni in
univerzitetni knjižnici, za sofinanciranje: Prešernovega
sklada, skupinskih potovanj otrok in mladine na podlagi družbenega dogovora o regresih in popustih za skupinska potovanja otrok in mladine za leto 1980 . Za štipendiranje kadrov in
za financiranje tistih nalog republiških organov in zavodov, ki
bodo opravljene v letu 1980 na podlagi mednarodnih pogodb
in pogodb z institucijami drugih republik in pokrajin.
7. Zaščita borcev NOV in socialno varstvo
Zaščita in varstvo borcev NOV so trajne obveznosti in skrb
celotne družbene skupnosti. Za te namene bodo tudi v letu
1980 predvidoma potrebna višja sredstva od možnega porasta
proračunske porabe v globalu za leto 1980. Nivo rasti sredstev
za pokrivanje obveznosti republike iz tega naslova, ki izhajajo
iz ustave, zakonskih predpisov in družbenih dogovorov, namreč ni mogoče omejevati glede na dovoljeni global rasti
proračunske porabe v tekočem letu, ker se te benificije gibljejo v sorazmerju z gibanje, osebnih dohodkov, rastjo življenjskih stroškov in z razmerjem povečanja drugih vrst pokojnin.
Na višino potrebnih sredstev za zaščito borcev NOV in
socialno varstvo nekaterih kategorij občanov (rudarji, dimnikarji, babice) bo vplivala tudi sprememba zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki daje poudarek izboljšanju socialnega položaja kmetov - borcev NOV in s tem zvišuje obveznosti SR Slovenije iz tega naslova.
V letu 1980 bo potrebno v okviru teh sredstev izvršiti dokončni proračun obveznosti do skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja za leto 1979, na podlagi obračuna
izplačanih benificiranih pokojnin v letu 1979 po zaključku
koledarskega leta (med letom se te obveznosti pokrivajo v
obliki mesečnih akontacij).
8. Dopolnilna sredstva občinam
Tudi v letu 1980 bodo v republiškem proračunu zagotovljena sredstva za dopolnjevanje proračunov tistih občin, ki jim
lastni viri sredstev za splošno porabo ne zadoščajo za izpolnjevanje nalog, opredeljenih na podlagi enotnih meril in kriterijev in v obsegu, ki ga dopušča rast družbenega proizvoda.
9. Intervencije v gospodarstvu
Sredstva za »Intervencije v gospodarstvu« se bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1980 zagotavljala na podlagi:
- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije, ki
predvideva, da bi se sredstva za tiste intervencije v gospodarstvu, ki so opredeljene z zakonom, zagotavljala vsako leto v
proračunu republike,
- Dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za
razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976
do leta 1980 , ki predvideva, da bi moral razvoj kmetijstva
pomembno prispevati k razvoju celotnih proizvajalnih sil
družbe in h gospodarski stabilnosti Jugoslavije, zato je nujno,
da se zagotovi stalna in stabilna rast, ter razvoj kmetijske
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proizvodnje v skladu z vse večjim zagotavljanjem kmetijskih
in živilskih proizvodov doma, ki se odraža v vse večji varnosti
in zmanjšuje potrebe po uvozu hrane.
- Zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki
zagotavlja uresničevanje nalog v skladu z družbenim planom
razvoja kmetijstva , proizvodnje brane in politike cen.
V skladu s citiranim se bodo v letu 1980 zagotavljala sredstva za:
- intervencije v kmetijstvo
- kompenzacije
- blagovne rezerve ter za
- druge intervencije v gospodarstvu na ravni SR Slovenije.
A.
V skladu z določili Zakona o intervencijah v kmetijstvu in
potrošnji hrane ter Resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1980, se
bodo sredstva za intervencije v kmetijstvu zagotavljala zato,
da bi se postopoma zmanjšal in dokončno odpravil uvoz tistih
kmetijskih proizvodov, ki jih je mogoče gospodarno in v
zadostnih količinah proizvajati v SR Sloveniji, da bi se hitreje
razvijalo kmetijstvo na kribovitih planinskih območjih, istočasno pa stimuliralo proizvajalce k večji proizvodnji v kmetijstvu
ter ustvarjalo realne pogoje za vključitev individualnih kmetijskih proizvajalcev v samoupravno organizirano združeno
delo. V proračunu SR Slovenije za leto 1980 se bodo zagotavljala sredstva, le za tiste intervencije v gospodarstvu, ki so z
zakoni ali družbenimi dogovori opredeljene in sicer:
- za premiranje mleka in pospeševanje živinoreje v SR
Sloveniji na podlagi Zakona o ukrepih SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje mleka ter Zakona o prispevku stabilizacijskemu skladu za živinorejo,
- za nadomestilo dela obresti hranilno-kreditnim službam
za investicije v zasebno kmetijstvo na podlagi Zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebno kmetijstvo,
- za sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb na podlagi družbenega dogovora o organizaciji kmetijske pospeševalne službe in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega ter sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov,
- za sofinanciranje dejavnosti Zavoda za pogozdovanje in
melioracijo Ktasa na podlagi Družbenega dogovora o skupnem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena na kraškem gozdno-gospodarskem območju,
- za sofinanciranje premij za uvajanje proizvodnje sladkorne pese, obveznosti do vzdrževanja narodnih parkov in
drugih znamenitosti nacionalnega pomena v SR Sloveniji na
podlagi določil Družbenega plana razvoja SR Slovenije v
obdobju od leta 1976 do leta 1980,
- za sofinanciranje premij za ulov rib v skladu z družbenim
planom razvoja morskega ribištva,
- za sofinanciranje gojitvenih lovišč in sladkovodnega ribištva v skladu z družbenima dogovoroma o financiranju
gojitvenih lovišč in ribištva, ki sta že v pripravi in bosta
sprejeta še v letu 1979,
- za plačilo kurznega rizika pri kreditih Mednarodne banke
za obnovo in razvoj na podlagi 21. člena Dogovora o osnovah
Družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega
kompleksa v obdobju od 1976. do 1980. leta.
B.
V skladu z določili Zakona o intervencijah v kmetijstvu in
porabi hrane ter 30. in 31. člena Dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od 1976 do 1980, se bodo v proračunu SR
Slovenije za leto 1980 zagotavljala sredstva za tiste kompenzacije, s katerimi bo zagotovljeno varstvo standarda prebivalstva in ohranitev življenjskih stroškov na ravni, ki jo določa
plan. Tako bi se tudi v letu 1980 zagotavljala sredstva za
nekatere od navedenih kompenzacij, ki so bile uvedene v letih
1978/1979 in sicer: za meso juncev in junic, za konzumno
pasterizirano mleko, regres za mineralna gnojila, za polmastno in posneto mleko v prahu in za določene vrste sira ter
za privezovanje telet, dokler se ne izvrši prenos teh cen v
potrošnjo, oziroma v maloprodajne cene.
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C.
V skladu s 20. členom Zakona o republiških blagovnih rezervah, bo SR Slovenija tudi v letu 1980 iz proračunskih virov
zagotavljala sredstva za financiranje republiških blagovnih
rrierv, za kreditiranje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega vzdrževanja ter vzdrževanja republiških stalnih
blagovnih rezerv.
D.
Sredstva za druge intervencije v gospodarstvu na ravni SR
Slovenije se bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1980
zagotavljala za.
- sofinanciranje razvojnih programov na manj razvitih območjih v SR Sloveniji v skladu s 3. členom Zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter
Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije
v obdobju od 1976 do 1980 v letu 1980,
- sofinanciranje razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom v
skladu z določili Družbenega dogovora o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi,
ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri izdajanju dnevnikov,
- za dotacijo rudniku živega srebra Idrija v skladu s tretjim
členom Zakona o Rudniku živega srebra Idrija za vzdrževanje
rudnika in rudniških naprav po programu del v sanacijskem
načrtu rudnika.
10. Tekoča proračunska rezerva
Na osnovi 34. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se izloča del prihodkov proračuna v tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva bodo v letu 1980 sorazmerno povečana in se
tekom leta uporabljajo po odločitvah Izvršnega sveta za financiranje odhodkov, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva ali pa niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Izkušnje pri koriščanju teh sredstev opozarjajo na nujnost restriktivnega pristopa pri koriščanju teh sredstev.
11. Sredstva rezerve
V skladu z določili 36. in 37. člena zakona o financiranju
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnsotih

se izloča vsako leto najmanj 1% skupnih letnih prihodkov
proračuna v sredstva rezerve SR Slovenije in se ta uporabljajo
za pokritje obveznosti določenih z 39. členom navedenega
zakona.
12. Obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let
Sredstva za financiranje obveznosti SR Slovenije do federacije iz prejšnjih let (neproračunske bilance federacije) se
bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1980 zagotavljala za
vse tiste obveznosti republike, ki so bile nanjo prenešene na
podlagi Zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti
federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini in so tudi posledica uvedbe tega zakona.
Poleg tega se bodo zagotavljala v letu 1980 tudi sredstva:
- za nakup letal za gašenje gozdnih in drugih požarov, v
primeru, da bo v letu 1980 sprejet medrepubliški dogovor, ki
bo točno opredelil višino prispevkov posameznih republik in
avtonomnih pokrajin za sofinanciranje nakupa teh letal,
- za sofinanciranje izdelave geološke karte Jugoslavije na
podlagi medrepubliškega dogovora, ki bo predvidoma sprejet
v II. polovici leta 1980,
- za sofinanciranje Enciklopedije Jugoslavije na podlagi
medrepubliškega dogovora in sofinanciranje Enciklopedije
Slovenije po določbah dogovora na ravni Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pripravil predlog
proračuna za leto 1980 na podlagi sprejetih izhodišč za sestavo proračuna teh vseh pripomb in sugestij organov delegatske skupščine, ki bodo sprejete k temu dokumentu kot
tudi k dokumentom resolucije, ki določa globalne tokove
gospodarskih in družbenih gibanj za leto 1980.
Samo ob vsesplošni podpori in prizadevanjih vseh nosilcev
splošne porabe bo mogoče to obliko porabe povsem obvladati in razmejiti med odgovornimi in samoupravno organiziranimi subjekti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti. Ne kaže sprejeti trditev, da je proračun SR Slovenije
edini možen, ki mora finančno intervenirati z opravičilom, da
so finančna sredstva v njem najbolj zanesljiva. Ob tem kaže
omeniti, da se mora tudi Izvršni svet posluževati kreditov
poslovnih bank, kar pa bi lahko povsem odpadlo, kolikor bi se
vsi prizadevali za realizacijo sprejetih političnih, samoupravnih in skupščinskih dokumentov in se obnašali tudi kot odgovorni dejavniki za njihovo izvrševanje.

OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1979 IN 1980 (v mio din):
Prihodki
Plan 1979 Ocena dosež.
Plan 1980
prih.za leto 1979
1
2
3
4
1. Davek iz dohodka TOZD
1.496
1.496
1.782
2. Republiški davek iz OD
840
960
1.152
3. Davek iz OD delavcev po posebni stopnji
710
840
840
4. Davek iz skup, dohodka občanov
20
20
10
3.066
3.316
3.784
Skupaj:
2.427.
2.600
3.120,0
5. Posebni rep. davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve
6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe
20
30
36JD
2.447
2.630
3.156,0
Skupaj:
7. Izvirni prihodki ukinjenega računa z izravnavanja v
71
50
35
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih
dejavnosti
8. Prihodki od prodaje tiskovin RSNZ
8
5
5
40
6
4
9. Ostali prihodki
175,8
10. Prenos več doseženih prihodkov po ZR proračuna za leto
1979
11. Del temeljnega prometnega davka (50%), ki pripada
35,1
republiki
,
119
61
254,9
Skupaj:
Skupaj:
5.632
6.007
7.194,9
7.194,9
Odhodki proračuna:
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Indeks plan
1980/1979
5 (4:3)
119
120
100
50
114
120
120
120
70
100
67

418
120
31

IZHODIŠČNA OCENA ODHODKOV NETO PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1980
(brez obveznosti do prispevka federaciji( (v mio din):
NAMEN
plan 1979
po zaključ.
Ocena 1980
računu +
rebalansu v
1979
Sredstva za redno dejavnost (+ sredstva opreme)
Sredstva za posebne namene
Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev vključno
z ustavnimi obveznostmi SR Slovenije
Negospodarske investicije
Znanstvena dejavnost
kulturno-prosvetna dejavnost
Zaščita in varstvo borcev NOV in socialno varstvo
Dopolnilna sredstva občinam
Intervencije v gospodarstvo
Tekoča proračunska rezerva, sredstva rezerve SRS, krediti
Sredstva SRS za financiranje obveznosti SR Slovenije do
federacije (iz neproračunske bilance federacije)

Indeks
4:3

2.216,0
521,8
223.8

2.335,3
517,1
229.5

2.756,2
676,0*
276,5

118,0
130.7
120,5

539,0
17,5
13,1
915,6
276,0
826.9
113,6

660,4
32,1
15,6
915.6
302.0
1.055,0
120.1

712.2
41,2"
14,7
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107.8
128.3
94.2
114.4
91,7
115,0
81.3

243,6
270,4
257,3
95,1
Skupaj:
5.906,9
6.453,1
7.194,9
111,5
* vključene so nove obveznosti zavoda SRS za statistiko v višini 31,6 mio din, ki obsegajo pripravljalna dela v zvezi s popisom
prebivalstva v letu 1981, realizacijo zakona o enotni matični številki občanov, register stanovanj in drugo ter zagonske stroške
zvezi z nakupom računalnika in nove obveznosti republiškega štaba za teritorialno obrambo v višini 27,6 mio din (za izplačilo
premij za pospeševanje konjereje v SR Sloveniji, za odplačilo anuitet in obresti iz posojila za gradnjo skladišč),
so obveznosti SR
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