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UVOD
Namen poročila je podati pregled aktivnosti nosilcev planiranja v SR Sloveniji in dogovarjanja pri
usklajevanju dogovorov o temeljih družbenega
piana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 ter s tem
pospešiti proces usklajevanja teh dokumentov.
Težišče poročila je na stanju priprav samoupravnih sporazumov o temeljih planov in dogovorov o temeljih družbenih planov, ki so podlaga za
pripravo predloga dogovora o temeljih družbe-

nega plana SR Slovenije. Delovni osnutek tega
predloga bo Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje pripravil na osnovi osnutka dogovora in
pripomb iz razprav do 5. novembra. V mesecu
novembru bo to gradivo dopolnjeno na osnovi
predlogov samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o temeljih planov udeležencev - podpisnikov Dogovora.
Do zasedanja Zborov Skupščine SR Slovenije
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delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, skupinam delegatov in skupščinam občin
v SR Sloveniji, da dajo svoje pobude in predloge za pripravo programa dela zborov Skupščine SR Slovenije.
Zbori skupščine SR Slovenije so na svojih sejah dne 22. 10. 1980 sprejeii informacijo o uveljavljanju
metod in načinov dela Skupščine Socialistične republike Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. V
skladu s to informacijo je potrebno pripraviti delovni osnutek programa dela zborov Skupščine SR
Slovenije za leto 1981, realen in oblikovan tako, da bo zagotovljena prednost pri reševanju najbolj aktualnih
družbenopolitičnih nalog. Program bo moral zajeti tista vprašanja, o katerih je po njihovi družbeni naravi
potrebno razpravljati, se dogovarjati in sprejemati odločitve v republiški skupščini, predvsem naloge, ki
pomenijo nadaljnje dograjevanje družbenopolitičnega sistema in družbenoekonomskih odnosov, kakor
tudi naloge v zvezi s planiranjem razvoja v republiki in federaciji ter konkretne ukrepe in odločitve, ki so
potrebne za izvajanje srednjeročnega družbenega plana v skladu s stabilizacijskimi prizadevanji.
Da bo program dela zborov Skupščine SR Slovenije za prihodnje leto dejansko odraz življenjskih potreb
združenega dela in družbene prakse in bodo vanj uvrščena vprašanja, za katerih reševanje imajo delovni
ljudje in občani v temeljnih organizacijah združenega dela in skupnostih poseben interes, vabimo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske skupščine, skupine delegatov, ki pošiljajo
delegate v Zbor združenega dela in v Zbor občin Skupščine SR Slovenije in delegate Družbenopolitičnega
zbora, 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 obrazložene tako, da bo iz njih razvidna vsebina vprašanja, ki naj bi bila predmet obravnave v
republiški skupščini in razlogi, ki narekujejo njihovo prednostno obravnavo.
Pobude in predloge naslavljajte na Skupščino SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, najkasneje do 15.
novembra 1980.
i
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25. novembra bodo udeleženci pripravili besedilo
dogovora, ki naj bi ga ocenili Zbori Skupščine SR
Slovenije, glede na usklajenost s smernicami
Skupščine SR Slovenije za pripravo družbenega
piana SR Slovenije 1981-1985 in ostalimi njenimi
stališči, sprejetimi v zvezi z gospodarsko stabilizacijo.
V mesecu novembru bodo v razpravi predlogi
dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih

1. Stanje planskih aktivnosti v SR Sloveniji
1.1 Glede priprav planskih aktov v republiki je te dni v
skupščini potekala razprava o stanju in predlogih nadaljnjih
aktivnosti. Ob upoštevanju zadnjih ocen velja izpostaviti naslednje:
V zadnjih tednih so okrepljene aktivnosti pri pripravi planskih aktov. Pri tem ne bi smeli podceniti vloženo delo in
očitna prizadevanja v delu organizacij ter v nekaterih okoljih.
Ne glede na to so v celoti vzete te priprave še vedno v
zaostanku.
Večina temeljnih organizacij je sprejela smernice in elemente za pripravo planov in sporazumov. Okrog tretjina teh
organizacij je pripravila tudi osnutke temeljev svojih planov.
Nekateri od njih so že v javni razpravi in jih v temeljnih
organizacijah združenega dela nameravajo na referendumu
sprejeti v oktobru. Nekatere temeljne organizacije združenega dela so že sprejele temelje svojih planov. Okoli polovica
sestavljenih organizacij in približno takšen delež delovnih
organizacij je pripravilo osnutke samoupravnih sporazumov o
temeljih svojih planov, od katerih je pretežni del že v razpravi
v temeljnih organizacijah.
Večina organizacij v svojih planskih dokumentih računa s
stopnjo rasti, ki znatno presega predvideno tri in pol procentno rast družbenega proizvoda v republiki. Takšna rast
dohodka bi presegla realne možnosti. Pri investicijskih projektih računajo tudi z večjimi sredstvi, kot bodo dejansko na
razpolago, pri čemer je predviden tudi prevelik delež bančnih
kreditov. V planskih aktih dela organizacij združenega dela so
še premalo upoštevane omejitve, ki izhajajo iz sedanjih gospodarskih razmer. Redke so tudi konkretnejše pobude in
projektne zasnove, ki naj bi prispevale k predvidenim kvalitetnim spremembam v slovenskem gospodarstvu.
V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni občin in območij so
osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih planov večinoma že pripravljeni tako, da so objavljeni v približno petdesetih občinah. Vsebinsko bo treba te osnutke še izpopolniti
ter uskladiti z dejanskimi možnostmi. Letna stopnja rasti
programov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti na ravni občin je več kot dvakrat večja od republiške
projekcije. Pri investicijah se predvideva visoka udeležba samoprispevkov prebivalcev. Dosedanje razprave o osnutkih
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti se v precejšnji meri
sučejo okrog povečanja normativov in standardov za izboljšanje pogojev življenja in dela delavcev v izvajalskih organizacijah združenega dela. Pri porabnikih je premalo vsebinskih
razprav o predvidenih programih. Pozornost je namenjena
predvidenim materialnim obremenitvam, pri čemer spremembe sistemskih osnov za financiranje družbenih dejavnosti otežujejo primerljivost podatkov za preteklo in tekoče
obdobje. Za oblikovanje realnejših predlogov samoupravnih
sporazumov o temeljih planov SIS bo potrebno, da se
ustrezno korigirajo občinske ocene glede rasti dohodka. V
občinskih SIS pripominjajo, da niso prejeli dovolj zanesljivih
informacij o spremembah sistema združevanja (sprememba
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skupnosti In predlogi samoupravnih sporazumov
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih
skupnosti na osnovi katerih bodo temeljne organizacije združenega dela sprejemale temelje planov
in ustvarjale pogoje za sprejem in podpis teh sporazumov oziroma dogovorov.
Končno besedilo dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije bodo udeleženci sprejeli
in podpisali sredi decembra.
osnov in virov) ter parametrov solidarnosti. Vsekakor pa je za
pripravo predlogov v občinah ključnega pomena, na kakšni
ravni se bodo formirala sredstva republiških SIS; Po splošni
oceni, ki so jo dali tudi regionalni posveti, je usklajevanje
programov z realnimi dohodkovnimi možnostmi v občinah
zastalo in je zaznamovan občutnejši premik šele v zadnjem
času, ob večjem angažiranju občinskih izvršnih svetov in
političnih dejavnikov. S to aktivnostjo je treba odločno nadaljevati, saj bi objava še vedno neusklajenih predlogov sporazumov povzročila več škode kot koristi.
Na področju socialne politike je v teku preverjanje socialnih
korektivov, kriterijev in meril za uveljavljanje socialnih pravic.
Večji prostor moramo zagotoviti razvoju raziskovalnega dela
-vtem okviru nedvomno geološkim raziskavam - ki neposredno prispeva k rasti produktivnosti dela ter večjemu aktiviranju naravnih bogastev. Prednost bo imel tudi razvoj usmerjenega izobraževanja. Pri vsem tem je v usklajevanju treba
zagotoviti, da bodo poglavitne naloge na občinskih samoupravnih interesnih skupnostih ter posebnih skupnostih.
V splošnem je stanje priprav planskih dokumentov v krajevnih skupnostih še vedno boljše kot v temeljnih organizacijah.
Tako kot pri drugih nosilcih planiranja bo tudi tu potrebno še
intenzivno nadaljevati z usklajevanjem med krajevnimi skupnostmi in organizacijami, ki s svojo dejavnostjo in sredstvi
posegajo na njihov prostor, oziroma v katerih krajani delajo
ter med krajevnimi skupnostmi v občini.
Podatki o občinah kažejo, da je velika večina že pripravila
osnutek dogovora o temeljih plana. V večjem delu so tudi
pristopili k usklajevanju dogovorov o temeljih skupnega plana
med občinami v posameznih območjih. Večina občin zaenkrat predvideva višjo rast - tudi 8 in 10% - kot se predvideva v
republiki kot celoti. Posebej velja opozoriti, da ti osnutki
pogosto ne upoštevajo dovolj nujnih nalog, ki jih bo treba
uresničiti kar zadeva povečanje izvoza v novem srednjeročnem obdobju, hkrati pa bo treba predvideti skromnejše rasti
uvoza. Podobno velja tudi za rast skupne porabe ter zaposlovanja, ki ponekod presega kadrovske možnosti danega okolja.
Dodelava planskih aktov samoupravnih organizacij - še
posebej uporabnikov ter občin je eden od pogojev za uspešno
nadaljevanje usklajevanja v samoupravnih interesnih skupnostih na občinski ter regionalni ravni. Po drugi strani je priprava aktov teh skupnosti povezana u usklajevanjem v ustreznih skupnostih na republiški ravni.
Kar zadeva splošno porabo v republiki in občinah bomo
vztrajali na tem, da raste za 10% počasneje od družbenega
proizvoda. Glede proračuna federacije potekajo sedaj razprave o preoblikovanju sistema financiranja proračunskih potreb na ravni federacije, pri čemer naj bi se zagotovilo, da se
ta poraba uskladi s stabilizacijskimi prizadevanji.
Glede planskih aktov na republiški ravni je bil te dni v
skupščino poslan osnutek družbenega plana SR Slovenije ter
osnutek resolucije o ekonomski politiki v prihodnjem letu.
Hkrati nadaljujemo s pripravo predloga dogovora o temeljih
plana republike. Kasnitev priprav pri samoupravnih nosilcih
planiranja - še posebej pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti - otežuje
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pripravo dogovora. Gre predvsem za težave pri izpolnitvi
zahteve, naj se dogovor opre na usklajena predvidevanja
samoupravnih nosilcev planiranja.
Na podlagi navedenega predlagamo, da se pospešeno nadaljuje delo pri pripravah planov vseh nosilcev planiranja in
še posebej večsmerno usklajevanje med soodvisnimi nosilci
planiranja. V nadaljnjih pripravah je treba dejansko zagotoviti
realnost lanskih ciljev in nalog ter širše vključevanje delavcev,
delovnih ljudi in občanov v te priprave. S tem bi planski akti
postali tudi dejavnik mobilizacije. Eden pomembnih pripomočkov za usklajevanje so bilance virov in porabe finančnih
sredstev pa tudi surovin, energije in drugega kritičnega materiala, s katerimi mora biti opremljen vsak planski dokument.
Med pomembnimi nalogami je dodelava sistema vrednotenja razvojnih kriterijev kot podlage za presojo investicijskih
namer. To je nujno, da se investicijske namere uskladijo z
zahtevami po prestrukturiranju gospodarstva.
Ob tem pa velja ugotoviti, da kvantifikacije kriterijev, o
katerih se bomo dogovorili na ravni republike, pomenijo le
minimalne družbene zahteve, ki jim morajo zadostiti posamezni investicijski, oziroma razvojni programi, kar zahteva
njihovo nadaljnjo razdelavo v smislu njihove operacionalizacije v bankah (sistem vrednotenja), zato, da bi zagotovili
njihovo praktično izpeljavo tako na strani priprave investicijskih in razvojnih programov, predvsem pa za odločanje o
investicijskih kreditih.
Hkrati pa je nujno doseči, da vsaj v večjih asociacijah
združenega dela upoštevajo minimalne zahteve glede kriterijev in v zvezi s tem opredelijo še druge specifične zahteve in
pogoje s svojih področij dela.
Delo v tej smeri zaostaja, deloma zaradi tega, ker se kriterije
na ravni republiškega dogovarjanja često se pojmuje kot
minimalne, deloma pa zaradi tega, ker se skuša le-te prilagajati stanju, ki sledi iz položaja sektorjev ali celo posameznih
organizacij združenega dela, oziroma že pripravljenih programov, pa tudi strokovno delo v okviru poslovodnih organov
intenzivneje še ni steklo.
1.2. Kar zadeva samoupravne interesne skupnosti na republiški ravni, ugotavljamo naslednje
Večina samoupravnih intereenih skupnosti materialne proizvodnje je objavila osnutke samoupavnih sporazumov o temeljih svojih planov (Gospodarski vestnik, Ljubljana 14. 8.
1980). Z vidika usklajevanja je zelo zaskrbljujoče, da samoupravne interesne skupnosti gospodarske infrastrukture računajo za svoje naložbe z okrog 39% vseh predvidenih razpoložljivih sredstev za proizvodne investicije v osnovna sredstva
SR Slovenije, medtem ko je bilo to razmerje v tekočem planskem obdobju realizirano s 25%. Poleg tega predvideni zahtevki za investicije v gospodarsko infrastrukturo računajo
kar s 70% v naslednjem srednjeročnem obdobju, predvidoma
razpoložljivih domačih bančnih sredstev, čeprav sedanja
usmeritev predvideva bistveno zmanjšanje le-teh. Po oceni
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje naj bi za kreditiranje investicij za to področje v obdobju 1981-1985 namenili
cca 6-7% vseh pričakovanih dolgoročnih bančnih sredstev (v
tem srednjeročnem obdobju cca 10-11%), kar bi pomenilo,
da se le-ta globalno znatno zmanjšajo. V večni skupnosti na
podlagi pripomb iz razprave potekajo priprave predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov.
Izpopolnjujejo se razvojni programi in skuša odgovoriti na
odprta vprašanja. Delo otežuje dejstvo,da programi in sredstva niso usklajeni med posameznimi skupnostmi ter prav
tako niso razmejene naloge skupnega pomena, za katere je
treba zagotoviti združevanje sredstev oziroma samostojne
vire na republiški ravni. V osnutku bilance so sicer opredeljeni
globalni finančni okviri za tekočo reprodukcijo in investicijsko gradnjo, konkretizacijo po posameznih skupnostih in
ravneh pa bo možno v bilance vnesti po opravljenih usklajevanjih. Hkrati a tem poteka delo pri opredeljevanju virov, osnov
in meril za združevanje sredstev v posameznih skupnostih. To
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je med drugim povezano z opredelitvijo, da opustimo davčno
osnovo kot osnovo za združevanje sredstev v teh skupnostih.
Iz navedenega izhaja, da je že prišlo do prekoračitve roka za
pripravo predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov v skupnostih materialne proizvodnje s tem, dakasnitev
pri nekaterih ne omogoča pripravo predloga sporazuma pred
koncem novembra.
Glede priprave predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov je po posameznih samoupravnih interesnih
skupnostih položaj naslednji:
1.2.1. Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva: poslovni
dobor ISE je imenoval posebno komisijo, ki obravnava pripombe na osnutek samoupravnega sporazuma. Predvidevajo,
da bodo do 20. t. m. predlog sporazuma pripravili. Komisija za
pripravo pa še ni seznanjena z materialnimi okviri in predloženimi viri sredstev v zadnji verziji osnutka plana, ki se razlijuje
od tistih, ki jih zagovarjajo strokovne službe ISE. Sredstva za
energetiko pa ne bodo mogla prekoračiti projekcije po globalni bilanci. Zaradi tega ocenjujemo, da predlog sporazuma
ne bo mogel v javno razpravo pred novembrom; skupnost
združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje za premogovništvo je imela samoupravni sporazum o
temeljih plana v javni razpravi, predlog pa bo pripravljen v prvi
polovici novembra.
1.2.2. Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin: osnutek je še v
javni razpravi in pripombe še niso zbrane. Delo je v zaostanku
tudi zaradi subjektivnih razlogov. Osnovni vsebinski problem
pri pripravi predloga pa so viri sredstev. Predloženi viri v
osnutku plana SR Slovenije opredeljujejo 5,2 mlrd din, pri tem
naj bi temeljne organizacije združevale od dohodka cca 1,7
mlrd din, program ISNAP pa predpostavlja 7,9 mlrd din (cene
1979).
1.2.3. Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet:
a) Za železniški promet:
Čeprav je bil rok javne razprave osnutka do 30. septembra,
še vedno prihajajo pripombe na osnutek. Glede na usklajevanje predloga sporazuma z materialnimi okviri in viri sredstev v
osnutku družbenega plana SR Slovenije računajo, da pred 10.
novembrom ne bodo mogli pripraviti predloga. Osnutek družbenega plana SR Slovenije obvezuje izvajalce, da pripravijo
predlog financiranj dejavnosti (zlasti glede združevanja sredstev za povračilo in za program razvoja) na podlagi novelirane
razvojne projekcije - skupaj z uporabniki.
b) Za luko Koper:
Luka je uskladila osnutek samoupravnega sporazuma
plana tako, da bodo stroške vzdrževanja infrastrukture pokrili
z lastnimi sredstvi, z združenimi sredstvi pa razvoj. Ocenjujejo, da bo v prvi polovici novembra predlog sporazuma šel v
javno razpravo.
1.2.4. Samoupravni sporazum o temeljih plana Republiške
skupnosti za ceste: Računajo, da bo predlog pripravljen v
začetku novembra.
1.2.5. Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za PTT:
Predlog je že pripravljen in bo v predvidenem roku dan v
javno razpravo.
1.2.6 Samoupravni sporazum o temeljih plana Poslovne
skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije:
Po oceni bo predlog sporazuma pripravljen okoli 10. novembra.
Razlogi: programi (kmetijskih) organizacij združenega dela
niso usklajeni zlasti ne v regijah in temeljnih bankah glede na
potrebna investicijska sredstva; neusklajene so še vedno proizvodne usmeritve v živilski industriji; nejasen je obseg zagotovljenih sredstev za posamezne oblike intervencij v kmetijstvu; nerazčiščen je ekonomski položaj, zlasti živinorejske
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proizvodnje (cene, itd ). Trenutno tečejo po Sloveniji usklajevalni sestanki med organizacijami združenega dela in bankami - organizira jih Kmetijsko-živilska razvojna skupnost.
1.2.7. Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije:
Izdelana je teza za samoupravni sporazum, osnutek pa bo
izdelan do 20. oktobra na osnovi usklajenih osnov. Osnovni
problem je uskladitev posekov odnosno blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov in gozdno gojitvenih del s področja
gozdarstva in v tej zvezi tudi uskladitev stopnje pokritja z
lesno surovino iz gozdov SR Slovenije v lesni predelavi. Posebno vprašanje predstavljajo bančni krediti za gradnjo gozdnih cest. Predlog samoupravnega sporazuma gozdarstva bo
predvidoma izdelan do 15. novembra.
1.2.8. Samoupravni sporazum o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti:
Predlog tega sporazuma je sprejela Skupščina zveze vodnih skupnosti že 11. 7. in je bil 14. avgusta objavljen v
Gospodarskem vestniku.
1.2.9. Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti EOT:
Osnutek bo pripravljen v zadnjih dneh oktobra, ne bo pa še
vseboval konkretizacij ter še ne bo rezultat usklajevanja temeljnih organizacij združenega dela. Zaradi tega ni usklajen z
zakonsko opredelitvijo samoupravnega sporazuma o temeljih
planov.
1.2.10. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je osnutek
samoupravnega sporazuma objavila 14; 8. 1980. Rok za javno
razpravo je potekel. Od 60 občin je poslalo sporazume 49
občin in večina sporazumov je še neusklajenih. Iz navedenih
razlogov Zveza stanovanjskih skupnosti še ne pripravlja predloga samoupravnega sporazuma o temeljih plana.
1.2.11. Zveza komunalnih skupnosti Slovenije je osnutek
samoupravnega sporazuma objavila 14. 8. 1980. Rok za javno
razpravo je potekel. Sporazume je poslalo 52 komunalnih
skupnosti in 4 stavbenozemljiške skupnosti, ki pa niso članice
Zveze.
Zveza bo organizirala v prvih dneh novembra regionalne
posvete, na katerih bodo razčiščevali odprta vprašanja in
usklajevali sporazum. Predvidoma bo predlog sporazuma pripravljen okrog 15. novembra.
1.3. Upoštevaje 10% počasnejšo rast skupnih potreb od
rasti dohodka, kar pomeni 3,1% poprečno letno, bi petletni
global teh sredstev (brez pokojninskega in invalidskega zavarovanja) znašal 131,1 mlrd din.
Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov bodo znašala 70,0
mlrd din, kar pomeni rast po poprečni stopnji 4,1%. Tako rast
narekuje porast števila upokojencev in realna rast pokojnin v
skladu z realnimi osebnimi dohodki, kar je v skladu z določili
zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju.
Ob upoštevanju tako opredeljenih izhodišč bi v globalu v
nadaljnjih petih letih znašala sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb, vštevši sredstva skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, 201 mlrd din, kar pomeni rast 3,5%
poprečno letno ali skladno z družbenim proizvodom.
Po podatkih iz osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih pianov SIS za družbene dejavnosti na ravni občin in
republik, le-te predvidevajo, da bi v globalu znašala sredstva
za zadovoljevanje skupnih potreb 218 mlrd din, kar je za 8,8%
več kot dovoljujejo materialne možnosti razvoja.
Po objavljenih osnutkih samoupravnih sporazumov republiških SIS (priloga skupščinskega poročevalca IX. in XI. z dne
29. 7. 1980 in 25. 9. 1980) naj bi skupni programi republiških
SIS znašali skupaj 32,9 mlrd din, kar pomeni 6,1% rast poprečno letno. Ob tako zastavljenih programih republiških SIS
bi znotraj globala preostalo za občinske SIS še 98,2 mlrd din,
kar pomeni, da bi se sredstva občinskih SIS v naslednjem
srednjeročnem obdobju lahko povečevala po poprečni stop4

nji 2% letno. Občine pa v svojih programih predvidevajo
povečanje sredstev po stopnji 6,7% poprečno letno.
Pri nadaljnjem usklajevanju obsega sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb bo potrebno razrešiti dva problema, in
sicer:
- realno oceniti dohodkovne okvire v občinah, ki pogojujejo limitiran obseg sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na nivoju občine,
- ugotoviti kolikšen delež od celotnih sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb namenimo za skupne programe na
nivoju republike.
SIS družbenih dejavnosti na ravni republike so osnutke
samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov objavile
konec julija (priloga poročevalca Skupščine SFR Jugoslavije,
Ljubljana 29. 7. 1980). Pri tem je treba opozoriti, da pri
predvidevanjih o razpoložljivih sredstvih za svoje programe
računajo na višjo rast družbenega proizvoda v naslednjem
srednjeročnem obdobju, kot se kažejo realne možnosti in kot
so bile večkrat javno objavljene s strani pristojnih strokovnih
in upravnih organov.
V neposrednem stiku Zavoda SR Slovenije za družbeno
planiranje z republiškimi SIS, je bilo ocenjeno, da velika
večina republiških samoupravnih sporazumov (v fazi predloga) ne bo pripravljenih v dogovorjenem roku. Le Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije (skupščina je bila 16. t. m.) in
Skupnost otroškega varstva Slovenije (skupščina je bila 22. t.
m.) sta pripravili predlog sporazumov pravočasno. Glede na
vsebino programov teh dveh SIS se kvantifikacije iz osnutka
ne bodo spremenile, pač pa Skupnost otroškega varstva spreminja kriterije solidarnosti in sicer tako, da se bo število
občin, ki prejemajo solidarnost za otroški dodatek, povečalo
za tri občine, število občin s solidarnostjo za malo šolo pa se
zniža za osem občin. Te spremembe bodo seveda povzročile
ustrezno preračunavanje v občinah in s tem verjetno zamudo
občinskih sporazumov. Skupnost socialnega skrbstva pa
predlaga drugačen način valorizacije denarnih pomoči. Usklajevala naj bi jih z življenjskimi stroški ne pa z osebnimi
dohodki, kar utemeljuje s funkcijo teh denarnih pomoči, ki so
upravičencem edini vir preživljanja in pokrivajo samo minimalne življenjske stroške.
Seveda pa bo ta pristop povzročil nekoliko hitrejšo rast
potrebnih sredstev za denarne pomoči. Na drugi strani pa bo
ta skupnost občutno zmanjšala obseg investicij.
Vse ostale republiške skupnosti bodo izdelale predloge z
zamudo. Kaže, da bo zamuda največja pri posebnih izobraževalnih skupnostih in pri telesni kulturi, nekolilko manjša pa pri
Kulturni in Raziskovalni skupnosti.
V teh SIS je položaj naslednji:
1.3.1. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ne predvideva nobenih sprememb v odnosu na osnutek sporazuma. Skupnost starostnega zavarovanja kmetov pa se nagiba k odločitvi, da bi v predlog vključila razširitev kmečkega
zavarovanja na nove kategorije upravičencev, češ daje dobila
iz občin o tem v glavnem pozitivno mnenje; to vprašanje bi še
moralo biti predmet razčiščevanj.
1.3.2. Občinske zdravstvene skupnosti sprejemajo samoupravni sporazum o skupnih temeljih planov, s katerim opredeljujejo tako imenovani enotni zagotovljeni program zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in način solidarnostnega pokrivanja tega programa v vseh občinah, hkrati pa ta sporazum
vsebuje tudi skupne naloge, ki se uresničujejo v Zdravstveni
skupnosti Slovenije. Prvotni osnutek tega sporazuma, ki je bil
v razpravi že od poletja 1980, sta pred kratkim revidirala
predsedstvo in izvršni odbor Zdravstvene skupnosti Slovenije
in ga - spremenjenega na osnovi pripomb občinskih zdravstvenih skupnosti - znova poslala v razpravo občinam. Predvideno je, da ga bo Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije obravnavala 26. novembra. Spremembe glede na prvo
verzijo osnutka so naslednje:
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- poveča se obseg zajamčenega enotnega programa (od
dosedanjih 48% na 61% celotnega zdravstvenega varstva),
- ^premeni se kriterij solidarnosti (doslej so prejemale
sredstva občine, katerih poprečna obremenitev za zdravstveno varstvo je bila enaka ali višja od poprečja republike,
poslej pa naj bi prejemale solidarnost občine, katerih obremenitev je enaka ali višja od poprečja občin, ki dajejo sredstva za
solidarnost) število subvencionarnih občin se s tem praktično
ne spremeni.
- skrčili so obseg investicij iz skupnega programa za okoli
150 mio din, vendar pa hkrati predvideli, da se del investicijskih sredstev sedaj formira prek cene storitev v nekaterih
zdravstvenih ustanovah (Klinični center, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Zavod SRS za zdravstveno varstvo - skupaj bi
tako v ceni storitev zbrali za investicije 121,4 mio din).
1.3.3. Kulturna skupnost Slovenije napoveduje znižanje
programiranih sredstev, vendar kvantifikacij ni sporočila, ker
se izvršni odbor še ni sestal. Predvideva, da bo vnesla v
sporazum nov dodatni člen o financiranju dejavnosti Kulturnega doma Ivana Cankarja, česar poprej v osnutku ni bilo.
1.3.4 Telesnokulturna skupnost Slovenije pripravlja zmernejšo varianto obremenitev (prispevna stopnja cca 0,7), vendar usklajevanje z občinami še teče. Bistveno znižuje tudi
obseg predlaganih investicij.
1.3.5. Izobraževalna skupnost Slovenije napoveduje občutno krčenje programov posebnih izobraževalnih skupnosti,
vendar bo potrebna še zamudna pot usklajevanja, zlasti zaradi nerazčiščene mreže šol in diferenciranih prispevnih stopenj za posamezna področja izobraževanja. Pri izvajalcih se
pojavljajo tudi ostri protesti zaradi predlaganih normativov,
češ da so preozki (normativi v osnovni šoli in v visokem
šolstvu).
1.3.6. Raziskovalna skupnost Slovenije napoveduje spremembe v kvandifikacijah, vendar je še ni dokončno opredelila. Ve se samo to, da bo sedaj predlagala dodatno združevanje 1330 mio din za geološke in surovinske raziskave, za kar je
bilo prvotno mišljeno, da jih bo pokril republiški proračun.
Odprt pa ostaja še naprej problem programov posebnih raziskovalnih skupnosti, ker še niso konstituirane in je vprašanje,
kako vključiti približno dve tretjini raziskovalnih zmogljivosti v
plan. Med drugim se pojavljajo ideje, da bi sredstva za posebne raziskovalne skupnosti vključili v sporazum RSS.
1.3.7. Zveza skupnosti zaposlovanja nima svojega sporazuma, temveč se sporazumi sklepajo samo v občinah. Le-ti pa
so kvalitetno večinoma slabi, saj ne vsebujejo potrebnih kvantifikacij, sistem solidarnosti je še odprt, programi rehabilitacije invalidov in prekvalifikacije zaposlenih, ki naj bi se financirali v določenem razmerju skupaj z originalnimi sredstvi
OZD, še niso pripravljeni. Poseben problem so tudi občinske
zaposlitvene bilance. Priprava le-teh močno kasni, predvidevajo, da jih bodo lahko pripravili šele do konca leta; republik
ška konsolidirana bilanca se sicer pripravlja, vendar ne bo
mogla biti soočena z občinskimi bilancami.
Vse to kaže, da tudi po vsebinski strani usklajevanje programov republiških SIS ni zaključeno in da ostaja še niz odprtih
vprašanj.
1.3.8. V nadaljnji fazi usklajevanja samoupravnih sporazumov družbenih dejavnosti je treba zagotoviti zlasti naslednje:
- izvršni sveti skupščin občin naj znova preverijo realnost
ocene glede rasti dohodka v občini (ker je od tega odvisen
tudi materialni okvir za zadovoljevanje skupnih potreb),
- stopnje rasti je treba v vseh dokumentih prikazovati
realno, izhajajoč iz primerljivih'osnov (program 1980, izražen
v cenah 1979),
- republiške SIS naj uskladijo svoje programe v okvirih,
nakazanih z republiško bilanco sredstev1
- pred objavo predlogov sporazumov
republiškega SIS bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenil njihovo globalno skladnost z materialnimi okviri po bilanci,
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- planske službe občin naj pripravijo bilanco sredstev za
občinske programe, izhajajoč iz:
a) realno ocenjene rasti družbenega proizvoda v občini ter
bruto osebni dohodek v občini po domicilu,
b) usmeritev glede zaostajanja rasti porabe za dohodkom,
skladno z globalnimi razmerji (10% počasneje od dohodka),
c) programov republiških SIS, potem ko bodo usklajeni z
republiško bilanco;
- občinske SIS naj uskladijo svoje programe znotraj materialnih okvirov ki jih daje občinska projekcija dohodka - po
odbitju sredstev, namenjenih za usklajene skupne programe.
1.4. Večina temeljnih bank je že objavila osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov. Ljubljanska
banka-Združena banka bo predvidoma 20. oktobra 1980 objavila predlog samoupravnega sporazuma o temeljih svojega
plana, ki bo že rezultat usklajevanja med posameznimi temeljnimi bankami. Zaenkrat je zlasti odprto vprašanje skladnosti
kriterijev investiranja z osnutkom dogovora o temeljih plana
SR Slovenije 1981-1985.
V sporazumu še tudi niso vsebovane kvantifikacije kriterijev
na način kot to sledi iz prej omenjenega republiškega dogovora.
1.5. Problematika usklajevanja investicij je še vedno precej
odprta. To je povezano z dejstvom da kljub večkratnemu
objavljanju različnih bilanc na republiški ravni investicijske
namere naraščajo, ne da bi upoštevale realne možnosti v
naslednjem srednjeročnem obdobju.
Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 19811985, ki jo je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
objavil v prvi polovici leta 1979 (Poročevalec Skupščine SR
Slovenije in Skupščine SFRJ, Ljubljana, 26. 6.1979), nakazuje
globalne možnosti investiranja v naslednjem srednjeročnem
obdobju ob tedanji predpostavki 5% povprečne rasti družbenega proizvoda v SR Sloveniji. V komentarju k analizam
razvojnih možnosti samoupravnih interesnih skupnosti na
ravni republike, ki je bil objavljen januarja letos (Poročevalec
Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ, Ljubljana 4. 1
1980), je Zavod na podlagi bilančnih prikazov ponovno opozoril na omejene možnosti investicij v naslednjem srednjeročnem obdobju, tedaj ob predpostavki 4% povprečne letne rasti
družbenega proizvoda v SR Sloveniji. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji (priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ, Ljubljana, 3. 3. 1980), ki ga je Skupščina SR
Slovenije obravnavala aprila letos, je ob predpostavki 3,5%
povprečne letne rasti družbenega proizvoda v SR Sloveniji v
naslednjem srednjeročnem obdobju, še zaostrilo problem
neusklajenih materialnih možnosti na eni in investicijskih
namer na drugi strani. V ta namen so bile ponovno prikazane
nekatere osnovne bilančne značilnosti naslednjega srednjeročnega obdobja. Iniciativni odbor za pripravo dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 je junija
letos v uvodu k osnutku dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 še enkrat izpostavil
problem neusklajenosti med možnostmi in predvidenimi investicijami za naslednje srednjeročno obdobje, pri čemer je
posredoval rezultate najnovejših bilančnih izračunov (Priloga
Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ,
Ljubljana 30. 6. 1980).
' SIS na ravni republike (brez sredstev skupnosti pokojninskega In invalidskega
ter starostnega zavarovanja kmetov) predvidevajo v svojih samoupravnih sporazumih, da bodo znaiala sredstva za njihove programe v letih 1981 - 1985
32.880 mio din, kar pomeni 8,1% poprečno letno rast. V skladu z materialnimi
možnostmi In usmeritvijo piana razvoja (ki predvideva 3,1% poprečno letno rast
sredstev za družbene dejavnosti), ki daje razvoju usmerjenega izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti prednost, bi bil lahko obseg sredstev republiikih SiS
okoli 25.900 mio din, kar pomeni za sredstva usmerjenega izobraževanja In
raziskovalne dejavnosti rast skladno z rastjo dohodka (3,5% poprečno letno), za
druge SIS na ravni republike pa rast sredstev 3% poprečno letno. Ob tej
predpostavki bi lahko rastia tudi sredstva občinskih SIS v globalu po poprečni
letni stopnji 3%.
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Poleg tega je Zavod SR Slovenije za družbene planiranje
oziroma Republiški komite za družbeno planiranje v svojih
komentarjih k osnutkom samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti (Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in
Skupščine SFRJ, Ljubljana 19. 7. 1980), oziroma osnutkov
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti materialne proizvodnje (Gospodarski
vestnik, Ljubljana 14. 8. 1980) na podlagi bilančnih prikazov
opozoril, da nameravane investicije v infrastrukturi in družbenih dejavnostih močno presegajo realne možnosti. Kljub
vsemu temu se investicijske namere, kakršne javljajo investitorji, in možnosti, kakršne pričakujemo v naslednjem srednjeročnem obdobju, niso zbližale.
Uresničevanje programa ekonomske stabilizacije zahteva,
da se v investicijah omejimo na tiste, ki so pokrite z realnimi
viri sredstev in ki prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva.
Upoštevaje realne možnosti bo delež investicij v osnovna in
obratna sredstva v SR Sloveniji v družbenem proizvodu
zmanjšan od 40% v letih 1976-1980 na 35% v letih 1981-1985,
ker pomeni po realnem obsegu (cene 1979) sicer povečanje
od 355 mlrd din v iciih 1976-1980 na 375 mird din vendar bo
rast sredstev za naložbe v celotnem obdobju 1981-1985 v
primerjavi s preteklim petletnim obdobjem dvakrat počasnejša od rasti družbenega proizvoda.
Analiza zbranih podatkov o nameravanih investicijah samoupravnih organizacij in skupnosti kaže, da le-te precej
prekoračujejo realne narodnogospodarske možnosti investiranja v obdobju 1981-1985. Na podlagi predvidenih investicij,
objavljenih v osnutku samoupravnih sporazumov ter ocen
tistih investicij, ki v osnutkih sporazumov niso kvantificirane,
bi potrebovali okoli 341 mlrd din proizvodnih investicij v
osnovna sredstva (upoštevana nova enota klasifikacija dejavnosti), kar presega ocenjena skupno razpoložljiva sredstva za
proizvodne investicije v obdobju 1981-1985 za 68,5% (v tem
znesku je upoštevana tudi ocena prenosa proizvodnih invtesticij, začetih pred letom 1981, v znesku okoli 69 mlrd din,
vključno z doslej ocenjenimi podražitvami).
Nameravane investicije v obdobju 1981-1985:
mlrd din ceneStruktura v% % glede na
79
razpoložljiva
sredstva
Skupaj proizvodne
dejavnosti
340,7
100,00
168,5
Industrija brez
energetike
181,0
53,1
89.3
Gospodarska
infrastruktura
79,5
39,2
23,3
vtem: energetika
44.0
12,9
21.7
prometna infrastruk.
32.1
9.4
15.8
vodno gospodarstvo
3,4
1,0
1,7
Kmetijstvo
8,4
2.5
4,1
Druga proizvodna
področja
71,8
21,1
35.4
Nadaljnjo izgradnjo objektov, kjer so zmogljivosti neusklajene in pomenijo neracionalno trošenje družbenih sredstev—
(na področju avtomobilske industrije, računalništva infafinerijskih zmogljivosti ipd.), bi morali pogojevati z dogovori o
uskladitvi razvojnih programov. Drugi projekti na področju
gospodarstva le delno zadovoljujejo kriterije prestrukturiranja. Od 64 projektov ima le 9 predviden vsaj 50% delež izvoza
v celotnem prihodku, polovica projektov ustreza kriteriju
400.000 din dohodka na zaposlenega. Zelo pomanjkljivi so
projekti s stališča možnosti ocene glede racionalne porabe
energije. V izdelavi je podrobnejša analiza aplikacije na podlagi ankete potencialnih podpisnikov dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije. Samoupravni sporazumi o
temeljih planov bodo vgradili v samoupravne sporazume razdelavo in vrednostni sistem kriterijev, upoštevaje minimalne

zahteve in omejitve iz dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije. Gospodarska zbornica Slovenije bo pripravila
mnenja k pomembnejšim projektom za prestrukturiranje gospodarstva kot eno izmed strokovnih podlag za vključitev leteh v dogovor oziroma družbeni plan SR Slovenije.
Na področju družbenih dejavnosti so predvidene investicije
v višini 32,5 mlrd din,2 kar bi pomenilo 3% predvidenega
družbenega proizvoda, to je enako kot v obdobju 1976-1980,
kar je več kot dopušča ocenjena bilanca razpoložljivih sredstev. Po posameznih dejavnostih oziroma investitorjih bi bila
vlaganja naslednja:
mio din struktura v %
Republiške samoupravne
interesne skupnosti s področja
izobraževanja in telesne kulture
5.957
28,3
Republiške samoupravne
interesne skupnosti s področja
znanosti in kulture
2.132
6,6
Republiške in regionalne
samoupravne interesne'skupnosti
s področja zdravstva
5.298
16,3
Republiške samoupravne
interesne skupnosti s področja
socialnega skrbstva
224
0,7
Občinske samoupravne interesne
skupnosti v vseh družbenih
dejavnostih
18.879
58,1
Skupaj:
32.490
100,0
Le del predlaganih projektov ustreza prioritetam za razvoj
družbenih dejavnosti, ki jih postavljajo smernice za pripravo
družbenega plana. V mnogih primerih finančna konstrukcija
še ni v celoti dogovorjena. Manjkajo tudi lokacijske opredelitve. V okviru samupravnih interesnih skupnosti s področja
družbenih dejavnosti na republiški ravni so bili, s sodelovanjem pristojnih komitejev, oblikovani dodatni kriteriji za selekcijo investicij v skladu s smernicami in predvidenimi materialnimi možnostmi.
Po usklajevanjih je bil dosežen sledeči predlog:
prvotni
skrčen
%
predlog
predlog zmanjšanja
Znanost in kultura
2.132
2.103
1,4
Zdravstveno in
socialno varstvo
5.521
3.758
31,9
vzgoja,
izobraževanje
in telesna kultura
5.957
2.289
41,5
13.590
8.150
40,0
Pri investicijah občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti zaradi številnosti in razdrobljenih
investicijskih zneskov še ni bilo možno podrobneje analizirati.
Pri tem pa je treba omeniti, da je pri teh investicijah delež
samoprispevkov predviden v povprečni višini 37,0%.
~^~Na področju uprave in pravosodja vsebuje
seznam investicij
iz republiškega proračuna 1599 mio din1. To so investicije, ki
sodijo v okvir realizacije zakona o investicijskih vlaganjih v SR
Sloveniji v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju
1977-1982 in zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v
graditev zakloniščza republiške organe in organizacije v obdobju 1981-1990.

'Poleg teh sredstev |e namenila v samoupravnem sporazumu o temeljih plana:
- Zveza stanovanjskih skupnosti za itudentske In dljaika domove 1.170 mlo din
- In RTV za modernizacijo Infrastruture
SSS mlo din
V tem znesku niso upoitevana skladliča za republlike rezerve v vlilnl ca 286
mlo din.
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Občine3 predvidevajo za investicije na področju uprave in
pravosodja v obdobju 1981-1985 1.833,9 mio din od tega za
nadaljevanje že začetih investicij 532,4 mio don (od tega 38%
dopolnjevane občine), za nove investicije 1.026,0 mio din (od
tega 36% dopolnjevane občine), za kadrovska stanovanja
20,0 mio din ter za sofinanciranje stanovanj za delavce postaj
milice 255,5 mio din.
Na področju ljudske obrambe in rezerve za izredne razmere

PRIPRAVA DOGOVORA

je napovedanih skupno 13.730 din investicij. Med drugim sta
upoštevana dva velika projekta. Eden od teh projektov v
vrednosti 2.220 mio din je vključen v okvirni plan investicij
Slovenskih železarn, s tem, da interkalarne obresti v višini ca
700 mio din še niso upoštevane.
'Podatki za 53 občin, 7 občin podatkov te nI podalo Republiškemu sekretariatu
za pravosodje, upravo in proračun.

O TEMELJIH

DRUŽBENEGA PLANA SFR JUGOSLAVIJE
V postopku dogovarjanja so štirje osnutki dogovorov o
temeljih družbenega plana Jugoslavije: o usklajevanju tokov
reprodukcije, politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujnino,
o pospeševanju hitrejšega razvoja manj razvitih republik in
SAP Kosovo ter o razvoju JLA in določanju drugih skupnih
interesov in ciljev na področju ljudske obrambe in varnosti
države skupaj z dogovorom o razvoju zmogljivosti vojne industrije.
Omenjeni dogovori so podlaga za pripravo osnutka Družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 1981-1985. Udeleženci v dogovorih so poleg izvršnih svetov skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, Zvezni
izvršni svet in Gospodarska zbornica Jugoslavije in Zveza
sindikatov Jugoslavije, Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino. Z zakonom o planiranju in s
smernicami o okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za leta 1981-1985 udeleženci v
dogovorih opredeljujejo skupne interese in cilje na področju
posameznega dogovora, osnovne naloge in smernice ter okvire za sprejem ukrepov ekonomske politike za izpolnitev
nalog in uresničitev ciljev.
V začetku leta, ko so se začela prva usklajevanja, je bila v
ospredju predvsem zasnova dogovorov. Predstavniki izvršnega sveta so se pri tem zavzemali zlasti za konkretno opredeljevanje nalog in obveznosti ter njihovih nosilcev v dogovorih. Še vedno pa se srečujemo z mnenji, naj bi dogovori
opredelili predvsem ekonomsko politiko in njene ukrepe. V
tem času so se začela tudi usklajevanja pogledov glede razvojne strategije Jugoslavije v novem obdobju. Ta faza priprav
je potekala v prvi polovici leta. Celotno vsebinsko usklajevanje pa se je nato pospešeno nadaljevalo v septembru in
oktobru. Pri tem ocenjujemo, da vsak novi krog usklajevanj
prinaša rezultate in zbližuje stališča, kar ni toliko pomembno,
če upoštevamo vse raznolikosti pogojev in materialnih osnov
in katerih izhajajo udeleženci in usklajevanju.
Po naši oceni dogovori v osnovi izhajajo iz smernic, ki jih je
sprejela Skupščina SFR Jugoslavije ob soglasju republiških in
pokrajinskih skupščin. Razlike pa nastajajo pri konkretizaciji
smernic, kar je povezano z različnimi materialnimi in drugimi
interesi in da osnutki dogovorov niso dovolj oprti na planska
predvidevanja samoupravnih nosilcev planiranja ter prav tako
na osnutke dogovorov republik in pokrajin. Usklajevanje teh
dogovorov z opredelitvami samoupravnih nosilcev planiranja
je zato ena od poglavitnih nalog nadaljnjih priprav. Za nekatere osnutke je še vedno značilno, da gredo v preširoko
opredeljevanje skupnih ciljev, interesov, kar zmanjšuje možnosti za njihovo uresničitev oziroma ni skladno z zahtevo po
realnosti planov. Pri pripravi vseh štirih dogovorov bo potrebno še naprej vztrajati, da pomenijo dosledno izpeljavo
stabilizacijske politike.
Razen teh skupnih opredelitev, ki se nanašajo na vse dogovore, bo potrebno pri posameznih dogovorih nameniti pozornost predvsem naslednjim vprašanjem:
Pri dogovoru o usklajevanju tokov reprodukcije
- bo treba nadaljevati usklajevanje o kvantifikacijah možnih
okvirov razvoja v obdobju 1981-1985. S tem je povezano
opredeljevanje prioritet v razvoju in izbor ukrepov ekonomske
politike.
poročevalec

- V nadaljnjem usklajevanju ukrepov preveriti realnost
stopnje rasti družbenega proizvoda, rasti investicij, še posebej v negospodarstvu ter rasti življenjskega standarda. Podpiramo predloženo naraščanje izvoza, vendar ni dovolj določil,
da bi tako naraščanje tudi uresničili.
- Pri opredeljevanju materialnih okvirov razvoja je nujno
izhajati iz tega, da je zadolženost in neusklajenost v ekonomskih odnosih s tujino poglavitni omejitveni faktor prihodnjega
srednjeročnega obdobja.
- Odprto je tudi vprašanje porabe bilanc v osnutkih dogovorov. Bilance je treba uporabljati kot analitično in informacijsko podlago v procesu samoupravnega planiranja in sporazumevanja med nosilci planiranja. Podpiramo sicer pripravo
bilanc na ravni federacije s področja energetike in osnovnih
živil, vendar pa v dogovor ni moč zapisati končnih bilančnih
postavk, ker je potrebno še izpeljati postopek samoupravnega
sporazumevanja med zainteresiranimi nosilci v združenem
delu.
Bilance v federaciji in republikah bi bile tako rezultat procesa sporazumevanja in dogovarjanja. Strinjamo se, da v tem
procesu sodelujejo tudi republike in pokrajini ter prevzemajo
svoj del odgovornosti pri preskrbi. Na ta način bilance ne bi
postale administrativni instrument. Uspešen potek samoupravnega sporazumevanja ter spoštovanja načel enotnega
jugoslovanskega trga terja enakopraven položaj udeležencev
v tem sporazumevanju in možnost uvozne intervencije s strani
republike. Ob tem se je potrebno tudi dogovoriti o možnosti
financiranja proizvodnje upoštevajoč tudi možnosti porabnikov, da zagotovijo sredstva.
- Zavzemamo se za čvrsto sporazumevanje in iz tega izvedeno bilanciranje, ki naj zagotovi oskrbo domačega tržišča.
Takšen pristop odpira tudi perspektive proizvodnji za izvoz, ki
naj se ob normalnih pogojih vključi v zunanjetrgovinsko menjavo. Dokumentacija ob dogovoru ne daje podatkov o potrebnih vlaganjih v proizvodnjo, predelavo in v izvoz, temveč
izhaja dogovor iz ocenjenih možnosti - prirodnih danosti in
ocene povpraševanja po hrani v svetu in iz predpostavke, da
je moč doseči potrebne količine z ustreznimi ukrepi ekonomske politike. Pogledi na pristop k svobodnemu izvozu vseh
količin hrane, ki niso bilančno oziroma samoupravno dogovorjene, niso usklajeni, ker se enak pristop zahteva tudi za
druge surovine in proizvode, vključno z institutom devizne
kompenzacije, če pride do prepovedi izvoza.
- Pri preskrbi z energijo je neusklajeno vprašanje vlaganj v
domače energetske vire in sicer so prisotni predlogi, da se
naložbe zagotovijo tudi za zadržanje sedanje preskrbe. Kar
zadeva nafto je napravljen napredek glede na sedanje stanje,
ko uvoz nafte bremeni plačilnobilančna pozicija štirih republik in pokrajin. Zaradi varčevanja in drugih razlogov je smotrno, da za preskrbljenost odgovarjajo in prispevajo k njenemu zagotavljanju vse republike in pokrajini. Sprejeto je, da
devize za uvoz nafte zagotavljajo z združevanjem samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino
republik in pokrajin. Na tej podlagi naj bi se uredili odnosi
med rafinerijami in uporabniki tako, da bi zagotovili enakomerno preskrbljenost celotnega tržišča. Ob tem bo potrebno
še uskladiti stališča glede preskrbe ^ domačo nafto, to se
nanaša na njeno uporabo v energetske oziroma tehnološke
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namene, zagotavljanje sredstev za naložbe pri raziskavah in
odpiranje novih zmogljivosti. Zagotavljanje deviz prek republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za
ekonomske odnose s tujino je predvideno tudi pri oskrbi s
plinom in premogom za koksiranje iz uvoza.
- Glede surovin menimo, da se je treba zavzeti za to, da
zožimo ta spisek na strateško pomembne surovine. Podpiramo usmeritev v razvoj domače surovinske podlage, vendar
moramo zagotoviti realnost pri nadomeščanju uvoznih surovin z domačimi.
Pri opredelitvi usmeritev na področju zagotavljanja surovin
in reprodukcijskega materiala je dogovor dovolj širok in računa\substitucijske učinke, ki jih je treba zagotoviti za izboljšanje plačilno-bilančnega položaja Jugoslavije in na zagotavljanje sredstev z združevanjem na dohodkovnih osnovah.
Končne količine proizvodnje naj bi bile opredeljene na osnovi
samoupravnih sporazumov o temeljih planov zainteresiranih
samoupravnih organizacij in bi bile šele potem zapisane v
dogovor. Predlagane kvantifikacije v osnutku dogovora zato
ne morejo biti podlaga za osnutek plana, niti podlaga za
samoupravno sporazumevanja v reprodukcijskih verigah. To
ni možno zato, ker ne temelje na realni oceni usposobljenosti
samoupravnih nosilcev, da v prihodnjem petletnem obdobju
rešijo s tem povezane investicijske probleme od domače
proizvodnje surovin do finalnega proizvoda ter hkrati zagotovijo njegovo konkurenčnost na zunanjem tržišču.
V dogovoru o ekonomskih odnosih s tujino je še nekaj
vprašanj, do katerih se naj bi v kratkem opredelil Zvezni
izvršni svet, tako, da bi na tej podlagi lahko nadaljevali z
usklajevanjem; gre za uporabo sredstev primarne emisije,
devizne kompenzacije, nekatera vprašanja spodbujajo izvoz
in zadolževanje v tujini, financiranje zveznega proračuna in v
tem okviru JLA kot tudi za opredelitev politike tečaja dinarja.
Napravljen je korak naprej pri spoznavanju neogibnosti
našega vključevanja v mednarodno delitev dela. Nastajajo pa
dileme glede izpeljave oziroma poti uveljavljanja sistema ekonomskih odnosov s tujino, opredeljenega v zvezni zakonodaji,
pri opredeljevanju poti za odpravo deficita plačilne bilance in zmanjšanja zadolženosti so v ozadju razprav prisotne
razlike v poudarku, ki se daje izvozu kot dejavniku razreševanja teh problemov, oziroma, omejevanju uvoza in izgradnji
zmogljivosti za nadomeščanje uvoza. Skupaj z drugimi menimo, da je v prihodnje potrebno preprečiti zapiranje deviznega prihodka v republiške meje. Ob tem se zavzemamo za
jasnejšo opredelitev odgovornosti republik glede izvoza in
uvoza. Dogovor naj bi zato vseboval prikaz deviznih prilivov in
odlivov po republikah in pokrajinah. Tudi sicer se zavzemamo, da dogovor izhaja iz deviznih tokov in ne le fizičnega
izvoza in uvoza. Prav tako naj se devizna likvidnost zagotavlja
vse od temeljnih organizacij združenega dela dalje,
- ni še dorečeno vprašanje deviznega tržišča in funkcije
deviznih rezerv z vidika začasne prodaje deviz,
- glede zadolževanja je doseženo soglasje, da je do leta
1985 potrebno doseči stopnjo zadolžitve, ki je mednarodno
priznana kot dopustna in da so nosilci zadolževanja organizacije združenega dela, ki morajo zagotoviti odplačilo dolgov.
Menimo, da je še potrebno nadaljnje usklajevanje glede določbe, po kateri naj bi se opredelila možnost zadolževanja
vsake republike in avtonomne pokrajine, upoštevaje stare
pravice iz dogovora za obdobje 1976-1980 in dogovora o
kontinuiteti,
- pri uvozu opreme še niso dovolj razjasnjeni kriteriji za
selekcijo. Poleg devizno plačilne sposobnosti uvoznika se v
isto vrsto postavlja kriterij dejavnosti in prav tako lokacija
investicije,
- dogovor ostaja pri načelnih opredelitvah, ko gre za vprašanje izvoza opreme in za ustvarjanje pogojev za nastop s to
opremo na zunanjih tržiščih. Nekvantificirane obstajajo tudi
zahteve po rednih in dopolnilnih sredstvih za podporo izvoza
in zahteva po primarni emisiji, ki naj zagotovi financiranje
proizvodnje in zalog za izvoz.
Dogovor o pospeševanju hitrejšega razvoja manj (azvitih
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republik in SAP Kosovo je bil predložen v usklajevanje pred
kratkim. Glede na delovne verzije je v predloženem osnutku
opazen napredek, še posebej rešitev, ki prispeva k uveljavljanju samoupravnega načina pospeševanja hitrejšega razvoja
manj razvitih območij;
- v osnutku je predvideno, da naj bi se 50% sredstev
združevalo po samoupravni poti med organizacijami združenega dela iz razvitejših predelov in organizacijami združenega dela iz manj razvitih območij. Dana je možnost, da po
dogovoru republike in pokrajini ta odstotek še povečajo,
- drugi del sredstev bi se še naprej na podlagi obveznih
posojil stekal v sklad za manj razvite in v obliki kreditov
plasiral na nerazvita področja,
- predlagana je tudi prerazdelitev sredstev v korist SAP
Kosovo, kar je glede na zaostanek v razvoju te pokrajine
upravičeno,
- usklajevanje je potrebno nadaljevati na oceni možnosti
izdvajanja sredstev v naslednjem petletnem obdobju v primerjavi z oceno dinamike gospodarske rasti, ki jo bo doseglo
gospodarstvo posameznih republik in pokrajin in glede na
ekonomski položaj Jugoslavije tako doma, kot v svetu. Pri tem
gre za naloge, ki se postavljajo pred nosilce planiranja, da si
zagotove ustrezen položaj v mednarodni delitvi dela,
- naslednje odprto vprašanje se nanaša na opredelitev
namenov uporabe združenih sredstev, pri čemer menimo, da
praviloma ne bi smele obstajati omejitve. Pri vrednotenju
naložb je potrebno vključiti poleg finančnih sredstev prav
tako licence, patente in druge materialne pravice,
- nerazjašnjena so tudi še nekatera vprašanja najemanja
tujih posojil.
Pri četrtem dogovoru, ki se nanaša na razvoj JLA, je dosežena usklajenost z izjemo dveh členov. Gre za vprašanje
načina financiranja in za obseg sredstev, potrebnih za
izvedbo programov. Potrebno je zagotoviti stabilnost pri financiranju JLA, ob upoštevanju gospodarstva in sprejete stabilizacijske politike
2. SKLEPI
Ugotavljamo zaostajanje pri pripravah planskih aktov na
ravni organizacij združenega dela, občin in samoupravnih
interesnih skupnosti, zato je pričakovati, da predlog dogovora
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 ne bo v celoti temeljil že na predlogih samoupravnih sporazumov in občinskih dogovorih.
Da bi izpolnili vrzeli s katerimi se srečujemo, bo v tej fazi
priprav planskih aktov potrebno intenzivirati delo in akcije
zlasti v naslednjih smereh:
1. Udeleženci v sporazumevanju in dogovarjanju so dolžni
izhajati iz sedaj znanih globalnih bilanc razpoložljivih sredstev. Usklajevanje na področju samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti materialne proizvodnje je čimpreje zaključiti.
V dosedanjih pripravah samoupravnih sporazumov uporabniki (zlasti na področju družbenih dejavnosti) niso bili enakopravno prisotni v sporazumevanju o programih in potrebnih
sredstvih. To pomanjkljivost je odkloniti s tem, da v predstojeći fazi sporazumevanja in usklajevanja programov med uporabniki in izvajalci le-te uokvirijo v materialne možnosti.
2. Pri valorizaciji programov družbenih dejavnosti je v procesu usklajevanja izhajati tudi iz naslednjih izhodišč:
- prioriteto v programih imata usmerjeno izobraževanje in
raziskovalna dejavnost v tistih sestavinah programov, ki neposredno prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva,
- normativi in standardi v dejavnostih se v prihodnjem
planu ne spreminjajo glede na stanje v letu 1979 in
- širitve obstoječih socialnih pravic glede na materialne
možnosti ne bo, pač pa je treba preveriti, če se obstoječe
ustrezno vključujejo v stabilizacijska prizadevanja; osebni
prejemki iz tega naslova se lahko valorizirajo le do višine rasti
poročevalec

osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji. Upoštevati
pa je treba, v okviru materialnih možnosti, da ne sme biti
prizadeta socialna varnost materialno najšibkejših upravičencev.
3. Udeleženci v sporazumevanju in dogovarjanju o investicijskih namerah so dolžni v nadaljnjem usklajevalnem postopku v celoti vključiti tudi prostorski vidik naložb, saj do
sedaj ni bil enakopravno zastopan glede na ostale vidike
planiranja investicij.
4. Na področju gospodarske infrastrukture se izhaja iz
opredeljenih vrednostnih limitov, da naložbe ne smejo presegati v globalu 31% vrednosti predvidenih za proizvodne investicije v letih 1981-1985.
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
24. novembra 1980
Seji Zbora združenega dela
in Zbora občin Skupščine SR
Slovenije sta sklicani za ponedeljek, 24. novembra 1980.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
(ESA 588);
- osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (ESA
118);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ESA 357);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega
pomena (ESA 583);

- predlog za izdajo zakona
o javnih cestah (ESA 619);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o vodah (ESA 584);
- pobudo za spremembo in
dopolnitev 16. člena zakona o
samoupravnih
interesnih
skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet (ESA
550);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
z informacijo o preskrbi s pitno vodo (ESA 582);
- predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti (ESA 365).
Zbora imata na dnevnem
redu sej še volitve in imenovanja ter predloge in vprašanja delegatov.

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
25. novembra 1980
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
torek, 25. novembra 1980.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- porodilo Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o pripravi dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (ESA
589);
- osnutek družbenega plana
SR Slovenije za obdobje
1981-1985 z globalno oceno
izvajanja družbenega plana SR
Slovenije
za
obdobje
1976-1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981
(ESA 590)
poročevalec

- osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981
(ESA 591);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji (ESA
521);
- osnutek družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta
1981-1985;
- osnutek resolucije o politiki
uresničevanja držbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1981-1985 v letu 1981.
Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala:
- izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1981
(ESA 592);

5. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v roku izdela
delovni osnutek predloga dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije. Takoj zatem se aktivira iniciativni organ
za pripravo tega dokumenta.
6. Banke in druge gospodarske asociacije naj v svojih
samoupravnih sporazumih o temeljih planov upoštevajo minimalne zahteve kriterijev o prestrukturiranju gospodarstva na
ravni SR Slovenije in jih operacionalizirajo oziroma dogovorijo še druge specifične zahteve in pogoje s svojih področij
dela.
7. Republiški komite za družbeno planiranje in Zavod SR
Slovenije za družbeno planiranje bosta sočasno organizirala
usklajevalni postopek med udeleženci dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije.
- predlog za izdajo zakona o
obračunavanju in plačevanju
prispevkov za zadovoljevanje
skupnih potreb - na področju
družbenih dejavnosti z osnutkom zakona (ESA 587);
- predlog za izdajo zakona o
določitvi stopenj in nekaterih
olajšav za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 z osnutkom zakona (ESA 514);
- predlog za izdajo zakona o
spremembah zakona o uvedbi
in stopnjah republiških davkov
in taks z osnutkom zakona
(ESA 585);
- predlog za izdajo zakona o
določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna
sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev z
osnutkom zakona (ESA 586);
- osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto
1981;
- osnutek odloka o ciljih in nalogah emisijske in denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1981;
- osnutek projekcije plačilne
bilance Jugoslavija za leto
1981;
- osnutek projekcije devizne
bilance Jugoslavije za leto
1981

- osnutek zakona o skupnih
proračunskih odhodkih federacije za leto 1981;
- osnutek odloka o določitvi
prihodka od carin in drugih
uvoznih davščin, ki se v letu
1980 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
osnutek odloka o določitvi
celotnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981.
Družbenopolitični zbor bo na
seji obravnaval tudi:
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje (ESA
588);
- uveljavljanje nekaterih elementov političnega in družbenoekonomskega sistema v
osnutku zakona o energetskem gospodarstvu (ESA 118);
osnutku zakona o spremembah irt dopolnitvah zakona o
gozdovih (ESA 357); predlogu
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vodah (ESA 584);
- predlog zakona o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti (ESA 365).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in
imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
22. oktobra 1980
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
dne 22. oktobra 1980, so delegati poslušali poročilo predsednika Skupščine SR Slovenije in predsednika Komisije
Skupščine SR Slovenije za
pripravo sprememb ustave
Milana Kučana o pripravi besedila osnutka amandmajev k
ustavi SR Slovenije in uvodno
obrazložitev podpredsednika
Skupščine SR Slovenije Lu-

dvika Goloba k informaciji o
uvlajavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih
teles.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklep ob obravnavi osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije;
- sklepe ob obravnavi informacije o uveljavljanju metod in
načinov dela Skupščine SR
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Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja:
Vodja: Tina Tomlje, delegatka v Družbenopolitičnem
zboru Skupščine SR Slovenije
Člani: Francka Herga, delegatka i Zboru združenega
dela Skupščine SR Slovenije
Stane Kolar, delegat v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije
Rudi Kropivnik, delegat v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine SR Slovenije
Ivo Miklavčič, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije
Tomaž Vuga. delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije
Slovenije, njenih zborov in delovnih teles;
- poročilo odborov zborov
za družbenoekonomske odnose in razvoj ter skupine delegatov z usmeritvami, ki jih
vsebuje to poročilo, ob obravnavi informacije o dosedanjem
poteku usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 in informacije o pripravi planskih dokumentov SR
Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje.
Zbor združenega dela in
Družbenopolitični zbor sta
sprejela:

sklep ob obravnavi osnut
ka družbenega dogovora o
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo
in osnutka družbenega dogo
vora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli
delavci pri opravljanju določenih del in nalog.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
osnutek zakona o varnosti
na žičnicah in vlečnicah;
odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado So
cialistične federativne republi

ke Jugoslavije in vlado Repu-.
blike Iraka.
Zbor združenega dela pa je
dal soglasje k:
- osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij
združenega dela v splošna
združenja in Gospodarsko

zbornico Jugoslavije,
Zbori so sprejeli še sklep o
imenovanju skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
in zakonskih aktov s tega področja.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Lojze Janko, Griša Nagy, Ivanka Repič, Branko But,
Vlado Klemenčič, Franc Vičar, Franc Premk, Vlado Stenovec, Konard Hribernik, Marjan Simič, Janez Raušl, Igor
Arnež, Ernest Noč, Maruša Murn, Emil Tomažič, Marija
Rafolt, Milena Rakčevič. Pismene razprave so oddali delegati iz Kamnika, Žalca, Nove Gorice in Celja.
Zbor občin:
Janez Zaplotnik, Ciril Ribičič, Ciril Plut, France Štiglic,
Slavko Ivanjšič, Ivo Bernard, Albin Kladnik, Bruno Zupančič, Zofka Stojanovič, Jože Klofutar, dr. Kostja Konvalinka,
Silva Jereb, Darko Marolt, Zvonimir Volfand, Zdravko
Praznik, Apollinio Abram, Milena Rakčevič, Bruno Zupančič
Družbenopolitični zbor:
Dr. Lojze Ude, Vito Habjan, Tina Tomlje, Ludvik Golob,
Martin Mlinar, Milivoj Samar, Jože Globačnik, Marko Bule,
Majda Naglost, Stane Repar

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uveljavljanju metod in načinov
dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles
Skupščina SR Slovenije je obravnavala informacije o uveljavljanju metod
in načinov dela Skupščine S RS, njenih
zborov in delovnih teles, ki je bila pripravljena na podlagi sklepov, ki so jih
sprejeli zbori Skupščine SRS ob obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v
SR Sloveniji 10. oktobra 1979. Dosežen
napredek v uresničevanju delegatskega sistema In delegatskih odnosov terja
takšne metode in načine dela skupščin
družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo
delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter njihovim delegacijam in
delegatom zagotavljali še ustreznejše
pogoje za njihovo delo, s čemer bodo
delovni ljudje in občani še v večji meri
vplivali na oblikovanje družbenih odločitev in izvajanje politike, sprejete v
Skupščini SRS. Da bi zagotovili takšne
metode in načine dela, sprejema Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 22. oktobra 1980
naslednje
Sklepe
1 Predlagane spremembe v metodah
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in načinih dela Skupščine SR Slovenije,
njenih zborov in delovnih teles, ki izhajajo iz informacije, iz uvodne obrazložitve k
tej informaciji in iz razprave na sejah
delovnih teles in zborov Skupščine SR
Slovenije, se sprejmejo.
2. Dograjevanje metod in načinov dela
v Skupščini SR Slovenije terja spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine
SR Slovenije in poslovnikov zborov, ki
morajo biti še v večji meri prilagojeni
naravi in potrebam delegatskega odločanja. Zato je potrebno začeti postopek za
spremembo in dopolnitev poslovnikov
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov
ter imenovati komisijo za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov
Skupščine SR Slovenije.
3. Hkrati z uveljavitvijo predlaganih
metod in načinov dela mora Skupščine
SR Slovenije proučiti skupaj s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo z zbori
Skupščine SRS, kako se uresničujejo
ustavne funkcije posameznih zborov in
ali sedanje pristojnosti zborov ustrezajo
ustavno opredeljeni vlogi posameznih
zborov.
4. Skupščina SR Slovenije priporoča
vsem družbenim subjektom, ki se vklju-

čujejo v proces delegatskega odločanja,
naj načine in metode dela Skupščine SR
Slovenije, njenih zborov in delovnih teles
upoštevajo pri svojem delu in tem ustrezno prilagajajo svoje delovanje. Le tako
bo omogočeno popolnejše in celovitejše
delovanje delegatskega sistema v temeljnih samoupranih organizacijah in skupnostih, v njihovih delegacijah in konferencah delegacij, v občinskih skupščinah
in v skupščinah samoupravnih interesnih
skupnosti. Še zlasti je potrebno čimprej
prilagoditi metode in način dela občinskih skupščin kot konferenc delegacij,
skupin delegatov in delegacij, da bi lahko
tako dosegli učinkovitost novih metod
dela Skupščine SR Slovenije.
5. Naloge Skupščine SR Slovenije, ki
jih bo potrebno uresničiti do konca tega
mandata, zlasti pri sprejemanju in uresničevanju družbenih planov in nalog, ki
izhajajo iz stabilizacijskih prizadevanj pri
izvajanju tekoče ekonomske politike ter
nalog v zvezi z dograjevanjem družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema, terjajo od delegacij in delegatov
nezmanjšano aktivnost in še odgovornejši odnos do izpolnjevanja delegatskih
dolžnosti v delegacijah, v konferencah in
v skupinah delegatov, v zborih Skupščine SRS in njihovih delovnih teles.
poročevalec

POROČILO
o obravnavi informacije o dosedanjem poteku usklajevanja dogovorov o temeljih
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in informacije o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno plansko obdobje
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora
dne 22. oktobra 1980 obravnavala
informacijo o dosedanjem poteku
usklajevanja dogovorov o temeljih
družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1981-1985 in informacijo o
pripravi planskih dokumentov SR
Slovenije za naslednje srednjeročno
obodbje ter sprejela poročilo odborov zborov za družbenoekonomske
odnose in razvoj ter skupine delegatov z usmeritvami, ki jih vsebuje to
poročilo.
Poročilo
o obravnavi informacije o dosedanjem
poteku usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in informacije o pripravi
planskih dokumentov SR Slovenije za
naslednje srednjeročno obdobje
Skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in odbori zborov Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomske odnose in razvoj so na skupni seji
dne 21. 10 1980 obravnavali informacijo
o dosedanjem poteku usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in informacijo o pripravi planskih dokumentov SR
Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje.
Po izčrpni in vsestranski uvodni obrazložitvi podpredsednika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o dosedanjih rezultatih usklajevanja ter o stališčih, ki jih
je uveljavil Izvršni svet, je bilo v razpravi
ugotovljeno, da so bili v okviru skupnih
prizadevanj za dosledno uresničevanje
usmeritev politike ekonomske stabilizacije doseženi pomembni rezultati v usklajevanju skupnih nalog na področju
pospeševanja izvoza, zagotavljanje hrane, razvoja magistralnega prometa, financiranja funkcij federacije in ukrepov
za pospešen razvoj manj razvitih območij
v Jugoslaviji. Kljub temu pa so neusklajena še nekatera pomembna vprašanja, o
katerih usklajevanje še poteka. Zato je
potrebno na vseh ravneh ob doslednem
spoštovanju demokratičnosti postopkov
planiranja doseči, da bo družbeni plan
Jugoslavije sprejet do konca leta. Če v
tem času ne bo doseženo soglasje o vseh
nalogah, pa se je potrebno dogovoriti o
najnujnejših nalogah, naloge, o katerih
soglasje ne bo doseženo, pa je potrebno
v skladu z načeli kontinuiranega planiranja še nadalje usklajevati in jasno opredeliti nosilce in roke. Delegati so s tem v
zvezi poudarili, da je potrebno pospešiti
poročevalec

sporazumevanje o temeljih planov, zlasti
v okviru skupaj opredeljenih ciljev in interesov, da bodo razvojne naloge zasnovane na realnih dohodkovnih temeljih.
Opozorili so tudi, da je osnovni razlog, da
naloge na področju usmerjanja tokov
družbene reprodukcije in ekonomskih
odnosov s tujino še niso usklajene, ker
niso bile ustvarjene možnosti, da bi se v
procesu sočasnega planiranja o teh nalogah sporazumevalo tudi združeno delo. Posebej pa je bilo opozorjeno, da bo v
primerih, ko o posameznih skupnih nalogah v sporazumevanju soglasje ne bo
doseženo, potrebo predvideti tudi ukrepe družbenopolitičnih skupnosti, da v
skladu z ustavo naložijo določenim subjektom izvedbo postopka sporazumevanja.
Delegati so tudi poudarili, da mora biti
osnovna značilnost vseh planskih aktov
za naslednje srednjeročno obdobje dosledno uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, ki v določeni meri pomeni zaostritev predvidenih pogojev gospodarjenja in razvoja. Zato mora biti
stabilizacijska naravnanost vsebovana /
vseh planskih dokumentih kot njihov najpomembnejši vsebinski del, ki opredeljuje pogoje gospodarjenja in temelje skupne ekonomske politike. Poudarili so tudi,
da je potrebno v družbenem planu in i/
dogovorih in njegovih temeljih realno in
konkretno opredeliti obveznosti in naloge tudi z vidika konkretnih obveznosti, ki
jih prevzemajo republike in pokrajini. V
nekaterih določbah so predloženi dogovori namreč še vedno preveč splošni in
bo za to potrebno doseči, da bodo predstavljali celovit in konkreten program, ki
bo omogočal tudi njihovo uresničevanje
v skladu z dogovorjenim obveznostmi in
nalogami.
V razpravi je bilo posebej poudarjeno,
da morajo biti tudi v nadaljnjih postopkih
usklajevanja osnova tiste naloge, ki so
nesporen skupen, interes republik in pokrajin. S tem v zvezi je bilo opozorjeno,
da je treba hkrati oceniti, v kolikšni meri
je smotrno v dogovorih opredeljevati naloge, ki sodijo v pristojnost republik in
pokrajin, predvsem na področju družbenih dejavnosti, razporejanja dohodka,
opredeljevanja kriterijev za prestrukturiranje in investiranje ipd., oz. določiti, na
izpolnjevanje katerih nalog s področij bo
v okviru svojih pristojnosti vplivala federacija.
V nadaljevanju so bili delegati seznanjeni tudi s potekom planskih aktivnosti v
Sloveniji. Poudarjeno je bilo, da v celoti
vzeto v teh aktivnostih kasnimo in da
ustreznih uskladitev še nismo dosegli v
oziru samoupravnih interesnih skupnosti
materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti, prav tako pa kasni sporazumevanje med organizacijami združenega
dela. V večini občin so pripravljeni dogovori o temeljih njihovega plana, vendar

pa s0 predvsem glede predvidene stopnje rasti in razmerij v izvozu in uvozu
glede na republiško projekcijo neusklajeni.
Izhajajoč iz teh načelnih opredelitev in
iz informacije Izvršnega sveta ter glede
na dosedanje opredelitve in stališča
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in
delovnih teles, izraženih ob obravnavi
zveznih in republiških smernic ter letošnjih resolucij, so odbori in skupina delagatov sprejeli naslednje.
USMERITVE.
I
1 Informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku usklajevanja
osnutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1981-1985 se sprejme in se v celoti
podpira dosedanja prizadevanja Izvršnega sveta za uskladitev skupnih nalog in
ciljev.
2 V nadaljnjem usklajevanju dogovoi ov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v zvezi s
skupnimi nalogami v posameznih dogovorih bi bilo umestno uveljavljati naslednje usmeritve:
di) Dogovor o temeljih družbenega plana o usklajevanju in usmerjanju tokov
družbene reprodukcije:
- opredeliti je potrebno skupne naloge, cilje in interese na prednostnih področjih pospeševanja izvoza, energetike,
prehrane in magistralnega prometa, pri
čemer je potrebno na področju hrane
prednostno opredeliti le proizvodnjo
pšenice, koruze, olja, sladkorja in mesa;
eden od poglavitnih skupnih ciljev je
tudi opredelitev subjektov in postopkov
samoupravnega sporazumevanja ter določitev tistih ukrepov, ki bodo zagotovili
dosledno uveljavljanje enotnosti jugoslovanskega trga ter preprečevati vse pogostejše pojave zapiranja v republiške
meje;
- potrebno je opredeliti realne materialne okvire razvoja;
v nadaljnjem postopku usklajevanja
je potrebno poenotiti stališča o značaju
materialnih bilanc, ki morajo nastajati
vzporedno in kot rezultat dogovarjanja
organizacij združenega dela z območja
posameznih republik; to še posebej velja
za bilance potreb in proizvodnje hrane,
saj lahko le tako oblikovane bilance
omogočajo usmeritev viškov proizvodov
v izvoz;
podpreti je potrebno rešitve, da samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino sredstva za uvoz
nafte združijo na ravni federacije glede
na potrebe in realne možnosti republik in
pokrajin, kar naj zagotovi njeno racionalno porabo; uvozna nafta naj se razporeja
na podlagi realnih potreb in možnosti;
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glede proizvodnje domače nafte pa naj
se opredeli zagotavljanje sredstev za nove raziskave ter vloga rafinerij;
b) Dogovor o temeljih družbenega
plana o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino:
(
- pri opredeljevanju nalog je potrebno
izhajati iz sistemskih rešitev na področju
ekonomskih odnosov s tujino;
- dosedanji sistem deviznih pravic se
je pokazal kot neustrezen in je zato potrebno v dogovoru odnose s tujino zasnovati na dejansko ustvarjenih devizah;
plačilnobilančne in deviznobilančne pozicije republik in pokrajin v enotni plačilni in devizni bilanci Jugoslavije morajo
vsebovati pregled deviznih prilivov in odlivov po republikah kot osnove za samoupravno združevanje deviznega prihodka;
„ - zagotavljanje devizne likvidnosti je
potrebno opredeliti kot obveznost vseh
subjektov v ekonomskih odnosih s tujino
in ne le kot obveznost Narodne banke
Jugoslavije;
- opredeliti je potrebno realne možnosti zadolževanja v tujini; zadolževanje v
tujini je potrebno opredeliti v skladu z
veljavnim sistemom, saj ni sprejemljiva
distribucija pravic do zadolževanja, temveč je potrebno določiti, da se zadolžujejo tisti, ki so sposobni dolgove vračati,
neuveljavljene pravice do zadolževanja v
dosedanjem obdobju kažejo na nerealnost planiranja in jih zato ni moč prenaštati v naslednje srednjeročno obdobje,
c) Dogovor o politiki in razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
- nekatere rešitve v dogovoru pomeni-

jo napredek pri urejanju vprašanj razvoja
manj razvitih republik in SAP Kosovo; to
se nanaša predvsem na povečanje deleža
v stalnih sredstvih fonda, ki se zagotavljajo s samoupravnim dohodkovnim povezovanjem in združevanjem sredstev ter
na opredelitev, da se stalna sredstva fonda, ki se zagotavljajo z združevanjem
sredstev, oblikujejo v republikah oziroma
avtonomnih pokrajinah;
- ni sprejemljivo procentualno opredeljevanje hitrejše rasti družbenega proizvoda manj razvitih območij, temveč je
potrebno zagotoviti hitrejši razvoj proizvajalnih sil in v tem okviru tudi načine in
oblike pomoči;
- opredeliti je potrebno, da obseg letnih sredstev fonda v obdobju 1981-1985
nominalno ne bi bil večji, kot so obveznosti do fonda v letu 1980;
- v obsegu združenih sredstev je potrebno upoštevati tudi vrednost prenosa
znanja;
- v dogovoru je potrebno Opredeliti,
da se združena sredstva lahko usmerjajo
v vse dejavnosti glede na nujnost zagotavljanja celovitega gospodarskega razvoja teh območij; nejasno je opredeljeno izvzemanje možnosti vlaganj v kapitalno intenzivne infrastrukturne objekte;
d) Dogovor o temeljih družbenega
plana o razvoju jugoslovanske ljudske
armade in določanju'drugih skupnih interesov in ciljev na področju narodne
obrambe in varnosti države:
- obseg sredstev za potrebe JLA je
potrebno opredeliti glede na doslej realna izdvajanja v odnosu na narodni dohodek; sredstva za modernizacijo armade

je potrebno zagotoviti po posebnih programih, kar bo zagotovilo njen stabilen
razvoj, pri obsegu sredstev za drugo dejavnost pa izhajati iz politike splošne porabe in okvirov njene rasti;
3. V dogovorih je potrebno konkretizi
rati splošno sprejete stabilizacijske
usmeritve. S tega vidika je potrebno težiti
k ožanju skupnih ciljev in interesov, posebej pa je potrebno zagotoviti, da bodo
skupne naloge, cilji in interesi sloneli na
samoupravnih sporazumih o temeljih
planov organizacij združenega dela in
drugih nosilcev planiranja.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in delegacija Skupščine SR Slovenije v
zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ naj v nadaljnjem usklajevanju uveljavljata opredelitve iz teh usmeritev in
poročata o rezultatih usklajevanja.
II
1. Informacija o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje
srednjeročno obdobje se sprejeme.
2. Poziva se vse nosilce družbenega
planiranja v SR Sloveniji, da pospešijo
planske aktivnosti, da bo v demokratičnem odločanju družbeni plan SR Slovenije sprejet do konca tega leta.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v nadaljnjih usklajevanjih nalog v dogovoru o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 upošteva stališča, mnenja, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine in zborov ter
sproti poroča o poteku priprav predloga
dogovora

SKLEP
Skupščine SR Slovenije, ki ga je sprejela na Zboru združenega dela in
Družbenopolitičnem zboru ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o skupnih
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo
ter osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so
jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog.
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 22. oktobra 1980
obravnavala osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje
in delitev sredstev za osebne dohodke
in skupno porabo ter osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci
pri opravljanju določenih del in nalog in
sprejela ta-le
Sklep
1 Osnutek družbenega dogovora o
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo predvideva, da sklenejo ta
družbeni dogovor Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Družbeni dogovor vsebuje izhodišča za
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skupne osnove za oblikovanje sredstev
za osebne dohodke in skupno porabo pri
razporejanju čistega dohodka in skupna
izhodišča za delitev sredstev za osebne
dohodke in daje le usmeritve za urejanje
tega področja, zato zbor meni, da je krog
udeležencev ustrezen.
2. Zbor podpira temeljno usmeritev, da
dogovor obravnava le tisti del dohodkovnih odnosov, ki zadevajo oblikovanje
sredstev za osebne dohodke in delitev
osebnih dohodkov, ob tem pa nekaj potrebnih elementov, ki posegajo v sfero
pridobivanja in ustvarjanja dohodka ter
njegovega razporejanja. Pri širjenju vsebine družbenega dogovora bi se v znatni
meri opredeljevali odnosi, ki so že urejeni z zakoni.
3. Pri opredeljevanju nalog posameznih udeležencev v družbenem dogovoru
je treba izhajati iz vloge, ki jo imajo ti
subjekti po ustavi in zakonu in jo ko kot

tako ustrezneje opredeliti v posameznih
določbah družbenega dogovora ter njihove obveznosti določiti v skladu z določbo 582. člena zakona o združenem
delu.
4. Skupaj s predlogom družbenega dogovora je treba pripraviti tudi spremljajoče akte ali pa določiti roke, ki bodo zavezali podpisnike za njihovo pripravo glede
na to, da je realizacija razmerij v samoupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih organizacij združenega dela in skupnosti močno Odvisna od njihove priprave.
5. Zbor podpira predloge in usmeritve
delovnih teles skupščine in zborov ter
predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da jih uveljavlja pri oblikovanju
predlogov družbenih dogovorov, prouči
pa naj tudi predloge delegatov, ki so jih
dali v razpravi ali v pismeni obliki ter jih
uveljavlja v nadaljnjem postopku
poročevalec

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN - 30. 9. 2980
- O projekciji mase bruto osebnih dohodkov po domicilnem in sedežnem načelu za vse občine
Skupina delegatov za dele- Narejena je bila na predpogiranje v Zbor občin je na seji, stavki, da se bodo bruto osebdne 28. 7. 1980 postavila na- ni dohodki v vsćh občinah gislednje delegatsko vpraša- bali skladno z resolucijo, za
nje:
osnovo pa smo vzeli dejansko
- Zavod za družbeno plani- realizacijo mase bruto osebnih
ranje SR Slovenije je samou- dohodkov iz preteklega leta,
pravnim interesnim skupno- kot jo izkazujejo vplačani pristim na ravni republike posre- spevki SIS.
Ob tej začasni projekciji madoval projekcijo bruto mase
osebnih dohodkov po domi- se bruto osebnih dohodkov
cilnem in po sedežnem princi- smo republiško SIS izrecno
pu za vse občine in po posa- opozorili, da je taka projekcija
meznih letih planskega ob- lahko le začasni pripomoček
in da ne more služiti kot osnodobja.
za planske izračune v posaTe podatke so dobile občin- va
meznih občinah. Zato tudi ni
ske samoupravne interesne bil namen, da se ta izračun obskupnosti, ni jih pa dobil činam posreduje, česar pa reustrezen organ za planiranje publiške SIS niso upoštevale,
v občini. V občini ugotavlja- oziroma pri razlagi svoje začamo, da je ta projekcija nereal- sne projekcije solidarnostno
na in da je popolnoma dru- bilanco delavcem v občinskih
gačna od tiste, ki jo je posre- SIS
niso obrazložili tehnike
doval ustrezen organ v občini,
solidarnostne bilance
zadolžen za planiranje. Ob priprave
karakterja teh podatkov.
upoštevanju tako nizke pro- in Nedvomno
se posamezne
jekcije mase bruto OD so v občinske projekcije
bruto
prispevni stopnji izražene ob- osebnih dohodkov nase
razlikujejo
veze združenega dela do pro- od globalne projekcije, ki tegramov posameznih samou- melji na linearni stopnji rasti. V
pravnih interesnih skupnosti posameznih občinah bodo
previsoke, nerealne, nespre- stopnje zaposlovanja različne,
jemljive.
strukture zaposlenosti drugačŽelimo pismeni odgovor s ne in dohodkovni položaj razlipojasnilom, zakaj je projekci- čen, kar vse vpliva na različne
ja mase bruto osebnih dohod- rasti mase bruto osebnih dokov za plansko obdobje v po- hodkov po občinah. Ta gibanja
prečju nižja, kot je pa dejan- se lahko ocenjujejo v občinah;
ska v letu 1980 v cenah 1979. po drugi strani pa je tudi poNa vprašanje je odgovoril Mar- membno, da so ocene realne
ko Seian, pomočnik direktorja in upoštevajo sistemske spreZavoda SRS Slovenije za druž membe, ki bodo veljale za fibeno planiranje
nanciranje v naslednjem sredProjekcijo mase bruto oseb- njeročnem obdobju. Po naših
nih dohodkov je pripravil Za- dosedanjih izkušnjah in po
vod SR Slovenije za družbeno preverbi nekaterih projekcij iz
planiranje po dogovoru z re- občin pa ugotavljamo, da tudi
publiškimi SIS za družbene občinske ocene mase bruto
dejavnosti, ker morajo repbli- osebnih dohodkov niso realne,
ške SIS ob oblikovanju samou- temveč dostikrat zastavljene
pravnih sporazumov o temeljih previsoko in preoptimistično
plana pripraviti tudi projekcijo glede na predvidena gosposolidarnostne bilance. Ta pro- darska gibanja v prihodnjih lejekcija mase bruto osebnih do- tih, poleg tega pa v mnogih
hodkov je seveda le delovni občinah tudi niso upoštevali,
pripomoček za pripravo pred- da bo sprememba prispevnih
hodne bilance, medtem ko se osnov za nekatere dejavnosti
solidarnostna bilanca dokonč- vplivala na znižanje mase bruno poračuna glede na dejan- to osebnih dohodkov in tudi
ska gibanja osebnih dohodkov niso upoštevali stabilizacijskih
ukrepov v letošnjem letu, ki
po zaključku leta.
Začasna projekcija mase vplivajo na realno znižanje mabruto osebnih dohodkov ni se bruto osebnih dohodkov v
mogla biti pripravljena na letu 1980.
osnovi občinskih podatkov,
Izdelava projekcij mase bruker nismo razpolagali z njimi to osebnih dohodkov in začaporočevalec

IN DELEGATOV

neoporečna,
snih solidarnostnih bilanc je metodološko
zamotan strokovni problem, ki medtem ko mora poračun soliga v nekaterih strokovnih služ- darnosti ob koncu leta temeljibah ne obvladajo v celoti, od ti na dejanski realizaciji po obtod tudi mnogi nesporazumi, činah. To je edini metodološki
napačne prognoze in izračuni pristop, ki omogoča pravočasno oblikovanje samoupravnih
Zavod SR Slovenije za druž- sporazumov. Ni mogoče čakati
beno planiranje zagotavlja, da na občinske projekcije, temje tehnika priprave začasnih bolj, ker so iz že opisanih rasolidarnostnih bilanc, ki je bila zlogov, lahko celo bolj vprašuporabljena v republiških SIS, ljive kot globalna projekcija.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 22.10.1980
- Bilanca obveznosti, ki izhajajo iz
republiških planskih dokumentov
Skupina delegatov s področja gospodarstva ZZD
Skupščine SR Slovenije - 16.
okoliš, je postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
V Mariboru teče razprava o
planskih dokumentih za naslednje srednjeročno obdobje
in to o Osnutku dogovora o
temeljih družbenega plana
občine Maribor za razdobje
1981-1985 kakor tudi o Osnutkih samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje v občini in
republiki za naslednje srednjeročno obdobje. Razprava
kaže na vrsto problemov in
odprtih vprašanj. Dokumenti
prihajajo v samoupravne organizacije in skupnosti posamezno, neusklajeno, kar onemogoča, da bi delovni ljudje
in občani lahko celovito razpravljali o vseh obveznostih.
Število dokumentov pa tudi
onemogoča vsebinsko in poglobljeno obravnavo, če imamo pred očmi dejstvo, da
prejme temeljna organizacija
združenega dela 70 in več
sporazumov, delovna organizacija pa tudi do 250 sporazumov. Že v razpravi o osnutku
republiškega dogovora je bila
postavljena zahteva, da se
predloži bilanca obremenitve
po vseh osnovah in virih, ki
izhajajo iz republiških dokumentov, isto se zahteva tudi
na nivoju občine. Z bilanco
občine razpolagamo, bilance
obremenitev iz republike pa
še vedno nimamo. Delavci
ugotavljamo, da predlagatelji
republiških sporazumov niso
niti poskušali upoštevati
sprejetih stališč družbenopolitičnih organizacij in skupščine o stabilizacijskih usmeri-

tvah v naslednjem srednjeročnem obdobju, kakor tudi
ne stališč, ki jih je sprejela
Skupščina SR Slovenije ob
obravnavi akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Obveznosti, ki
izhajajo iz teh dokumentov bi
bremenile dohodek gospodarstva v znatno večji meri,
kot je bilo to v sedanjem obdobju, čeprav smo nesporno
ugotovili, da je takšna obremenitev tudi povzročitelj gospodarskih težav, v katerih se
nahajamo. Nadalje predložene obveznosti pomenijo tudi
onemogočanje opravljanja
osnovnih dejavnosti v občini
in sploh ne dopuščajo vlaganj
v razširitev le-teh. To posebej
velja za kulturno, telesno-kulturno skupnost, skupnost
otroškega varstva, kakor tudi
za nekatere skupnosti s področja materialne proizvodnje
v republiki.
Navedene samoupravne interesne skupnosti planirajo
rast obsega sredstev na nerealni rasti družbenega proizvoda (6% in več). Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet povečuje obseg sredstev oziroma
iz tega izhajajočih obremenitev 2 krat, SIS za letališče za 3
krat, itd. Ob tem je potrebno
še povedati, da obveznosti
posameznih občin ne temeljijo na izračunih, ki bi delavcem
bili razumljivi, nadalje ni jasno ali so ti predloženi dokumenti bili sprejeti v skupščinah SIS.
V primerih, kadar se odloča
o znatnih sredstvih in posebej
še o obveznostih, ki izhajajo
iz domačih in tujih posojil, bi
morala o tem teči široka javna
razprava, ne pa da o tem odloča izvršilni odbor ali pa
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skupščina, ki pa sicer ni
ustrezno delegatsko konstituirana (cestna skupnost).
Delavci smo v letošnjem letu dokazali, da se znamo stabilizacijsko obnašati, če se
tako dogovorimo in težko breme stabilizacije prevzeti nase. Na žalost pa ugotavljamo,
da to ni primer za posamezne
sredine, ki enostransko in
neupoštevajoč dejanskega
stanja gospodarstva visljujejo svoje programe, ne da bi
bili pripravljeni na uskladitev
z realnimi možnostmi.
Na osnovi vsega navedenega delegati vprašujemo
Izvršni svet:
1. Kdaj bo narejena in posredovana bilanca vseh obveznosti, ki izhajajo iz republiških planskih dokumentov za
naslednje srednjeročno obdobje?
2. Ali se kje opravi usklajevanje sporazumov, ki gredo v
javno obrvnavo? Menimo, da
bi kljub temu, da nam je jasno, da v našem sistemu samoupravnega planiranja delavci odločamo o sprejemu
posameznih sporazumov, ne
bi smeli dovoliti, da gredo v
obravnavo dokumenti, ki že v
osnovi niso usklajeni z dogovorjenimi načeli.
3. Ker očitno usklajevanja
ni, sprašujemo ali je, oziroma
bo kdo odgovarjal za predložitev takšnih dokumentov, ki
povzročajo veliko nezadovoljstvo in ogorčenje delovnih
ljudi in občanov, kar v sedanji
situaciji, še zlasti ni primerno.
Menjmo, da bi Izvršni svet
moral Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije tekoče obveščati o vseh aktivnostih pri nastajanju planskih
dokumentov, predvsem o
vseh tistih zadevah, ki se
odrazijo v obremenitvi gospodarstva.
Na vprašanje |e odgovoril
Milivoj Samar, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in predsednik Republiškega
komiteja za družbeno planiranje.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je pravkar v skladu z
dogovorjenim programom posredoval Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985. V osnutku
plana ter v priloženi dokumentacijski osnovi so prikazane bilance in podatki, ki so v skladu
s 175. členom Zakona o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije
sestavni del analitsko-dokumentacijskega gradiva planskih aktov SR Slovenije. S tem
so podane osnove za nadalje
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vanje in za začetek postopka
usklajevanja razvojnih interesov in nalog ter obveznosti,
katerih uresničevanje je pomembno za razvoj vse SR Slovenije. Ko bo pripravljen in dan
v obravnavo predlog dogovora
o temeljih družbenega plana
SR Slovenije, predvidoma v teku novembra, pa bodo priložene še podrobnejše bilance, iz
katerih bodo razvidne dokončne obveznosti za TOZD in druge nosilce planiranja, ki izhajajo iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije. Predhodno bo seveda treba
uskladiti zlasti razvojne interese, ki so prikazani v osnutkih
samoupravnih
sporazumov
SIS za posamezna področja
materialne proizvodnje, ki v
svojem seštevku presegajo narodno-gospodarske možnosti
V teni smislu bo potrebno uskladiti tudi nekatere druge investicijske namere, ki zadevajo
ta odgovor. Razne analize pa
kažejo, da tudi na drugih področjih in ravneh, zlasti v zvezi
z nameravanimi investicijami
prihaja do občutnih odstopanj,
kot to pravilno ugotavljajo tudi
delegati, ki so posredovali ta
vprašanja, in bo zato nujno doseči ustrezne uskladitve seveda v okviru ustreznih samoupravnih struktur pri oblikovanju in sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih
planov. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je v okviru svoje
pristojnosti že pokrenil potrebne aktivnosti s težnjo, da
razrešimo osnovne probleme v
predvidenih rokih in v zvezi s
tem zaostrimo odgovornosti.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je tudi že doslej
skrbel za to, da so bile v dosedanjih fazah priprav družbenega plana SR Slovenije v skladu
s sprejetim programom dela
vedno pravočasno prisotne
oziroma posredovane ustrezne strokovne podlage, ki naj
omogočijo nosilcem planiraja
vpogled in vključevaje v razreševanje širših družbenih razvojnih problemov. Med njimi
je treba omeniti zlasti analizo
razvojnih možnosti SR Slovenije, ki je bila predmet obravnave tudi na tej skupščini in je
služila kot podlaga k oblikovanju smernic za pripravo družbenega plana. Ustrezne bilance, pripombe in komentarje z
vidika narodno-gospodarskih
možnosti so pristojni republiški organi objavili tudi hkrati z
analizami razvojnih možnosti
samoupravnih
interesnih
skupnosti na ravni SR Slovenije. Kot vemo so bile bilance
tudi v središču pozornosti poročila Izvršnega sveta SR Slovenije marca meseca, ko je

obravnaval pripravo družbenega plana. Ustrezne bilance so
bile ves čas pripravljene in prisotne pri oblikovanju dokumenta dogovora o; temeljih
plana SR Slovenije. Že od samega začetka priprave tega
dokumenta si je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije kot
udeleženec in podpisnik tega
dogovora prizadeval, da bi na
podlagi bilančnih okvirov uskladili obveznosti za reševanje
posameznih razvojnih problemov. Kot je znano so bile hkrati z objavo osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih
planov samoupravnih interesnih skupnosti za področje
materialne proizvodnje In
družbenih dejavnosti objavljene tudi bilance, ki so nakazovale narodno-gospodarske okvire ter kritično prikazale obremenitev gospodarstva, ki izhaja iz nalog opredeljenih v teh
sporazumih.
Kot vidimo so bile kar zadeva
obveznosti, ki se oblikujejo na
ravni republiškega dogovarjanja, zagotovljene ustrezne informacijske podlage za samoupravno odločanje in usklajevaje. V t3m pa doslej nismo povsem uspeli, saj v posameznih sredinah ni bilo zadostne aktivnosti. Tako bi lahko precejšen del problemov že
doslej rešili, če bi samoupravne intresne skupnosti v skladu
s programom dela svoje analize razvojnih možnosti ter
osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih planov oblikovale tako, da bi iz njih bile
jasno razvidne naloge in obveznosti, o katerih odločajo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. Po drugi
strani tudi poslovodni in strokovni organi v asociacijah
združenega dela ter v precejšnjem številu občin, niso poskrbeli, da bi bile te obveznosti
kot tudi tiste, ki izhajajo iz samoupravnih sporazumov na
ravni SIS v občinah ter asociacij združenega dela posredovane temeljnim organizacijam
v zbirni obliki, ki bi omogočala
ustrezno oblikovanje in sprejemanje temeljev planov TOZD
in hkrati opozorile tudi na
stvarne dohodkovne možnosti
in na koristi, ki sledijo iz združevanja sredstev, da bi se na ta
način delavci laže opredeljevali
Kot drugod po Jugoslaviji je
bilo tudi pri nas precej zamud
v postopkih planiranja na posmeznih ravneh in sredinah tako, da je bilo zapostavljeno
eno od temeljnih načel skladnega planiraja, to je princip
sočasnosti. Res pa je, da je
bilo v sedanjih stabilizacijskih
naporih tudi dovolj objektivnih

razlogov, ki otežujejo uresničevanje sistema planiranja.
Treba je tudi poudariti, da je
nerealno pričakovati in bi bilo
v nasprotju s temelji sistema
planiranja, da bi oblikovali bilance, ki bi zajemale vse obveznosti za temeljne organizacije, ki izhajajo iz njihovega interesnega povezovanja na raznih ravneh in sredinah planiraja. To bo možno in še to v
omejenem obsegu, šele po
sprejetju vseh samoupravnih
planov in družbenih planov.
Do takrat pa mora veljati naloga, da se v usklajevanje interesov tvorno vključujemo vsi,
zlasti pa še tisti udeleženci samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja, ki so nosilci ali pobudniki nasprotujočih si interesov, pri čemer so
bilančni podatki, temelječi na
realnih dohodkovnih osnovah,
ne le na republiški, temveč tudi na vseh drugih ravneh usklajevanja, pomembni pripomoček usklajevanja.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije si bo še naprej intenzivno prizadeval, da pride v
dogovoru o temeljih družbenega plana do uskladitve interesov z realnimi možnostmi, če
pa tega ne bi bilo moč doseči
oziroma ne bi bili sklenjeni
ustrezni samoupravni sporazumi glede vprašanj in problemov, ki so pomembni za razvoj
vse SR Slovenije pa bo na temelju 25. in 89. člena Ustave
ter v skladu z odgovornostmi,
ki jih ima po zakonu o temeljih
sistema planiranja predložil tej
Skupščini ustrezno zakonsko
ukrepanje.
Z osnutkom resolucije o
družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije v letu
1981 ter osnutkom družbenega plana SR Slovenije
1981-1985 je opredeljena politika glede uskladitve razvoja
SIS družbenih dejavnosti in
materialne proizvodnje z materialnimi okviri, ki jih omogoča koncept ekonomske stabilizacije, na drugi strani pa jih
usmerja v krepitev tistih funkcij, ki najbolj neposredno vplivajo na rast dohodka in kvaliteto razvoja.
Med drugim so družbene
dejavnosti dolžne skrajno racionalno in selektivno proučiti
investicijsko dejavnost tako,
da bi celotne investicije morale biti po realnem obsegu celo
nižje kot v tekočem planskem
obdobju.
Zadovoljevanje
skupnih potreb naj raste za
10% počasnejše od družbenega proizvoda, kar naj ima za
posledico globalno (z ustrezno
selektivnostjo znotraj skupnih
potreb glede na prioritete) prilagoditev prispevnih stopenj v
poročevalec

primerjavi z dosedanjimi, že v razvoj reprodukcije v teh skup- večanja izvzeli sredstva za seženi. Dogovorjeno pa je
januarju 1981.
nostih tako absolutno kot rela- kompenzacije, ki niso limitira- skiadno z določili zvezne resoTudi v SIS materialne proiz- tivno in zmanjšuje delež zdru- na izhaja, da so sredstva za lucije, da se sredstva proračuvodnje bo potrebno izkoristiti ženih sredstev po enotnih os- druge potrebe povečala samo nov občin začno izločati na
odgovornost za poslovanje z novah, virih in merilih in delež za 8,1 % in so daleč pod dovo- sredstva posebne partije šele
družbenimi sredstvi, hkrati pa bančnih sredstev. Med drugim ljeno rastjo splošne porabe na potem, ko presežejo 16-odstotno rast v letu 1980, glede
intenzivnejše razvijati družbe- taka politika in politika krepi- nivoju republike.
noekonomske odnose v njih tve lastnih sredstev OZD nasK temu bi dodali še to, da na vse leto 1979.
V glasilih javnega obvešča- .
prek krepitve lastnih sredstev ploh zahteva, da se združevaje smo se držali resolucljskih doizvajalcev in krepitve vloge in sredstev po enotnih osnovah, ločil. V letu 1980 nismo pove- nja je objavljen podatek, da so
kontrole uporabnikov v njih. virih in merilih omeji na največ čali stopenj prometnega dav- do avgusta 1980 glede na obTo implicira povečanje lastnih toliko, kolikor se je teh sred- ka, nismo uvajali novih pro- dobje do avgusta 1979 sredsredstev in združenih - sred- stev od dohodka združevalo metnih davkov in med letom stva za splošno porabo v občistev na intresnih osnovah za doslej.
smo povečali olajšave iz naslo- nah porasla za 26%. Će pa priva davka iz dohodka T02D kot merjamo podatek o doseženih
stimulacijo za pospeševanje prihodkih od avgusta 1980 in
izvoza v letu 1980. Nadalje je ga primerjamo na vse leto
- Kršitve resolucije pri skupni in splošni
bil Izvršni svet v drugi polovici 1979 je dosežena rast proraleta zaradi izrednega narašča- čunskih prihodkov občin v letu
porabi
nja cen na področju življenj- 1980 še za 27% izpod lanske
ravni.
Na seji, dne 29. 9. 1980 je njeni varčevalni ukrepi vseh skih potrebščin prisiljen uvesti
Ugotoviti torej velja, da sreddodatne
in
povečane
kompenskupina delegatov 6. okoliša družbenopolitičnih skupnosti.
za splošno porabo v občiObčine, republike in avtono- zacije za kruh in meso, ki so stva
sklenila, da se Skupščini SR
nah še ne presegajo resolucijzahtevale
dodatna
sredstva
iz
mni
pokrajini
naj
ne
povečajo
Slovenije posreduje nasledokvirov. Ko pa bodo ti okstopenj prometnega davka in republiškega proračuna. Za te skih
nje delegatsko vprašanje:
viri
preseženi
bodo sredstva
nove
in
dodatne
obveznosti
Z republiško resolucijo za tudi ne uvajajo novih promet- Izvršni svet ni uvajal novih vi- izločena na posebno partijo žileto 1980 smo si postavili kot nih davkov, razen za financira- rov niti najemal kreditov, am- ro računa proračuna občine in
obveznost omejevanje vseh nje kompenzacij in rezerv, nuj- pak je sredstva ob izredno se- ne bodo uporabljena za splošoblik porabe. Iz sredstev jav- nih za preskrbovanje občanov lektivnem in racionalnem rav- no porabo v občini temveč za
nega obveščanja je razvidno, z živili ter odpravo posledic nanju zagotovil v okviru spre- oblikovanje občinskih blagovda se pri osebnih dohodkih potresov in poplav.
rezerv in kompenzacij. NaGlede teh resolucijskih do- jeta obsega proračuna za leto nih
resolucijskih načel držimo,
mensko porabo sredstev po1980.
ločil
podajamo
naslednjo
inmedtem ko se pri skupni in
Iz podatkov o devet-mesečni sebne partije žiro računa prosplošni porabi presegajo in formacijo o gibanju splošne
računa, porabo viškov proraporabe na nivoju republike,, ki realizaciji prihodkov na nivoju čunskih
kršijo resolucijska določila.
sredstev za navedene
proračuna izhaja, da so
Kakšne so možne in kakšne se financira iz republiškega neto
planirani prihodki realizirani v namene dopušča tudi zvezna
proračuna.
bodo sankcije za kršitelje?
resolucija, bodo kontrolirale
Z zakonom o proračunu SR višini 5.424,8 mio dinarjev ozi- podružnice
Na vprašanje je odgovoril
službe družbeneroma
75,8%
in
ne
izkazujejo
Slovenije
za
leto
1980
so
zagoMILIVOJ SAMAR, član Izvršga knjigovodstva.
presežkov.
Odhodki
v
istem
tovljena
sredstva
izvzemši
za
nega sveta skupščine SR SloZ družbenim dogovorom o
obdobju so bili realizirani v vivenije in predsednik Republi- obveznosti do federacije v šini
ukrepih
za omejevanje splošne
70,6%
od
predvidenih
odškega komiteja za družbeno skupni višini 7.194,9 tisoč din,
porabe v občinah v letu 1980 je
kar predstavlja 11,5% poveča- hodkov in zaostajajo za dina- tudi
planiranje:
dogovorjeno, da spremlja
miko priliva prihodkov za
V sredstvih javnega obve- nje napram letu 1979. V okviru 4,4%.
izvajanje tega družbenega doNa
podlagi
devet-metega
zneska
so
vključene
obščanja je v zadnjem času, čegovora komisija Izvršnega sveprav povsem neupravičeno, veznosti za intervencije v kme- sečne realizacije prihodkov ta Skupščine SR Slovenije za
ocenjujemo,
da
bodo
le-ti
reatijstvo,
ki
so
po
resoluciji
izvmnogo kritik o naraščanju
področje splošne porabe v obsredstev za splošno in skupno zete iz 16 % dovoljene rasti v lizirani v planirani višini in da v činah.
tem
letu
ni
pričakovati
večjih
porabo nad resolucijskimi do^ višini 785 milionov dinarjev in odstopanj oziroma presežkov.
Po resoluciji o politiki izvajaločili. Razlog za takšno obve- predstavlja 9,2 % vseh zagoobrazložitve izna- nja družbenega plana SR Sloščanje javnosti je enostranski tovljenih sredstev na nivoju ja, Izdapodane
se splošna poraba, ki se venije za obdobje 1976-1980 v
podatek o naraščanju sredstev neto proračuna.
Z vključitvijo presežka sred- krije iz republiškega proraču- le;u 1980 se lahko sredstva za
za splošno porabo, kjer so poskupnih podatki o realizaciji proračunskih stev po zakonu o zaključnem na giblje v skladu z začrtano zadovoljevanje
prihodkov v posameznem ob- računu v višini 316,4 milijona resolucijsko politiko za leto treb, brez sredstev Skupnosti
pokojninskega in invalidskega
dobju primerjani na enako ob- dinarjev znaša obseg neto pro- 1980 in da ne presega resolu- zavarovanja
ter starostnega
dobje preteklega leta. Podatek računa 7.511,3 milijona din in cijsko določenih okvirjev
Na področju splošne porabe zavarovanja kmetov povečajo
je enostranski zato, ker je dan predstavlja 16,4% povečanje
občinah so v letu 1980 izvršni največ za 16% v primerjavi z
v glasila javnega obveščanja napram letu 1979. V okviru vsveti
skupščin občin, skupšči- valoriziranimi programi iz leta
ob nepoznavanju sprejetih sredstev presežka so zagotovomejitvenih ukrepov na po- ljena sredstva za premije, ne mesta Ljubljane, Obalne 1979.
Glede na tako resolucijsko
dročju splošne porabe v letu kompenzacije in blagovne re- skupnosti Koper ter SDK v usmeritev
so samoupravne inzerve v višini 85 milijonov di- SRS sklenili družbeni dogovor
1980.
skupnosti za družbeno
Resolucija o politiki uresni- narjev. Skupaj zagotovljena o ukrepih za omejevanje teresne
dejavnost že v februarju 1980
čevanja družbenega plana Ju- sredstva za premije, kompen- splošne porabe v občinah v le- znižale
programe za
goslavije za dobo od leta 1978 zacijo in rezerve znašajo v pro- tu 1980, po katerem bodo ob- leto 1980prvotne
Via
dovoljeno
višino
čine
v
SR
Sloveniji
usmerjale
računu
SR
Slovenije
za
leto
do 1980 v letu 1980 določa, da
celotni izvirni prihodki za 1980 870 mio din in predstavlja viške proračunskih sredstev, ki in ustrezno temu korigirale
splošne družbene potrebe v 8,63 % vseh zagotovljenih bodo v letu 1980 doseženi nad prispevne stopnje. S sprejetimi
občinah, avtonomnih pokraji- sredstev na nivoju neto prora- dogovorjenim 16-odstotnim spremembami in dopolnitvami
nah in republikah, izvzemši čuna. Iz tega izhaja, da obseg porastom glede na realizacijo resolucije se lahko sredstva v
prispevek federaciji, sredstva neto republiškega proračuna v preteklem letu. Na sredstva dejavnostih osnovnega izobrain zdravstva, na osnovi
za kompenzacije in rezerve, brez obveznosti do prispevka posebne partije žiro računa ževanja
rasti materialnih stroškov ponujne za preskrbovanje obča- proračuna federacije in skupaj proračuna občine.
SDK v SR Sloveniji bo viške večajo za največ 18%, kar ponov z živili ter sredstva za od- z kompenzacijami presega sameni da se lahko celotna sredpravo posledic potresov in po- mo za 0,4 % z resolucijo pre- sredstev usmerila na posebne stva
za zadovoljevanje skupnih
plav smejo rasti največ do dvideno rast splošne porabe. partije žiro računov proraču16 % V ta namen bodo razčle- Če bi iz celotnega 16|4 % po- nov, čim bodo takšni viški do- potreb povečajo za 17,3%.
poročevalec
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Samoupravne
interesne
skupnosti (brez Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja) so od konca avgusta 1980 združile okoli 18,5
mlrd, kar je za 17,7% več kot v
istem obdobju preteklega leta.
V kolikor bi se gibanja iz
prvih osmih mesecev nadaljevala ob koncu leta realizirana
za zadovoljevanje skupnih potreb ne bi bistveno odstopala
od z resolucijo začrtanih okvirov, Presežke, ki bi nastali v
posamezni samoupravni interesni skupnosti pa so le-te
dolžne prenesti med dohodke
za naslednje leto. V globalu pa
na podlagi dosedanjih gibanj

in ob izvajanju dogovorjenih
usmeritev na področju osebnih dohodkov ocenjujejo, da
ne bo prišlo na tem področju v
SR Sloveniji do odstopanj.
Problemov v zvezi s presežki in
njihovim vračanjem na republiški ravni ni, saj se presežki
prenesejo v osnovo za naslednje leto oziroma se ustrezno
zmanjšajo prispevne stopnje.
Ta princip je v načelu dogovorjen tudi za občinske samoupravne interesne skupnpsti,
vendar se v praksi pogosto tega ne spoštuje, temveč se presežki prenašajo med samoupravnimi interesnimi skupnostmi na podlagi sklepa zbora združenega dela občin.

- Kdaj drugi »paket« ukrepov Zveznega
izvršnega sveta?
Skupščina občine Ljubljana
Bežigrad je na sejah družbenopolitičnega zbora dne 22/91980, zbora združenega dela
in zbora krajevnih skupnosti
dne 24/9-1980 sklenila opozoriti Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije na
velika odstopanja v dogovorjeni politiki cen in na počasno
uresničevanje zakona o oblikovanju in družbeni kontroli
cen (npr. skupnosti za cene
niso zaživele).
Hkrati občinska skupščina
zastavlja vprašanje in prosi
za odgovor kdaj bo izdan že
večkrat napovedani drugi
»paket« ukrepov Zveznega
izvršnega sveta in kakšni
ukrepi bodo predvideni v takoimenovanem tretjem »paketu«. Takšno neurejeno stanje v nemajhni meri upočasnjuje in vpliva na sestavljanje
in sprejemanje planskih dokumentov v organizacijah
združenena dela, obenem pa
le-te spravlja v negotovost v
pripravah planov in ukrepov
za izpolnjevanje prihodnjega
srednjeročnega plana v letu
1981.
Na vprašanje je odgovoril
Milivoj Samar, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in predsednik Republiškega
komiteja za družbeno planiranjeV zveznem izvršnem svetu
tečejo aktivnosti za razdelavo
nadaljnih ukrepov ekonomske
stabilizacije. Posebna pozornost pri pripravi teh ukrepov je
posvečena financiranju družbene reprodukcije, financiranju federacije, sistemu ekonomskih odnosov s tujino, kreditno-monetarnemu in bančnemu sistemu kot tudi nekate16

rim aktivnostim na področju
socialne politike.
Delo teče tudi pri reševanju
vprašanj sistemske narave kot
SO'
izvajanje novega zakona o
sistemu cen in družbeni kontroli cen
primarna delitev,
politika realnega tečaja
dinarja
in
pospeševanje
izvoza,
- politika obrestnih mer.
Stopnja pripravljenosti rešitev posameznih vprašanj je različna. Za nekatere teče postopek obravnave v okviru Zveznega izvršnega sveta, za druge
pa bodo potrebne dodatne
analize.
V pristopu h koncipiranju
ukrepov in politike ekonomske
stabilizacije se je Zvezni izvršni svet opredelil za stališče, da
morajo ti ukrepi in politika biti
vključeni v pripravo in Družbeni plan SFRJ za obdobje 1981
1985.
Vsebinsko naj bi bili ti ukrepi
vključeni tudi v opredelitve in
politiko v osnutkih zveznih dogovorov za naslednje srednjeročno obdobje kot tudi v koncepciji dolgoročnega razvoja
energetike in strategiji ekonomskih odnosov s tujino.
Omenjeni dogovori naj bi bili sprejeti v začetku novembra,
ko bo stekla tudi razprava o
osnutku družbenega plana
SFR Jugoslavije.
Tak pristop je bil sprejet, ker
Zvezni izvršni svet meni, da je
treba z Družbenim planom
SFR Jugoslavije v celoti izraziti
politiko ekonomske stabilizacije in politiko razvoja socialističnih samoupravnih odnosov

- Oskrba s svežim mesom tudi po
povečanju cen zelo kritična
Skupščina občine Koper je
na skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih
skupnosti in Družbenopolitičneg zbora dne 30. septembra
1980 obravnavala rezultate
gospodarjenja v prvem polletju 1980 v občini Koper ter
sklenila, da Skupščini SR Slovenije naslovi naslednje delegatsko vprašanje:
Oskrba s svežim mesom je
v občini Koper tudi po povečanju maloprodajnih cen zelo
kritična.
Delovne organizacije (Emona - Jestvina, Nanos TOZD
Portorož in Timav DO Kras
Sežana), ki v glavnem oskrbuje celotno področje naše občine s svežim mesom, nam niso v stanju zagotoviti potrebnih količin svežega mesa, zato ker so maloprodajne cene
v ostalih republikah višje. Ker
slovenski proizvajalci ne morejo zagotoviti potrebnih količin mesa, se v glavnem te organizacije oskrbujejo iz ostalih republik. Količine mesa, ki
jih dobavljajo iz ostalih republik pa v naši občini predstavljajo 90% vseh potreb po svežem mesu.
Popolnoma se zavedamo
stanja, da je določene količine mesa potrebno izvažati, da
je osnovna čreda živine manjša zaradi problemov krme,
gnojil itd., ne moremo pa se
sprijazniti z dejstvom, da niso
maloprodajne cene mesa in
seveda tudi odkupne cene živine enake na jugoslovanskem trgu, ker bi nam s tem
bil dan pogoj, da bo tudi oskrba s svežim mesom enaka.
Na vprašanje je odgovoril
Lojze Senegačnik, pomočnik
predsednika Republiškega Komiteja za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano:
V Jugoslaviji je prišlo do občutno zmanjšanega staleža
goveje živine in prašičev. Do
večjega zmanjšanja goveje živine pa doslej še ni prišlo v
Sloveniji, kritično pa je stanje z
oskrbo s prašičjim mesom, ker
je Slovenija odvisna z 2/3 od
nakupa od drugod. Takšno
stanje je povzročilo znatno
povpraševanje po klavnih prašičih in govedu. Ker je v Sloveniji doslej v glavnem ohranjen
stalež goveje živine in ker je na
račun organiziranosti bila pred
nekaj meseci še primerna ponudba klavne živine, so na živino zelo močno pritisnili kupci
iz druguh republik.

Zaradi pomanjkanja živine
so v SR Hrvatski in Vojvodini
brez sporazuma z drugimi republikami sprejeli nove odkupne cene živine. Velike razlike v odkupnih cenah živine je
povzročilo nenormalno velik
odliv klavne živine iz Slovenije,
hkrati pa tudi zadrževanje v
pričakovanju novih odkupnih
cen, kar ima oboje za posledico izredno slabo oskrbo trga z
mesom.
Glede na oceno, da je v večjem delu Slovenije še ohranjen
stalež krav, razen na Primorkem, da pa je odliv spitanih
živali in telet za pitanje vsak
dan večje, so potrebni takojšnji ukrepi, ki naj zagotovijo primerno ponudbo živinorejskih
proizvodov in očuvanj staleža
krav in telet, ki so v pitanju
O nastali problematiki je
večkrat razpravljal Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in se
zavzemal pri Zveznem izvršnem svetu za uskladitev cen
med republikami
Ker do sedaj do uskladitve
še ni prišlo, je Živinorejska poslovna skupnost, ki je nosilec
realizacije plana na področju
živinoreje in v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju v živinorejsko poslovno skupnost 16. X. 1980 razpravljala o položaju na trgu z
mesom in izdelala predlog novih nivojev proizvajalskih cen
klavne živine, prašičev in perutnine na podlagi katerih naj
bi se izvršila korekcija maloprodajnih cen mesa.
Izvršni svet Skupščine SRS
in predstavniki izvršnih skupščin občin, Skupščine mesta
Ljubljane in Skupščine obalne
skupnosti Koper predloga Živinorejske poslovne skupnosti
Slovenije niso sprejeli.
Na posebnem posvetu so
slenill, da pred uveljavljanjem
novih cen ponovno seznanijo
Zvezni izvršni svet o stanju na
tem področju in da se še v naprej zavzemajo, da se cene uskladijo na ravni, kakršna je bila
obravnavana na sejah .Medrepubliškega komiteja za trg in
cene in na sestankih podpredsednikov.izvršnih svetov SR in
SAP
Zvezni izvršni svet bo o zadevi odločil na seji 23. 10.
1980, če se danes 22. 10. 1980
predstavniki republiških komitejev in pokrajin za trg in cene
ne bodo sporazumeli o višini
poročevalec

cen mesa. Po napovedih so bo uskladitve oziroma do odloči- Izvršni svet in predsedniki ne in Skupščine obalne skupZvezni izvršni svet odločil za tve Zveznega izvršnega sveta izvršnih svetov skupščin ob- nosti Koper zadevo ponovno
maksimiranje cen. V kolikor do ne bo prišlo v tem tednu, bodo čin, Skupščine mesta Ljublja- obravnavali

»sceoocQ09scoccoscoeccosc«eeaoooogo9ogeoooeisc«!»sooe«ecoscccee>occoosc«ccocis«c«scq
ČZ »URADNI LIST SRS« je izdal publikacijo

družbenih sredstvih, Novi pogledi na pravni režim stavbnih zemljišč v družbeni lastnini, Nekaj pripomb k pravdr. Alojz Finžgar
nemu režimu stanovanjskih hiš v družbeni lastnini; DoDRUŽBENA LASTNINA
brine v splošni rabi in naravna bogastva kot vrsta družbenih sredstev; Sredstva za delo upravnih organov; Varstvo
Nova pravna ureditev družbenolastninskih razmerij je
narave in kulturne dediščine, Prisilni prenos in prisilna
obravnavana v zbirki člankov in razprav: Družbena lastomejitev uporabe nepremičnine, ki je družbena lastnina;
nina v jugoslovanskem pravu; Družbena lastnina sredstev
Pravna razmerja v pogledu stvari, ki je družbena lastnina
za delo in poslovanje; Služnosti in zastavna pravica na
in predmet lastninske pravice.
Ssseceoossooooeeecccooaeosooooacaoocoooeocisooooocccooscoosocosoocecisocooeooosososoc
poročevalec
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Skupščine

RAZVOJNA

-

Povečan

SFRJ

POLITIKA

izvoz - ključno vprašanje

ekonomske politike v prihodnjem

letu

• Pričakovati je, da bo stopnja gospodarske rasti v prihodnjem letu lahko znašala
največ 3,5 odstotka
• Plačilnobilančni primanjkljaj v letu 1981 mora biti precej nižji kot letos, za kar je
nujno treba zagotoviti realno naraščanje izvoza po stopnji 8 odstotkov, uvoz pa
obdržati na sedanji ravni
Prihodnje leto bo treba dosledno uporabljati Zakon o temeljih sistema cen in
družbeni kontroli cen, s čimer naj se zaustavi naraščanje cen in zagotovi
močnejše delovanje ekonomskih zakonitosti za večjo proizvodnjo
• Rast prihodkov za splošno in skupno porabo mora biti znatno počasnejša od
rasti dohodka, mora pa se zaustaviti padec realnih osebnih dohodkov, posebej
prebivalstva z nizkimi osebnimi dohodki
• V letu 1981 bi lahko računali z rastjo investicij okrog 1,5 odstotka ter z njihovim
deležem v družbenem proizvodu z okrog 30 odstotki
• Predvideno je, da naj bi bila stopnja zaposlovanja v prihodnjem letu le 2
odstotka
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Informacijo o
temeljnih vprašanjih ekonomske politike za leto 1981, ki jo
je pripravil Zvezni zavod za
družbeno planiranje. Informacija naj bi služila delegatom
kot podlaga za izmenjavo
mnenj, da bi čimbolj uskladili
stališča o temeljnih smereh
družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem letu.
V Informaciji je najprej pregled gospodarskih in drugih
gibanj v letošnjem letu, na
podlagi katerih so nakazane
temeljne smeri razvoja v prihodnjem letu. S tem v zvezi je
tudi nakazan problem gospodarske rasti v prihodnjem letu,
ki jo je treba oceniti širše, v
okviru razmerja med razvitostjo proizvodnih sil in rezultati
njihovega delovanja.
Z učinkovitejšim organiziranjem razpoložljivih proizvodnjih sil, z relativno majhnim
vlaganjem, bi lahko ustvarili
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precej višjo raven družbenega
proizvoda in dinamičnejši gospodarski razvoj.
Stopnjo rasti v letu 1981, je
rečeno v Informaciji, bo določala predvsem rast izvoza, pa
se kot osnova postavlja vprašanje višine primanjkljaja plačilne bilance. Pričakovati je,
da bi le-ta moral biti znatno
manjši kot leta 1980. Zaradi tega je mogoče pričakovati, da
bi v zadovoljivejših pogojih
znašala stopnja gospodarske
rasti okrog 3,5 odstotka. Pri
tem bi bilo treba zagotoviti rast
industrijske proizvodnje z
okrog 4 odstotki, kmetijstva pa
z okrog 5 odstotki. V ostalih
dejavnostih pa bi lahko raču
nali s počasnejšo rastjo.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Težnje in problemi na področju ekonomskih odnosov s
tujino ne omogočajo velike

Izbire in možna gibanja v letu
1981 so precej omejena. Predvsem bo novo zadolževanje v
tujini v največji meri služilo za
poravnavo obveznosti v tujini
in kritje deficita plačilne bilance.
V Informaciji je podčrtano,
da mora biti plačilnobilančni
deficit v letu 1981 precej nižji
kot letos. Zaradi tega je treba
predvsem zagotoviti realno
rast izvoza blaga in storitev po
8 odstotni stopnji, uvoz pa zadržati na ravni iz leta 1980
Vendar pa še ni zanesljivo, če
smo sposobni to zagotoviti. Če
tega ne bi uresničili je seveda
vprašanje, če bo mogoče uresničiti stopnjo rasti industrijske proizvodnje z okrog 4 od-

stotki. Zato mora biti povečanje izvoza ključno vprašanje
ekonomske politike v letu
1981
V izvozu bi moral biti poleg
industrijske proizvodnje precej večji delež kmetijskih proizvodov in storitev. Prav tako
bi se moral povečati devizni
priliv od turizma.
V strukturi uvoza je treba
opraviti spremembe in sicer
pri zmanjšanju uvoza opreme
in zadrževanju uvoza blaga za
široko porabo na ravni iz letošnjega leta. Treba je ustvariti
pogoje, da uvoz reprodukcijskega materiala poraste za 4,5
do 5 odstotkov. Uvoz nafte in
derivatov za energetske potrebe bi moral biti manjši kot leta

- INFORMACIJA O TEMELJNIH VPRAŠANJIH
DOLOČANJA EKONOMSKE POLITIKE V PRIHODNJEM
LETU

poročevalec

1980
V politiki uvoza, je podčrtano v Informaciji, je treba računati s tem, da se zagotovi uvoz
proizvodov od katerih je odvisna proizvodnja večjega števila proizvodov, kakor tudi tistih,
katerih vpliv na preskrbljenost
trga in standard prebivalstva je
velik.
Prav tako je treba voditi politiko realnega tečaja dinarja in
zagotoviti dolgoročno ekonomsko motivacijo za izvoz in
konkurenčno sposobnost domače proizvodnje v izvozu in
to predvsem z zmanjšanjem
rasti cen in stopnje inflacije.
Ker na razvrednotenje domače valute precej vpliva tudi
dejstvo, da se precej dinarjev
odnese v tujino z raznimi potovanji in odlivi deviz na drugačnih osnovah, je treba to vprašanje preučiti vsestransko.
Odliv deviz je namreč treba
spraviti v realne okvire. Obenem pa je treba spodbujati odkup deviz od prebivalstva, krepiti zakonitost in dosledno
uporabo predpisov, ki urejajo
pogoje pridobivanja in način
razdeljevanja deviz.
Posebej pomembno je, je
poudarjeno v Informaciji, da se
ustvarijo pogoji za delovanje
deviznega trga,, kakor tudi da
se devizne transakcije opravljajo po predpisih in v skladu z
družbenim vplivom.
Z uporabo sistemskih rešitev
in z dograjevanjem le-teh je
treba prispevati, da se ustvarijo usklajeni odnosi v ekonomski menjavi s tujino. Posebej
pomembno pa je, da se pospeši proces povezovanja proizvajalcev zaradi skupnega pridobivanja deviz. Plačilnobilančne pozicije republik in pokrajin
ne bi smele biti zavora sporazuma med proizvajalci
SISTEM IN POLITIKA
CEN TER PROBLEMI
NA PODROČJU
ENERGETIKE
V letu 1981 je treba dosledno uporabljati Zakon o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen. S tem bo treba
zagotoviti močnejše delovanje
ekonomskih zakonitosti, ekonomske, motivacije za večjo
proizvodnjo in večji vpliv svetovne produktivnosti dela na
domačo produktivnost, razen
tega zmanjšanje vpliva organov družbenopolitičnih skupnosti na cene in krepitev vpliva
združenega dela. Prav tako bo
treba odpraviti avtarkične pojave in onemogočiti monopolistično obnašanje na trgu in zagotoviti precej počasnejšo rast
cen kot je bila leta 1980, kakor
poročevalec

tudi skladnejša razmerja v primarni delitvi.
Z izvajanjem politike cen je
treba zagotoviti širšo uporabo
samoupravnih sporazumov in
družbenih dogovorov, s katerimi se urejajo odnosi na področju cen.
Ker v zadnjih letih niso bili
ugodno rešeni problemi, ki
izvirajo iz zelo nezadovoljive
strukture vira energije, bo tudi
v letu 1981 temeljna naloga zamenjava uvozne energije z domačo.
Plačilnobilančna situacija
države ne bo omogočila večjega uvoza nafte kot letos. Celo
tega obsega najbrž ne bo mogoče doseči, če se bodo cene
nafte precej povečale. Zaradi
tega bo treba pospešiti graditev naprav za sekundarno predelavo nafte.
V Informaciji je rečeno, da
bo treba zagotoviti povečano
proizvodnjo premoga za široko porao, saj bi sicer lahko v
letu 1981 prišlo do resnih problemov v elektrogospodarstvu.
Ta problem bo lahko še posebej zaostren zaradi velikega
zaostajanja gradnje elektrarn
in nekaterih rudnikov. Prav zaradi tega bo treba sprejeti
ukrepe, da ne bi prišlo do nadalnjega podaljševanja rokov
pri končanju del energetskih
objektov.
Eden resnih problemov je
tudi usposabljanje transportnega sistema za normalno pre
skrbovanje porabnikov premo
ga in je treba določiti ustrezne
enakovredne cene posameznih oblik energije na dolgoroč
ni podlagi
DELITEV IN UPORABA
DRUŽBENEGA
PROIZVODA
•Osnovna delitev družbenega
proizvoda in dohodka v precejšnji meri obremnjuje pritisk, da se prenese v finalno
porabo del dohodka, ki bi moral biti za reprudukcijo družbenih sredstev.
Eno od vprašanj razvoja v
letu 1981, pa tudi v naslednjem
obdobju, je način izločanja
sredstev iz dohodka in osebnih dohodkov za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb
Ocena je, da bi si morali prizadevati, da bi bilo zajemanje
dohodka gospodarstva vezano
na konkretno aktivnost njihovih uporabnikov, ki posredno
ali neposredno prispeva k
ustvarnaju večjega dohodka
Izločanje iz dohodka in osebnih dohodkov bi bilo treba
preučiti vsako leto, po potrebi
pa celo večkrat. Pri tem pa je
treba še v večji meri računati z

realnimi možnostmi gospodar
stva.
Za uresničevanje politike, da
se rast prihodka za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb obdrži v dogovorjenih okvirih, je treba zgraditi ustrezen
mehanizem.
Sicer pa naj bi bila rast prispevkov za splošno in skupno
porabo precej počasnejša od
rasti dohodka. Prav tako bi bilo treba nadaljevati politiko
nekoliko počasnejše rasti
osebnih dohodkov in skupne
porabe od rasti dohodka. Treba je tudi omejiti rast osebnih
dohodkov v panogah in dejavnostih, ki imajo osebne dohodke za 50 odstotkov večje
od povprečnih v gospodarstvu
in z izrednimi ugodnostmi v
pridobivanju dohodka.
Čeprav je zelo malo prostora
za izboljšanje življenskega
standarda v letu 1981, je treba
odločno zaustaviti padec realnih osebnih dohodkov, posebej pri kategorijah prebivalstva
z nizkimi prejemki in ustvariti
pogoje za njihovo postopno
naraščanje
INVESTICIJE IN SMERI
RAZVOJA
V letu 1981 bi lahko računali
z rastjo investicij okrog 1,5 odstotka in njihovim deležem v
družbenem proizvodu z okrog
30 odstotki. Zaradi tega je nujno treba racionalizirati skupno
investicijsko politiko, napraviti
investicije učinkovitejše, postale pa naj bi v funkciji ekonomske stabilizacije.
Investicije bodo morale biti v
bodoče zasnovane na realnih
izvirnih sredstvih. V ta namen
se mora zmanjšati, pa tudi ukiniti praksa prelivanja kratkoročnih sredstev v investicije,
investicij na račun obratnih
sredstev in podobno.
Z investicijsko politiko in politko na drugih področjih, je
rečeno v Informaciji, bo treba
zagotoviti nadpovprečno rast
proizvodnje premoga in električne energije.
Osnovna naloga na področju investicij v kmetijstvu je nadaljni razvoj kmetijske proizvodnje, povečanje proizvodnje
žita za okrog 1,5 milijona ton,
kakor tudi povečanje proizvodnje industrijskih rastlin,
posebno sladkorne pese,
sončnic in živinske hrane.
Hitrejši gospodarski razvoj v
prihodnjem letu in v naslednjem srednjeročnem obdobju
mora biti zasnovan na večjem
angažiranju domačih proizvodnih virov, pri čemer bi moralo
gradbeništvo, posebej pa še
stanovanjska gradnja, odigrati
pomembno vlogo Prav tako je

treba zagotoviti hitrejši razvoj
industrije gradbenega materiala, posebno cementa, s politiko investicij pa zagotoviti rast
te proizvodnje.
Investicijsko politiko v prihodnjem obdobju, kakor tudi v
vsem srednjeročnem obdobju
je treba predvsem usmeriti v
nausklajevanje
proizvodne
strukture.
V letu 1981, kot tudi v naslednjem petletnem obdobju,
je rečeno v Informaciji, je pred
vso skupnostjo naloga hitrejšega razvoja SAP Kosovo. Poleg izločanja dela družbenega
proizvoda, bo treba v bodoče v
veliki meri pospešiti združevanje dela in sredstev organizacij
z razvitih in manj razvitih področij, za najhitrejši razvoj
SAP Kosova pa sprejeti posebne ukrepe.
Stopnja zaposlovanja v letu
1981, bi lahko, kot je predvideno, znašala le okrog 2 odstotka. To pomeni, da lahko pričakujemo, da se zaposlenost v
družbenem sektorju gospodarstva lahko povečale za
110.000 oseb oziroma skupaj s
tistimi, ki se bodo upokojili in
zaradi smrtnosti za okrog 230
oseb, s sredstvi v la'sti občanov
pa za okrog 15 000 oseb. Torej
bodo problemi zaposlovanja v
letu 1981 zelo poudarjeni, v
posameznih območjih pa zelo
zaostreni
URESNIČEVANJE
ENOTNEGA
JUGOSLOVANSKEGA
TRGA
Sedanja situacija na jugoslovanskem trgu zahteva, je
rečeno v Informaciji, da se v
ekonomski politiki za leto 1981
določijo smeri, ukrepi in aktivnosti za premagovanje naka
zanih problemov.
Največja pomanjkanja določenih osnovnih predmetov za
široko porabo in motnje na
trgu nimajo objektivnih razlogov niti opravičil. Takšne probleme je treba v letu 1981 odpraviti v procesu usklajevanja
blagovno-denarnih odnosov, s
povečanjem proizvodnje deficitarnih proizvodov, z večjim
uvozom in intervencijami iz rezerv ter z reševanjem drugih
materialnih problemov. Prednost je treba dati hitrejšemu
razvoju družbenoekonomskih
odnosov, urejanju odnosov
med proizvajalci, organizacijami s področja prometa, organi
družbenopolitičnih skupnosti
in porabniki. Posebno pozornost bo treba posvetiti materialnemu bilanciranju pomembnih surovin in reprodukcijskih materialov za potrebe
gospodarstva in prebivalstva iz
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domače proizvodnje in uvoza
Zelo pomembno je, da organizacije združenega dela zagotovijo stabilne vire surovin in
reprodukcijskega materiala,
da bi zagotovile kontinuiteto v
proizvodnji in preskrbovanju
trga s proizvodi za potrebe
prebivalstva.
V Informaciji je prav tako govora o nekaterih problernih
proračuna federacije. Ocena
je, da bi bilo treba v proračun
federacije za leto 1981 vgraditi
elemente ekonomske stabilizacije. Predvsem je treba eliminirati možnost izkoriščanja
primarne emisije za pokrivanje
deficita proračuna federacije
in sprejeti konkretne ukrepe za

NOVI

-

zmanjšanje rasti teh izdatkov
Prav tako je treba prekiniti s
prakso popolne valorizacije izdatkov federacije in odpisati
obveznosti do posameznih porabnikov proračuna federacije
iz prejšnjih let. Prav tako je treba nujno racionalizirati delo
organov federacije.
Prav tako je treba uvesti bilanco skupnih sredstev federacije v okviru bilance delitve
družbenega proizvoda in dohodka in v tem smislu opraviti
ustrezne spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju federacije. Potrebno je določiti
tudi trajne instrumente za financiranje stalnih blagovnih
rezerv federacije

KREDITNOMONETARNA
POLITIKA
V letu 1981 mora biti kreditno-monetarna politka v funkciji stabilizacijske ekonomske
politike. Denarna masa in plasmaji bank bi morali rasti počasneje od nominalne rasti
družbenega proizvoda. Treba
je določiti možen obseg denarne mase na osnovi deviznih
transakcij in se zanesljivo držati predvidenih okvirov rasti
denarne mase in kreditov Izkoriščanje kratkoročnih sredstev v dolgoročne plasmaje je
treba spraviti v realne okvire in
ne dovoliti spremembo dogo-

vorjene strukture sredstev v
bankah, ki ogrožajo likvidnost
organizacij združenega dela in
bank in vplivajo nestabilno na
področje investicij in blagovno-denarna gibanja. Ko je govor o izkoriščanju kakovostnih
dejavnikov za hitrejši gospodarski razvoj, analize kažejo,
da so pomembne notranje rezerve za povečanje produktivnosti dela in učinkovitost gospodarstva. Vendar pa je v obstoječih materialnih okvirih
možnega gospodarskega razvoja v letu 1981 nerealno pričakovati aktiviranje precejšnega dela notranjih rezerv in na
tej podlagi pospešeno rast
produktivnosti dela

PREDPISI

Uvedene

bodo enotne zvezne

blagovne

rezerve
• Zvezne blagovne rezerve so kmetijski in drugi živilski proizvodi, industrijski
proizvodi, surovine in drugi reprodukcijski materiali
• Namesto sedanjih »stalnih« in »tržnih« blagovnih rezerv bodo v bodoče
oblikovane neenotne zvezne blagovne rezerve
• Del zveznih blagovnih rezerv bi bil namenjen za intervencije na trgu
Namesto sedanjih »stalnih«
in »tržnih« zveznih blagovnih
rezerv bodo v bodoče samo
enotne zvezne blagovne rezerve, kar bi bilo družbeno in materialno smotrnejše. S tem pa
se federacija ni rešila svoje
ustavne obveznosti, da skrbi
za financiranje enotnega jugoslovanskega trga. Nasprotno,
del zveznih blagovnih rezerv,
ki jih mora Izvršni svet vsako
leto posebej določiti s programom, bo namenjen za intervencije na trgu. Te enotne
zvezne blagovne rezerve bi bile namenjene za potrebe države v primeru vojne ali drugih
izrednih primerih in za zagotavljanje stabilnosti trga v primeru večjih motenj na trgu
vendar pod pogojem, da zaradi tega ni odprto vprašanje
obrambne sposobnosti države.
To je najpomembnejša sprememba veljavnega Zakona o
zveznih blagovnih rezervah, ki
je predvidena s Predlogom za
izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zveznih blagovnih rezervah, z
Osnutkom zakona (AS 318)
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Predlog je bil poslan v obravnavo delegatom v Skupščini
SFRJ, sprejetje pa je v pristojnosti Zveznega zbora.

sedeni deli naše države, bi se rezerv za določeno plansko
te rezerve uporabile na način, obdobje.
Intervencijski ukrepi na trgu
ki bi ga določil Zvezni izvršni
so lahko sprejeti na zahtevo
svet.
Temeljna načela, na katerih organizacij za rezerve v repuse urejujejo odnosi na področ- blikah in pokrajinah, pod poKAJ SO ZVEZNE
ju zveznih blagovnih rezerv, so gojem, da te organizacije zaBLAGOVNE REZERVE
določanje enotnih rezerv in gotovijo dinarje in devize, ki so
za uvoz.
Zvezne blagovne rezerve so, stabilnejših virov financiranja potrebni
Z osnutkom zakona je prekot je določeno v Osnutku za- zveznih blagovnih rezerv
dvidena tudi obveznost orgakona, kmetijski in drugi živilski
nizacij združenega dela, ki se
proizvodi, industrijski proiz- FINANCIRANJE
ukvarjajo s proizvodnjo in provodi in reprodukcijski mate- ZVEZNIH BLAGOVNIH
dajo blaga, ki predstavlja zvezrial.
no blagovno rezervo, da V priOsnutek ureja tudi vprašanje REZERV
Zaradi odkrivanja stabilnej- meru vojne sodelujejo pri obnamena in prednosti uporabe
navljanju teh rezerv na zahtevo
zveznih blagovnih rezerv v pri- ših finančnih virov, razen sred- Zveznega
izvršnega sveta.
meru vojne in neposredne voj- stev, ki so zagotovljena v proZ ustreznimi določbami
ne nevarnosti, kakor tudi način računu federacije in na druge
uporabe teh rezerv v primerih načine, je v Osnutku zakona Osnutka zakona so v obstoječi
da bi napadalec začasno zase- tudi nova določba, po kateri se Zakon o zveznih blagovnih redel dele naše države. V prime- s posebnim zakonom zagotav- zervah spet vnesene določbe o
ru vojne bi se zvezne blagovne ljajo potrebna finančna sred- Svetu Direkcije, ki so bile že v
rezerve uporabljale po pre- stva v skladu s programom Zakonu od leta 1978 do veljavdnosti, ki jo določi Zvezni oblikovanja zveznih blagovnih nosti Zakona o temeljih sisteizvršni svet, predvsem pa bi
služile za preskrbovanje Jugoslovanske ljudske armade in
- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
za odpravljanje motenj v proizDOPOLNITVAH ZAKONA O ZVEZNIH BLAGOVNIH
vodnji in pri preskrbi države, ki
REZERVAH-AS 318
naj bi nastale zaradi vojne Če
bi bile eventualno začasno za-
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ma državne uprave in o Zvez- vedno kupiti oziroma prodati vala in prodajala blago iz zveznem izvršnem svetu in zveznih blaga po veljavnih cenah) bo nih blagovnih rezerv.
treba veljavni Zakon dopolniti
Svet direkcije sestavljajo po
upravnih organih.
z določbo, po kateri bo Zvezni en član iz vsake republike in
Zaradi potrebe po ustvarja- izvršni svet pooblaščen, da iz- pokrajine in predstavnik zveznju in obnavljanju zveznih bla- jemoma lahko predpiše cene, nega upravnega organa, ki je
govnih rezerv (ker ni mogoče po katerih bo Direkcija kupo- pristojen za zadeve ljudske

ANALIZE
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obrambe, direktor Direkcije pa
je član Sveta po funkciji Ta
organ obravnava predloge in
daje mnenja o zadevah v zvezi
z ustvarjanjem, uporabo in obnavljanjem zveznih blaaovnih
rezerv

IN OCENE

Uspešno

uresničena

proizvodnja in

planirana

poraba vseh

oblik energije

• S skupno proizvodnjo 27,5 milijarde kilovatnih ur električne energije so bile
zadovoljene vse potrebe v prvem polletju letos
• Poraba električne energije je za 12,5 odstotka večja kot v enakem obdobju lani
• S hitrejšim združevanjem sredstev proizvajalcev in porabnikov premoga bo
treba zagotoviti sredstva za razvoj rudnikov premoga
• Do odstopanj pri preskrbi skupnih količin tekočih goriv je prišlo v glavnem
zaradi zmanjšanega uvoza nafte in naftnih derivatov
Delegatom v Skupščini
SFRJ je bila poslana v obravnavo Informacija o izvršitvi
Energetske bilance SFRJ za
leto 1980, ki jo je Zvezni izvršni
svet pripravil na podlagi analize in podatkov o gibanju proizvodnje in porabe električne
energije, premoga in naftnih
derivatov v prvih šestih mesecih letos.
V Informaciji je poudarjeno,
da je Energetska bilanca za leto 1980 odraz zahtevne energetske situacije, ki je nastala
zaradi velikega porasta obsega deviznih plačil za uvoz
energetskih goriv, kasnitve pri
graditvi in začetku obratovanja
elektroenergetskih objektov,
kakor tudi zaradi velikega zaostajanja pri razvoju proizvodnih zmogljivosti v rudnikih z
jamskim kopom. Zaradi vsega
tega je Energetska bilanca za
letos zelo napeta

getske bilance le ob izvajanju
vsestranskih ukrepov za njeno
racionalno izkorišča jć
'i
gospodarstvu, kot v vseh negospodarskih oblikah porabe.
V zvezi s tem so izvršni sveti
republik in pokrajin določili
svoje energetske bilance ter
programe in ukrepe varčevanja, racionalizacije in zamenjave energije, da bi zagotovili
planirano proizvodnjo in čim
boljšo preskrbo porabnikov do
konca letošnjega in začetka
prihodnjega leta.
Prav tako bo v zahtevni
energetski situaciji potrebna
stalna in vsestranska aktivnost
ustreznih organov in družbenopolitičnih skupnosti, v gospodarskih zbornicah in poslovnih združenjih, posebno
pa v delovnih skupnostih, ki
proizvajajo, transportirajo in'
dajejo v promet v uporabo vse
oblike energije. Z druge strani
pa so nujna prizadevanja vseh
porabnikov energije za njeno
najracionalnejše izkoriščanje
in varčevanje.
Osnovne značilnosti elektroenergetske situacije v
prvem polletju 1980 so, je poudarjeno v Informaciji, zagotoviti vse potrebe v električni
energiji, kakor tudi zadovoljivo
stanje akumulacij, proizvodnih
in prenosnih zmogljivosti

USPEŠNO
URESNIČEVANJE
BILANCE V PRVEM
POLLETJU
Kljub vsem težavam je ocena, da je bila Energetska bilanca v prvem polletju letos
uspešno uresničena in da se
ob predvidenih pogojih - občasne težave in manjše motnje
- v glavnem Uspešno uresniče- PROIZVODNJA
na tudi v drugem polletju letos. ELEKTRIČNE
Zadovoljevanje predvidene
porabe osnovnih oblik energi- ENERGIJE
je, je rečeno v Informaciji, bo
V tem obdobju je bila ustvarzagotovljeno v okvirih Ener- jena skupna proizvodnja 27
poročevalec

milijard in 302 milijona kilovatnih ur električne energije, kar
je za 4 odstotka več kot je bilanca in za 9,5 odstotka nad
ustvarjeno proizvodnjo v
prvem polletju 1979. V hidroelektrarnah je bilo proizvedenih
15,3 milijarde kilovatnih ur, to
pa je za 23,4 odstotka nad bilanco; v termoelektrarnah pa
je znašala proizvodnja 12 milijard kilovatnih ur oziroma 86,6
odstotka od predvidene bi
lance.
Poraba električne energije v
prvem polletju letos se je gibala na ravni bilance in je bila
uresničena v visoki vrednosti
27 miljard in 15 milijonov kilovatnih ur, kar je za 12,5 odstotka nad porabo v prvem polletju
1979.
Pri termoelektrarnah na trda
goriva so bile zaloge premoga
relativno dobre. Na tako zadovoljivo stanje je ugodno vplivala odločitev Narodne banke,
da iz primarne emisije kreditira
zaloge pri termoelektrarnah.
Po informaciji iz Narodne banke je bilo do zdaj v ta namen
izkoriščeno okrog 260 milijonov dinarjev.
Da bi kar najbolj varčevali z
akumulacijami v hidroelektrarnah in ustvarili nujne rezerve
tekočega goriva za zimsko obdobje 1980-1981, ko je pričakovati težave v preskrbi z elek-

trično energijo je treba izkoriščati vse razpoložljive zmogljivosti termoelektrarn na trda
goriva, da bi se optimalno
zmanjšalo delo akumulacijskih
hidroelektrarn in termoelektrarn na tekoča goriva.
Delno preusmeritev porabnikov na električno energijo je
mogoče pričakovati v zadnjem
četrtletju letos in v prvem četrtletju prihodnjega leta, kar bi
lahko povzročilo resne težave.
Do tega bo po ocenah prišlo
če v prihodnjih mesecih letošnjega in prvih mesecih prihodnjega leta nastopi suša in če bi
prišlo do občasnega pomanjkanja tekočih in plinskih goriv
ter do neke mere premoga za
široko porabo
UKREPI ZA
POSPEŠEVANJE
RAZVOJA RUDNIKOV
PREMOGA
V prvem polletju 1980 leta je
bilo proizvedeno 22,2 milijona
ton premoga, kar je za 6,5 odstotka več kot v istem obdobju
lani. Največji porast je bil dosežen v proizvodnji lignita in
znaša 8 odstotkov, medtem ko
je proizvodnja rjavega premoga narasla le za 2,3 odstotka.
Proizvodnja črnega premoga
pa je nižja od lanske za 12,3
odstotka.
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V Informaciji je ocena, da bo
v letu 1980 proizvedenih okrog
47 milijonov ton, kar bi bilo za
12 odstotkov več od ustvarjene
proizvodnje lani. Vendar pa je
to za 6 odstotkov manj v primerjavi na količino, ki je bila
predvidena v Energetski bilanci za letošnje leto.
Zaradi pospeševanja razvoja
rudnikov premoga je Zvezni
izvršni svet sprejel in izvedel
vse ukrepe iz svoje pristojnosti. Vendar ni prišlo do širše
družbene akcije za združevanje potrebnih sredstev za razvoj rudnikov premoga, posebej tistih s podzemsko eksploatacijo, od koder se pridobivajo najkakovostnejše vrste
premoga, s katerim se zamenjujejo draga uvozna goriva.
V Informaciji je prav tako
poudarjeno, da do zdaj niti
eno od treh najbolj bistvenih in
najradikalnejših
priporočil
Zveznega izvršnega sveta o zagotavljanju sredstev za razvoj
rudnikov premoga ni bilo uresničeno. Ni bil sprejet samoupravni sporazum v okviru
združevanja bank o skupnem
združevanju sredstev za razvoj
rudnikov. Prav tako ni bil sprejet dogovor federacije, republik in pokrajin o usmerjanju
dela temeljnega davka od naftnih derivatov za gradnjo rudn1'kov za potrebe porabnikov
izven termoelektrarn. Ni bil dosežen niti dogovor republik in
pokrajin o dajanju nadomestila rudnikom premoga za podzemsko eksploatacijo.
Prav tako do zdaj, kljub dolgi proceduri usklajevanja stališč republik in pokrajin in sporazumevanja poslovnih bank,
ni prišlo do skupnega interesa
za vlaganja v rudnike premoga. Za zagotovitev razvoja ru-
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dnjkov in pravočasno preskrbo porabnik s potrebnimi gorivi je nujno združiti sredstva
proizvajalcev in porabnikov.
Letos so rudniki premoga
ponudili porabnikom dva samoupravna sporazuma o združevanju dela in sredstev zaradi
uresničitve skupnega dohodka
med rudniki in porabniki v industriji in široki porabi. Vendar
pa gre to sporazumevanje zelo
počasi, največ zato, ker porabniki premoga nimajo- svojih
sredstev za združevanje z rudniki zaradi njihovega hitrejšega razvoja.
PRIMANJKUJE
TEKOČEGA PLINA
IN MAZUTA
V delu Informacije o tekočih
gorivih in plinu je poudarjeno,
da so skupne količine tekočih
goriv iz uvoza in domače proizvodnje v prvih šestih mesecih letos manjše za 6,3 odstotka v primerjavi s količino, ki je
bila predvidena z Energetsko
bilanco. Odstopanje v preskrbi
skupnih količin tekočih goriv
je v glavnem nastopilo zaradi
manjšega uvoza nafte in naftnih derivatov. Zaostajanje uvoza surove nafte s konvertibilnega področja je pogojeno s
težavami pri zagotavljanju deviznih sredstev za uresničevanje planiranega uvoza.
Poraba mazuta in kurilnega
olja je bila v prvem polletju
večja za 13,9 odstotka oziroma
15,1 odstotka od porabe, ki je
bila predvidena z bilanco. Poraba srednjih destilatov (dieselska goriva) je znašala v
prvih šestih mesecih letos 87,7
odstotka od predvidene porabe v bilanci. Skupna poraba
bencina pa je nekoliko nižja od
predvidene. Do zmanjšane po-

rabe motornega bencina je
prišlo zaradi povečanih cen in
omejevanja uporabe motornih
vozil, medtem ko je do zmanjšane porabe primarnega bencina prišlo v petrokemiji.
Zmanjšana količina nafte v
predelavi in manjša proizvodnja domačega naravnega plina
je vplivala, na slabo preskrbljenost trga s tekočimi gorivi v
prvem polletju letos. Tako bo
tudi do konca leta, če ne bo
uresničena ustrezna proizvodnja tekočega plina in če ga ne
bomo uvozili v količinah, ki so
predvidene v Energetski bilanci za letos.
Če bo v drugem polletju isti
trend porabe naftnih derivatov, kot je bil uresničen v
prvem polletju, bi primanjkovalo, kot je rečeno v Informaciji, okrog 600-700 tisoč ton mazuta in okrog 150 tisoč ton tekočega plina, kerozina in surovin za proizvodnjo industrijskih olj in maziv. V istem času
bi se pokazal višek okrog
300-350 tisoč ton srednjih destilatov in bencina. Omenjeni
deficit mazuta bi lahko rešili z
zamenjavo in izvozom viškov
srednjih destilatov in s pravočasnim uvozom 200 tisoč ton
mazuta.
IZVRŠITEV
ENERGETSKE
BILANCE DO KONCA
LETA
Ob obravnavi in sprejemanju
Informacije je Zvezni izvršni
svet sprejel nekaj sklepov in
priporočil, ki se nanašajo na
izvršitev Energetske bilance
do konca leta letos.
Med drugim je predloženo,
da si elektrogospodarske or-

ganizacije, združene v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, kar najbolj prizadevajo, da bi s polnim izkoriščanjem razpoložljivih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, zadovoljile potrebam porabnikov v zadnjem četrtletju letošnjega in prvem četrtletju prihodnjega leta.
Prav tako se priporoča, da
se zaradi varčevanja akumulacij v hidrocentralah, pa tudi
mazuta v termoelektrarnah zagotovi optimalno izkoriščanje
razpoložljivih zmogljivosti termoelektrarn na premog in pravočasno zagotovijo maksimalne zaloge premoga.
Med drugim se priporoča
izvršnim svetom skupščin republik in pokrajin in samoupravnim interesnim skupnostim za socialno zavarovanje,
da oprostijo rudarje posebnega prispevka iz dohodka na
podlagi podaljšanega dela oziroma, da se zaslužki za podaljšano delo rudarjev vračunajo v
pokojninsko osnovo.
Eno od priporočil Zveznega
izvršnega sveta se nanaša tudi
na hitrejše sklepanje samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev za gradnjo
zmogljivosti rudnikov premoga med rudniki, ki proizvajajo
premog za široko porabo in industrijo ter prometnimi organizacijami.
Republikam in pokrajinama
se priporoča, da spremljajo
izvršitev svojih energetskih bilanc in sprejetih programov
varčevanja, zamenjave in racionalizacije energije in da po
potrebi sprejemajo tudi dodatne ukrepe, da bi zagotovili
izvršitev planirane proizvodnje
in porabe ter preprečili motnje
na tem pomembnem področju
reprodukcije.
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Povečanje števila upokojencev,

posebno

invalidskih

• V naši državi Je bilo leta 1979 1.540,683 upokojencev, kar v primerjavi z letom
1978 pomeni povečanje za 4,9 odstotka
- Največja stopnja rasti 7,6 odstotka je bila v SR Srbiji, nato v SR Bosni in
Hercegovini in SAP Kosovu
• Občutno se je povečalo tudi število invalidskih upokojencev, najbolj v SR Srbiji,
nato v SR Bosni in Hercegovini in SR Makedoniji
• Povprečna pokojnina se je lani povečala nekoliko več kot povprečni dohodek
• Prihodki skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja so znašali 90,5
milijarde dinarjev in so bili za 23,3 odstotka večji kot leta 1978, izdatki pa so se
povečali za 26 odstotkov
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Poročilo o
uresničevanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 1979. Ker gre za
področje, ki ima pomembno
mesto v sistemu osebne in
skupne porabe, naj bi to Poro
čilo služilo delegatom pri vsestranski obravnavi te proble
matike in pri predlogu rešitev
o novem pokojninskem sistemu, priprava katerega je v teku. Obenem bo prispevalo k
sprejemanju ukrepov in aktivnosti, s katerim naj bi se ure
sničevala politika ekonomske
stabilizacije na tem področju
URESNIČEVANJE
SAMOUPRAVLJANJA
NA PODROČJU
POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
V Poročilu je rečeno, da je
aktivnost pri ustavnem organi
ziranju samoupravnih intere
snih skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v
glavnem uspešna. Dela pa ne
smemo šteti kot končanega,
ampak ga moramo obravnavati kot stalni proces. Posebna
pozornost je bila posvečena
ustvarjanju pogojev za kolektivno delo in odločanje, v skladu s pobudo tovariša Tita. V
skupnostih v SR Bosni in Hercegovini in SR Hrvatski so bile
že opravljene spremembe, ki
se nanašajo na mandat predsednikov kolektivnih organov
Dosežen je bil neposredni
vpliv delavcev in njihovih delegacij ter delegatov pri pripravi
in sprejemanju samoupravnih
splošnih aktov Na področju
planiranja razvoja pa niso bili
doseženi ustrezni rezultati Samo v nekaterih skupnostih je
poročevalec

bilo predvideno sklepanje samoupravnih sporazumov o
sredstvih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Še ve
dno so pomanjkljivosti pri načinu notranjega samoupravnega organiziranja. Čeprav se
v skupnostih vse bolj izražajo
interesi delavcev in upokojen
cev, vzrok je področje pravic,
obveznosti in odgovornosti
skupnosti, je njihova materialna osnova nezadostna za po
polnejši razvoj samoupravnih
odnosov
VARSTVO
UPOKOJENCEV Z
NIZKIMI PREJEMKI
Predmet
samoupravnega
urejanja v letu 1979 so bila tudi
vprašanja s področja poklicne
rehabilitacije in zaposlovanja
delovnih invalidov. V skladu z
Zakonom o združenem delu je
bil večji poudarek na krepitvi
vloge in odgovornosti organi
zacij združenega dela za zagotovitev pravic delavcev
Prav tako so na ugodnejši
način urejena vprašanja v zve
zi z varstvom upokojencev z
nizkimi prejemki (najnižja po
kojnina, varstveni dodatek k
pokojnini idr.) Razširjene so
tudi možnosti za podaljšanje
zavarovanje zakoncev delavcev v diplomatskih in drugih
predstavništvih. V zvezi s temi
razširitvami je bil uveden tudi
dokup delovne dobe, potrebne
za pridobitev pravic do pokojnine v SR Bosni in Hercegovini, SR Srbiji in SAP Kosovu
Področje, na katerem najbolj
prihaja do izraza samoupravno
urejanje, predstavlja usklajevanje pokojnin z ekonomskimi
gibanji Povprečne pokojnine
so naraščale nekoliko hitreje
kot osebni dohodki Medtem
ko je povprečna stopnja nomi

nalne rasti osebnih dohodkov
znašala 21,1 odstotka, je bila
stopnja rasti pokojnin 21,8
Vendar pa je v Poročilu rečeno, da niso raziskane dejanske
razsežnosti hitrejšega porasta
pokojnin. Pokojnine se v začetku vsakega koledarskega
leta povečajo po podatkih o
gibanju življenjskih stroškov in
osebnih dohodkov v preteklem
letu. Med letom pa se povečujejo približno v povprečju za
eno četrtino življenjskih stro
škov v tem letu To vpliva na to
da se ustvarja privid o ugodnejšem gibanju poko,nin v
primerjavi z osebnimi dohodki
V Poročilu je prav tako rečeno, da je proces zajetja kmetovalcev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju potekal
na zadovoljiv način in da je za
združene kmetovalce predvideno, da se obravnavajo kot
delavci v združenem delu. Pomemben korak je bil storjen
tudi pri zagotovitvi pokojninskega in invalidskega zavarovanja za zasebne kmetovalce
V SR Hrvatski so v zvezi s tem
storili največ, ker so ustanovili
obvezno zavarovanje za vse
vrste rizikov V SR Makedoniji
in SR Sloveniji je bilo uvedeno
obvezno starostno zavarovanje, v ostalih republikah in pokrajinah pa potekajo priprave
za uvedbo prostovoljnega zavarovanja kmetov
PROBLEMI PRI
URESNIČEVANJU
POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
Pri uresničevanju pokojninskega in invalidskega zavaro-

vanja so bili v letu 1979 izraženi določeni problemi, posebej
tisti, ki so nastali pri izvajanju
63. člena veljavnega Zakona, v
zvezi z delovno dobo, ki so jo
zavarovanci izpolnili na področju dveh ali več skupnosti.
Določbe tega zakona se niso
izvajale, ker je določeno število skupnosti izpodbilo rešitve,
ki se nanašajo na zatečene pokojnine in na delovno dobo,
izpolnjeno pred letom 1973 in
bi bilo treba o tem doseči soglasje republik in pokrajin.
Prav tako so določene težave in zaostajanja pri izvrševanju obveznosti federacije za
pokojnine borcev ki neugodno vplivajo na poslovanje samoupravnih interesnih skupnosti
OČITNO POVEČANJE
ŠTEVILA
UPOKOJENCEV
V Poročilu je navedeno, da
je bilo leta 1979 v naši državi
1,540.683 upokojencev. To pomeni, da se je v primerjavi z
letom 1978 njihovo skupno
število povečalo za 4,9 odstotka. Po nekaj letih blage rasti, je
leta 1977 spet prišlo do pospešenega priliva upokojencev
Največja stopnja rasti 7,6 odstotka je bila zabeležena v ožji
Srbiji, nato pa v SR Bosni in
Hercegovini in SAP Kosovu.
Takšni rezultati pa kljub temu ustrezajo napovedim, ki temeljijo na demografskih raziskovanjih, ki prikazujejo, da
bodo iz leta v leto vse bolj zastopani starejši delavci z daljšo pokojninsko dobo. To bo
treba upoštevati tako pri pre-

- POROČILO O URESNIČEVANJU SISTEMA
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V
LETU 1979
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dvidevanjih starostne meje in
drugih pogojih za pridobivanje
pravic na pokojnino
Posebej je v tem delu Poročila poudarjeno, da se je v letu
1979 pa tudi letos v nekaterih
republikah in pokrajinah občutno povečalo število invalidskih upokojencev Največji porast 12,4 odstotka je bih dosežen preteklo leto v ožji Srbiji,
nato v SR Bosni in Hercegovini
in SR Makedoniji. To kaže na
potrebe, da se določijo in dosledno uporabljajo enotna in
objektivna merila pri ocenjevanju invalidnosti.
Kaže, da so hitrejšo rast števila invalidskih upokojencev
deloma povzročile tudi trenutne gospodarske težave. Nekatere organizacije združenega
dela si prizadevajo, da se rešijo delavcev z zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi Od tod
tudi pritisk na strokovne izvedenske organe
REZULTATI
FINANČNEGA
POSLOVANJA
Prihodki samoupravnih interesnih skupnosti pokojninske

-

ga in invalidskega zavarovanja
so v letu 1979 znašali 90,5 milijarde dinarjev in so bili za 23,2
odstotka večji kot v letu 1978.
Največja rast prihodkov je bila
dosežena v SR Makedoniji
najmanjša pa v SAP Kosovu
Porast prihodka je posledica
rasti povprečnih nominalnih
osebnih dohodkov za več kot
20 odstotkov in povečanje števila zaposlenih za 4 odstotke

odstotka
v SR Makedoniji do
1
5 odstotka v SR Hrvatski
Izdatki za pokojninsko in in
validsko zavarovanje so se s 70
milijard dinarjev v letu 1978
povečali na 88,6 milijarde dinarjev v letu 1979. Rast izdatkov v letu 1979, 26,6 odstotka
ustreza povprečni letni stopnji
povečanja izdatkov v obdobju
od leta 1973 do 1978. Na to so
v največji meri vplivali tile dejavniki: povečanje števila upokojencev, usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji in
njihovo izredno usklajevanje v
letu 1979

V strukturi skupnih prihodkov
pa ni prišlo do bistvenih sprememb. Še naprej je pretežen
vir prihodkov prispevek iz
osebnega dohodka delavcev
Delež tega vira se je s 64 odstotkov v letu 1978 povečal v NARAŠČAJO IZDATKI
letu 1979 na 64,8 odstotka.
ZA POSEBNE NAMENE
Značilno je, da se je v preteDelež izdatkov za izplačilo
klem letu za 1,6 odstotka
zmanjšal delež prispevka iz pokojnin v celotnih izdatkih je
dohodka delovnih organizacij v letu 1979 znašal 77,5 odstotzdruženega dela. Samo v ožji ka. Določeno upadanje deleža
Srbiji znaša delež prispevka iz teh izdatkov v primerjavi s predohodka v celotnih prihodkih teklim letom kaže, da raste de46 odstotkov in je pretežni vir lež izdatkov za različne vrste
prihodkov Sicer pa se delež prispevkov za posebne nametega vira prihodka giblje od 1,2 ne in za stroške službe Naj-

Carinska politika vse

ščiti

domačo

bolj

večjo postavko so zabeležili izdatki za zdravstveno varstvo
upokojencev, ki so lani pomenili 9,7 odstotka celotnih izdatkov oziroma 8,6 milijarde dinarjev
V zvezi s tem je bilo sproženo vprašanje ali je upravičeno,
da se sredstva za zdravstveno
varstvo in druge potrebe upokojencev zagotavljajo v okviru
samoupravnih
interesnih
skupnosti, ki jih potem razdeljujejo. Rečeno je, da posredniška vloga skupnosti ne
ustreza načelu svobodne me-njave dela in njihovemu načelu
Rezervna sredstva so se
zmanjšala z 9,8 milijarde dinarjev v letu 1978 na 6,8 milijarde dinarjev v letu 1979. Pretežni del rezerv je pri tem v
skupnostih v SR Hrvatski in SR
Srbiji. Izčrpavanje rezerv je posledica počasnejše rasti prihodkov od izdatkov To pa
neugodno odseva na možnost
uravnovešenja prihodkov in izdatkov in otežuje finančno poslovanje

učinkovito

proizvodnjo

• Od leta 1965 dalje se postopno zmanjšujejo carinske obremenitve za končne
industrijske izdelke kovinskopredelovalne in elektronske industrije, za vozila in
instrumente, povečujejo pa se za surovine in polizdelke
• Zniževanje carinskih obremenitev sočasno spremlja povečevanje posebnih
uvoznih taks, kar je deloma razvrednotilo pozitivne učinke nižjih carinskih stopenj
• Vrednost neocarinjenega blaga pod carinskim nadzorstvom, za katerega se je
ležarina iztekla konec leta 1979, je znašala 1,8 milijarde dinarjev
• Uvoz reprodukcijskega materiala in opreme za gradnjo prioritetnih objektov je
zajet v politiki zmanjševanja carinskih stopenj prek carinskih kontingentov
Zvezni izvršni svet je poslal tem obdobju sta bili izjemi le ke carinske zaščite pri določe- Z oprostitvijo plačila carine,
delegatom Skupščine SFRJ v leti 1967 in 1970, ko je prišlo ni strukturi uvoza za posebne posebnih uvoznih dajatev in
obravnavo in sprejem Informa- do nekaterih odstopanj od te oziroma specialne namene prometnega davka stane tako
cijo o položaju in problemih smeri Povprečna raven carin- Rast vsega gospodarskega po- uvoženo blago polovico realne
izvajanja carinske politike, ki skih dajatev se postopno tenciala države, primerjamo z nabavne cene.
Leta 1979 je Zvezni izvršni
vsekakor sodi med najpo- zmanjšuje. To velja predvsem blagovno menjavo s tujino, je
membnejše instrumente eko- za končne industrijske izdelke vplivala na povečevanje obse- svet sprejel več odlokov o donomskega varstva domače kovinskopredelovalne in elek- ga teh oprostitev, ki so se, lani ločanju predmetov in vrednoproizvodnje pred tujo konku- tronske industrije, za vozila in v primerjavi z letom 1965, dva- sti za potrebe ljudske obramrenco. Dolgoročna politika ca- instrumente Po drugi strani so krat povečale. Seveda se na ta be, zdravstva, organov za norinske zaščite domače proiz- se v omenjenem obdobju po- način spodbuja določena tranje zadeve in pravosodnih
vodnje je opredeljena v carin- stopno povečevale carinske struktura uvoza, ki je ekonom- ustanov, ki so oproščeni plaski tarifi, medtem ko se tekoči stopnje za surovine in poliz- sko motivirana z nižjo nabavno čevanja carine Skupna vreceno kot v domači proizvodnji dnost tega blaga je v omenjeukrepi carinske politike izvaja- delke.
jo prek carinskih kontingentov
CARINSKE
Po letu 1965 je temeljna OPROSTITVE
- INFORMACIJA O POLOŽAJU IN PROBLEMIH
smer razvoja carinske zaščite,
IZVAJANJA CARINSKE POLITIKE
V carinskem sistemu carinpoudarja Informacija, zmanjševanje carinskih dajatev V ska oprostitev odpravlja učin
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nem letu znašala približno 54
milijard dinarjev(od tega približno 35 milijard odpade na
nafto) oziroma 22,8 odstotka
od celotne vrednosti uvoženega blaga.
Informacija posebej omenja
probleme carinskega postopka. V zapletenih ekonomskih
odnosih s tujino poteka postopek uvoza blaga v dveh fazah.
Najprej je na vrsti postopek za
dokazovanje uvozne pravice,
nato pa carinski postopek. V
praksi ti dve fazi nista vedno
usklajeni, saj zbiranje dokumentacije in carinski postopek
ne potekata sinhronizirano.
Zaradi tega pogosto prihaja do
problemov, ki vplivajo na hitrost in učinkovitost dela organizacij združenega dela in carinske službe. Po mnenju Informacije bi morali še nadalje
prilagajati carinski postopek
ekonomskim tokovom sodobne blagovne menjave s tujino
V praksi prihaja tudi do velikih težav, ker neocarinjeno
blago dolgo leži v carinskih
skladiščih. Vzroki za to so: pomanjkanje sredstev za plačilo
uvoznih dajatev neizpolnjeni
pogoji režima, pomanjkanje
potrebne dokumentacije in
podobno. Skupna vrednost
blaga, ki mu je rok hrambe potekel 31 decembra 1979, je
znašala 1,8 milijarde dinarjev
CARINSKA TARIFA IN
UČINKI CARINSKE
ZAŠČITE
Carinska zaščita se izvaja po
določbah Zakona o carinski
tarifi, ki je bil prvič sprejet leta
1965, drugič pa leta 1978, ko je
bila gospodarska zakonodaja
usklajena z Ustavo SFRJ.
Splošni okvir instrumentov
za delovanje nove carinske tarife kot temeljnega instrumenta varstva, se v primerjavi s
prejšnjim obdobjem ni bistveno spremenil. Če pa govorimo
o finančnem obremenjevanju
uvoženega blaga, moramo poleg carine omeniti tudi delovanje mehanizma posebnih
uvoznih dajatev v nominalni višini približno 17 odstotkov

Informacija vsebuje natančne tabele, ki kažejo globalne
učinke carine in posebnih
avoznih dajatev glede na celoten uvoz v obdobju med leti
1971 do 1979 in za prvih šest
mesecev letos. Iz teh tabel je
mogoče razbrati, da se je ra
ven carinske zaščite po letu
1965 spreminjala, tako da so
se zmanjševali zaščitni učinki
pri surovinah in polizdelkih, če
njihovo raven primerjamo s
carinami za industrijske proizvode.
Pomembno so se namreč
zmanjšale carinske obremenitve za končne industrijske izdelke kovinskopredelovalne in
elektronske industrije, za vozila in instrumente. Od 23,39 odstotka v letu 1970, so se lani
zmanjšale na 13,29 odstotka.
Carinske obremenitve za uvoz
strojev, aparatov elektroopreme, transportnih sredstev in
instrumentov so leta 1970 znašale 13,32 odstotka, leta 1976
pa so se zmanjšale na 1010
odstotka.
Posebne uvozne
dajatve
Informacija omenja tudi posebne uvozne dajatve, ki se
plačujejo skupaj s carino, čeprav njihov namen ni tak kot
pri carini Carina namreč varuje določeno strukturo proizvodnih stroškov in posredno tudi
določena razmerja cen na notranjem trgu, posebne uvozne
dajatve pa morajo predvsem
omiliti dispariteto tečaja dinarja v blagovnih uvoznih tokovih
Kljub temu pa imajo te dajatve
enako funkcionalno vlogo kot
carina, saj se na ta način uvozniku podraži uvoženo blago.
Zaradi tega je tudi razumljivo,
da v gospodarstvu njihove vloge ne ločijo od funkcije carine.
Temeljne težnje zmanjševanja carinskih obremenitev v
obdobju od leta 1971 do 1979
je sočasno spremljalo povečevanje povprečnih uvoznih
taks, kar je v precejšnji men
razvrednotilo pozitivna gibanja pri zniževanju carinskih
dajatev

Eden od institutov sistema
carinske zaščite je tudi začasni
uvoz. Njegov temeljni namen
je da določa carinski status
blaga pri njegovem plemenitenju (dodelavi, obdelavi, predelavi in podobno). Taki posli povečujejo devizni priliv in ne
ogrožajo domače proizvodnje.
Leta 1979 je vrednost storitev
in domačega materiala, vloženega v plemenitenje uvoženega blaga, znašala skoraj 680
milijonov dinarjev, medtem ko
je celotna vrednost tega blaga
dosegla okoli 8 milijard dinarjev.
Po mnenju Informacije je
glede na začasni uvoz osnovnih sredstev (opreme in podobnega) potrebno predvsem
uporabljati osnovna sredstva
domače proizvodnje
Carinski kontingenti
Uvoz določenih deficitarnih
reprodukcijskih materialov in
specifične opremei namenjene
graditvi objektov, ki imajo
prioriteto pri razvoju (domača
industrija pa jih ne proizvaja)
je zajet s politiko zniževanja
carinskih stopenj prek carinskih kontingentov
Vendar pa Informacija ob
tem pojasnilu tudi dodaja, da
ima ta carinski tretman določene pomanjkljivosti. Carinski
kontingent je sprejet za uporabnike iz posameznih panog.
S tem pa podobna vrsta specifične opreme dobiva dvojen
carinski tretman- posebni za
posamezne uporabnike, in
običajni - za vse druge uporabnike. Carinske stopnje so v
drugem primeru precej višje
čeprav gre za opremo, ki je v
Jugoslaviji ne proizvajamo in
je tako visoko fiskalno breme
za uporabnika.
Kontingenti za reprodukcijske materiale in specifično
opremo, ki se iz leta v leto podaljšujejo, so po svoji vsebini
postali svojstven sestavni del
carinske tarife. S tem se objektivno spreminja dolgoročna
carinska zaščita in to izključno
na temelju ocen vplivanja carine na potrošnika uvoznika,
čeprav je carina predvsem in-
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strument varstva proizvajal
cev
Informacija prav tako pou
darja, da je postopek sprejemanja omenjenih kontingentov dolgotrajen in zapleten, sa)
včasih traja tudi več mesecev
Danes velja več kot 100 odlokov o carinskih kontingentih z
10.000 pozicijami Zaradi tako
številnih primerov pa se dogaja, da posamezne organizacije
niti ne vedo, da je blago, ki ga
uvažajo uvrščeno v režim ca
rinskih kontingentov Dogaja
pa se tudi da proizvajalci po
sameznih izdelkov ne morejo
za uvoz opreme izkoristiti ca
rinskih kontingentov, sprejetih
na zahtevo katerega drugega
proizvajalca istega blaga, saj
uvožena oprema ni vedno po
vsem enaka. V takih primerih
je potrebno sprožiti nov posto
pek za sprejetje odloka o ca
rinskem kontingentu za vsake
ga uvoznika oziroma uporabnika uvožene opreme posebej
To pa lahko povzroči mnogo
težav investitorjem pri spreje
manju in realizaciji projektov
Izboljšanje carinske
politike
Na koncu Informacija ugotavlja, da bo potrebno razčleniti nomenklaturo carinske tarife in naprej zmanjševati carinske stopnje za specifično
opremo. Politiko carinskih
kontingentov pa naj bi usmerili
predvsem na področje surovin
in reprodukcijskih materialov
Podobno velja za določbe
Carinskega zakona o carinskih
oprostitvah in olajšavah za
blago, uvoženo za potrebe organov za notranje zadeve in
varnostne službe ter pravosodnih ustanov Zožili naj bi tudi
carinske olajšave za občane in
podobno.
Prav tako bo potrebno preučiti tudi druge možnosti oprostitve plačevanja carin, saj so
dejansko privilegij za posamezne uporabnike uvoženega
blaga. Ne nazadnje pa bo potrebno spremeniti tudi Carinski zakon, in sicer tisti del, ki
govori o carinski osnovi, če ta
izhaja iz mednarodnih obveznosti Jugoslavije.
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IZVAJANJE ZAKONOV

-

Uspešen

prispevek k ohranjevanju

integritete družbenih

sredstev in

materialnih temeljev dela
• Pri izvajanju Zakona o revalorizaciji in Zakona o amortizaciji osnovnih sredstev
so doseženi lepi uspehi
• Pri revalorizaciji je bila zabeležena največja rast cen za gradbene objekte,
nekoliko manjša pa je bila za nabavljeno opremo
• Revalorizacija blaži neugodne učinke inflacije in varuje ohranjanje vrednosti
družbenih sredstev
• Sedanje amortizacijske stopnje niso realne in jih je zato potrebno uskladiti z
rastjo dohodka
• Osnove in amortizacijske stopnje za stanovanja se različno uporabljajo prav v
vseh republikah in pokrajinah
Delegati Zveznega zbora
Skupščine SFRJ so dobili v
obravnavo Poročilo o izvajanju
Zakona o revalorizaciji in Zakona o amortizaciji osnovnih
sredstev, ki ga je pripravil
Zvezni sekretariat za finance
S tem je tudi izpolnjena programska obveznost Zveznega
izvršnega sveta ob sprejemanju omenjenih predpisov.
Poročilo zajema obdobje od
). januarja 1976 do konca maja
leta 1980. Z Zakonom o revalorizaciji pa je zajeto tudi izvajanje revalorizacije osnovnih
sredstev in sredstev skupne
porabe do 31 decembra leta
1975.
USKLAJEVANJE
REALNIH VREDNOSTI
Prvi del Poročila analizira
izvajanje Zakona o revalorizaciji. Omenjeni Zakon se je začel izvajati 31. decembra 1975.
Njegov namen je, da bi uskladili knjigovodsko vrednost prej
omenjenih sredstev z njihovimi cenami na trgu. Na ta način
je omogočeno realnejše planiranje in ocenjevanje možnosti
za uresničevanje posameznih
pravic in obveznosti pri določanju in vodenju poslovne politike ter pri reševanju drugih
vprašanj, povezanih z razpolaganjem z družbenimi sredstvi.
Dejansko so se povečale
vrednosti, ki so osnova za
obračun amortizacije in drugih
reprodukcijskih
sestavin.
Omogočeno je bilo prelivanje
dela sredstev družbene repro26

dukcije v tekočo porabo in zagotovljeno nadaljevanje reprodukcije ter pridobivanje dohodka v realnih zneskih.
Omogočena je bila nadalje
prodaja osnovnih sredstev po
knjižni vrednosti tudi takrat, ko
so cene na trgu porasle. To je
povzročalo včasih težave, ker
permanentna revalorizacija ni
bila pravočasno izpeljana.
Omenjeni Zakon je dejansko
izpeljal ustavno načelo o obveznosti ohranjanja integritete
družbenih sredstev, ki so pogoj in materialni temelj družbenega dela.
UPORABA DOLOČB
O REVALORIZACIJI
Poročilo opozarja, da pod
pojmom revalorizacije razumemo usklajevanje vrednosti stvari, ki jih sestavljajo
osnovna sredstva in sredstva
skupne porabe, izkazana v
knjigovodstvu s tržnimi cenami enakih ali podobnih sredstev konec leta, v katerem poteka revalorizacija. Revalorizacijo morajo brez izjeme opraviti vsi uporabniki družbenih
sredstev.
Poročilo ugotavlja, da so vsi
uporabniki družbenih sredstev
v omenjenem obdobju tudi dejansko izvajali revalorizacijo.
Bili so celo primeri, ko so nekateri med njimi revalorizacijo
opravili tudi za tista osnovna
sredstva, pri katerih razlika
med tržno in knjižno vrednostjo ni bila večja od 10 odstotkov čeprav jim po Zakonu te-

ga ne bi bilo potrebno narediti
Ko Poročilo opisuje predmete revalorizacije, poudarja, da
sem sodijo predvsem gradbeni
objekti, stvari in oprema, dolgoletni nasadi, plantaže dreves, osnovna čreda, gozdovi in
zemljišča, izvzemajo pa se
osnovna sredstva in sredstva
skupne porabe v gradnji ter tu
di nahajališča rud, rudna eksploatacijska področja in območja, kjer so drugi minerali,
pa kulturni spomeniki, knjige,
arhivsko gradivo in podobno.
Obdobje uporabe tega predpisa je pokazalo, da so utemeljene tudi morebitne spremembe in dopolnitve zakonskih določb, ko gre za revalorizacijo
nekaterih osnovnih sredstev in
sredstev skupne porabe. Temeljni namen revalorizacije je,
da zagotovimo obračunavanje
amortizacije in osnovnih reprodukcijskih stroškov v tržnih
pogojih in da se na tem temelju potem zagotovi ugotavljanje dohodka v realnih zneskih.
Ob upoštevanju tega izhodišča bi bilo smotrno zaradi nadaljnjega poenostavljanja revalorizacijskega postopka dovoliti, da se od te obveznosti
izvzamejo tudi osnovna sredstva, ki so amortizirana, čeprav
jim predpisan rok trajanja še ni
potekel. Ustvarjeni pa so tudi

pogoji za revalorizacijo stanovanj v družbeni lasti na območju vseh republik in pokrajin. Sestavljalci Poročila nadalje predlagajo, da bi revalorizacija gozdov potekala na temelju dogovora republik in pokrajin, in sicer glede na specifičnost posameznih gozdov in
možnosti za njihov razvoj na
posameznih območjih.
INDEKSI CEN ZA
REVALORIZACIJO
Poročilo podrobno opisuje
revalorizacijski postopek. Ta
obveznost se mora izvajati od
31. decembra tistega leta, ko je
nastala razlika med tržno ceno
in knjižno vrednostjo. Pogoj
pa je, da je ta razlika večja od
10 odstotkov. Po Zakonu se revalorizacija kupljenih osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, pri katerih je gradnja trajala več kot dve leti,
opravi v tistem letu, ko so uporabniki začeli ta sredstva izkoriščati. Uporabnik družbenih
sredstev lahko izvede revalorizacijo tudi v primeru, ko razlika med nabavno in knjižno ceno ter tržno ceno ne preseže
10 odstotkov
Zvezni izvršni svet je sprejel
Odlok o določanju skupin
gradbenih objektov in opreme

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O
REVALORIZACIJI IN ZAKONA O AMORTIZACIJI
OSNOVNIH SREDSTEV
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za katere Zvezni zavod za statistiko določa indekse cen za revalorizacijo. Po Odloku so vsi
gradbeni objekti razporejeni v
sedem skupin, vsa oprema pa
v enaindvajset. V skladu z Odlokom je bila opravljena revalorizacija 31. decembra leta
1975 in konec vsakega naslednjega leta. Poročilo prinaša tabelo letnih indeksov cen za minula štiri leta.
Ta prikaz kaže, da so cene
najpočasneje naraščale leta
1976, vsako poznejše leto pa je
bila rast nekoliko večja. Največja vedno za gradbene objekte, nekoliko manjša pa za
nabavljeno opremo. Med opremo so najbolj porasle cene osnovnih sredstev za opravljanje
zračnega prometa, za PTT, za
radijske in televizijske zveze,
za opravljanje dejavnosti v nekovinski industriji in podobno.
Najmanj pa so se cene povečale za opremo v tekstilni industriji, v proizvodnji športne
opreme, pomorskem prometu
itd.
Komentar ob zapisanih podatkih pove, da izvajanje omenjenega predpisa kljub vsemu
le približno zagotavlja usklajevanje prejšnjih s tekočimi cenami. Z revalorizacijo se dejansko blažijo neugodne posledice inflacije in v precejšnji
meri ohranjajo substance
družbenih sredstev. Zaradi tega je revalorizacija sprejeta
kot pomemben ukrep uresničevanja politike ekonomske
stabilizacije.
POZITIVNI UČINKI
REVALORIZACIJE
Poročilo posebej poudarja,
da je bilo več težav pri določanju povprečnih prometnih cen
zemljišč, posebej stavbnih na
ožjem območju mest in naselij
mestnega značaja. Za ta zemljišča veljajo različni postopki
določanja nadomestila za ekspropriacijo in administrativno
prenašanje z enega na drugega uporabnika. Različni postopki veljajo tudi za določanje
osnove za plačilo prometnega
davka na nepremičnine. Zato
bi morali nujno (to velja tudi za
revalorizacijo osnovnih čred in
dolgoletnih gozdnih nasadov)
opraviti potrebne konzultacije
in z morebitnimi spremembami Zakona predpisati boljše
rešitve.
Smotrna bi bila tudi določitev obvezne revalorizacije v
vseh primerih, ko razlika med
prejšnjimi in tekočimi tržnimi
cenami preseže 6 odstotkov ali
pa je 6 odstotna. Revalorizacija pa bi morala zajeti tudi na
novo dograjena osnovna sredstva v letu, ko začnejo obratoporočevalec

vati, če je njihova gradnja trajala več kot leto dni.
Po splošni oceni, ki jo prinaša Poročilo, so bile priprave na
izvajanje zakonskih določb
dobre. Zaradi tega je bila revalorizacija uspešno izvedena pri
vseh uporabnikih družbenih
sredstev.
Posebna tabela v Poročilu
nato prikazuje rezultate revalorizacije. Iz nje lahko razberemo, da je bila 31. decembra
1975 povečana vrednost, ki je
osnova za amortizacijo, pri
gradbenih objektih za okoli 77
pri opremi pa za 60 odstotkov.
Najbolj so se povečale vrednosti daljnovodov, kontaktnih
mrež na železniških in drugih
progah, gornjih delov železniških prog in drugih objektov.
Med opremo se je najbolj povečala oprema za eksploatacijo in predelavo nafte in plina,
za dejavnost elektrogospodarstva, črno in barvno metalurgijo, kovinsko industrijo in podobno. Že naslednje leto, in
sicer leta 1976, se je skupna
amortizacija, obračunana po
minimalnih stopnjah, povečala
povprečno za 4 odstotke v primerjavi z letom 1975.
Končne ugotovitve tega dela
Poročila pa poudarjajo, da
praksa dobro uporablja določbe Zakona o revalorizaciji in
da ni bilo pojavov izmikanja ali
kršitve zakonskih določb.
NOVE ZAKONSKE
REŠITVE ZA
AMORTIZACIJO
Drugi del Poročila govori o
izvajanju Zakona o amortizaciji, ki ga je Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel konec leta
1976. Vsi uporabniki družbenih sredstev pa ga morajo
izvajati od 1. januarja 1977 dalje.
Po tem Zakonu morajo vsi
uporabniki družbenih sredstev
obračunavati amortizacijo in
določati popravek vrednosti
osnovnih sredstev. To morajo
narediti vse družbenopolitične
skupnosti, organi in organizacije, vse dejavnosti, ki se
opravljajo v tujini, to velja za
vsa sredstva v družbeni lasti v
okviru pogodbenih organizacij
združenega dela in tudi za vse
druge uporabnike družbenih
sredstev. Uporabniki morajo,
skladno s svojo odgovornostjo, obnavljati vrednost družbenih sredstev, ki jih upravljajo.
Glede na pogoje uporabe pa
samostojno določajo stopnje
za obračun amortizacije.
Vendar pa se lahko za
osnovna sredstva organov in
organizacij družbenopolitičnih
skupnosti i/i drugih organizacij določi tudi odložitev amor-

tizacije ali zmanjšanje njene
stopnje. Poročilo pri tem dodaja, da je na ustrezen način
urejeno izpolnjevanje te obveznosti tudi v vseh drugih primer ih.
Zaradi tega je,' v skladu z
ustreznimi pooblastili, Zvezni
izvršni svet sprejel tri posebne
odloke: o odložitvi amortizacije za osnovna sredstva zveznih
upravnih organov, zveznih organizacij in drugih organov federacije ter njihovih strokovnih služb, nadalje Odlok o načinu in rokih izločanja amortizacije za osnovna sredstva, ki
tvorijo zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme ter Odlok o določanju
predmetov in opreme, ki sodijo med drobni inventar
ZMANJŠANJA IN
ODLAGANJA
AMORTIZACIJE
Poročilo ugotavlja, da so se
možnosti zmanjšanja in odlaganja amortizacije poslužile
vse družbenopolitične skupnosti. Za organe in organizacije federacije, je bila odložena
uporaba obvezne amortizacije
do konca leta 1979, vendar še
ni končne odločitve, če se bo
izvajala za leto 1980.
Na območju SR Bosne in
Hercegovine, SR Črne gore, v
SR Srbiji, SAP Kosovo in SAP
Vojvodini je omenjena obveznost odložena do 31. decembra 1980, v SR Hrvaški in SR
Makedoniji pa je zmanjšana za
25 do 75 odstotkov od zakonsko predpisane.
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva so bile v
obravnavanem obdobju zakonske določbe v glavnem dobro izvajane. Razen nekaterih
izjem ni bilo izmikanj ali napačne uporabe teh določb.
če bi se hoteli izogniti nekaterim možnim nesporazumom
pa bi bilo potrebno celoviteje
urediti vprašanja, kdaj so
osnovna sredstva usposobljena za opravljanje svoje funkcije, oziroma kdaj lahko smatramo, da je končano obdobje
poskusnega obratovanja. Zraven pa tudi, kdaj je osnovno
sredstvo dokončno usposobljeno za opravljanje svoje
funkcije.
Predlagane so tudi druge
spremembe in dopolnitve, s
katerimi naj bi olajšali in poenostavili uporabo Zakona, posebej na področju kmetijstva
in industrije.
Podatki kažejo, da je amortizacija v zadnjih letih naraščala
za približno 4,7 odstotka počasneje od rasti celotnega prihodka in za 5,2 odstotka poča-

sneje od rasti materialnih stroškov oziroma za približno 3,9
odstotka počasneje od rasti
dohodka. V obravnavanem obdobju se predpisane amortizacijske stopnje niso spremenile
in je izkazano povečanje
amortizacije dejansko posledica izvajanja revalorizacije in
začetka obratovanja novih objektov.
Poročilo prikazuje tudi
strukturo deleža materialnih
stroškov in amortizacije, obračunane po zakonsko predpisanih stopnjah. Podatki o tem
dokazujejo, da je delež amortizacije v strukturi delitve prihodka v vsem gospodarstvu
prejšnja leta upadal. To še posebej velja za industrijo in rudarstvo, kmetijstvo, gradbeništvo, za promet in nekatere
druge panoge. V industriji je
bilo največje upadanje zabeleženo pri proizvodnji nafte in
plina.
Lani so povprečne amortizacijske stopnje znašale: v elektrogospodarstvu 3,5 odstotka,
v proizvodnji nafte in plina 7,2,
v črni metalurgiji 4,7, kovinskopredelovalni dejavnosti 4
odstotke, v strojni industriji
4,5, v proizvodnji kemičnih izdelkov 5,7, v proizvodnji gradbenega materiala 4,6, v proizvodnji prediv in tkanin pa 4,8
odstotka.
Vsi podatki torej dokazujejo,
da niso ustrezne sedanje
amortizacijske stopnje za
osnovna sredstva. Zaradi tega
bi bilo čimprej potrebno spremeniti predpisane amortizacijske stopnje, saj bi na ta način
zagotovili rast amortizacije v
skladu z rastjo celotnega prihodka, materialnih stroškov in
dohodka ter onemogočilo
upadanje povprečne amortizacijske stopnje. Te spremembe
bi morale veljati od 1. januarja
1981 dalje. Do takrat pa bi bilo
potrebno urediti tudi druga
odprta vprašanja, na primer
prilagajanje amortizacijskih
stopenj spremembam tehnike
in tehnologije, število in sestav
amortizacijskih stopenj, razmejevanje
amortizacijskih
stroškov od investicijskega
vzdrževanja ter njihovo medsebojno povezovanje in podobno.
RAZLIČNA
AMORTIZACIJA
STANOVANJ
Pri dosedanji uporabi Zakona so bile tudi težave in različna mnenja o sestavi posameznih amortizacijskih skupin. Zaradi tega je predlagano, da bi
ponovno predpisali število in
sestav teh skupin, ki bi ustre27

zalo doseženi ravni tehnike in
tehnologije.
Posebej je poudarjeno, da
se različno uporabljajo tudi
osnove in amortizacijske stopnje za stanovanja, saj ima vsaka republika in pokrajina drugačno prakso. V SR Bosni in
Hercegovini na primer minimalne _stopnje za obračun
amortizacije stanovanj določajo občinske skupščine. Sredstva obračunane amortizacije
se uporabljajo za zamenjavo
dotrajanih stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih zgradbah, za gradnjo novih stanovanj in za odplačilo
anuitet pri kreditih za stanovanjsko gradnjo.
V SR Črni gori je osnova
knjižna vrednost stanovanj-

-

skih zgradb, določena po
zveznih predpisih o revalorizaciji, za nova stanovanja pa je
osnova nabavna cena, zmanjšana za stroške urejanja stavbnega zemljišča.
V SR Hrvaški je osnova revalorizirana nabavna vrednost
stanovanj,
amortizacijsko
stopnjo določa stanovanjska
SIS, pri čemer znesek amortizacije ne sme preseči 25 odstotkov od vrednosti plačane
stanarine.
V SR Makedoniji se osnova
obračunava na temelju revalorizirane nabavne vrednosti stanovanj, zmanjšane za stroške
urejanja stavbnega zemljišča.
V SR Sloveniji so stanovanja, starejša od 100 let, izvzeta
iz amortizacije, razen če so bi-

la dograjena ali rekonstruirana. Za nova stanovanja pa je
osnova revalorizirana nabavna
vrednost, ki se izračuna na
vsako drugo leto.
V SR Srbiji je osnova prav
tako revalorizirana nabavna
vrednost stanovanj, vendar
zmanjšana za stroške urejanja
stavbenega zemljišča. Na enak
način je to urejeno tudi v SAP
Kosovo. V SAP Vojvodini pa se
za stanovanja, nabavljena v
preteklih letih kot osnova jemlje revalorizirana nabavna vrednost, za nova stanovanja pa
je osnova njihova nabavna
cena.
Poročilo predlaga spremembo sedanjega sistema reprodukcije vrednosti stanovanj.
Po enem od stališč bi morali
amortizacijo stanovanj dolo-

Sredstva za kreditiranje

kapitalnih

dobrin

niso

čati po stopnjah, ki ustrezajo
realnemu obdobju uporabe
oziroma izkoriščanja posameznih stanovanjskih zgradb.
V sklepnem delu Poročila, ki
govori o izvajanju Zakona o
amortizaciji, je poudarjeno, da
je sedanje izvajanje zakonskih
določb precej prispevalo k
ohranjanju integritete družbenih sredstev. V največjem številu primerov se zakonske določbe o obračunavanju amortizacije in popravkih vrednosti
dosledno uporabljajo in ni
prišlo do večjih odstopanj. Bile
so sicer nekatere težave in zaradi tega Poročilo tudi predlaga natančnejšo in celovitejšo
ureditev posameznih določb,
tako da bi še nadalje izpopolnili sedanji sistem amortizacije.

izvoza

redno zagotovljena

® Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje kreditira in
zavaruje izvoz kapitalnih dobrin in izvajanje investicijskih del v tujini
• V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo imel največjo podporo izvoz
proizvodov najvišje stopnje obdelave
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Poročilo o
izvajanju Zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovnje in o
skupnih finančnih organizacijah.
Jugoslovanska banka za
mednarodno ekonomsko sodelovanje je bila konstituirana
s sprejetjem omenjenega Zakona 12. decembra 1979. Z delom je začela 1. januarja letos,
ko je prevzela vse pravice, obveznosti in sredstva bivšega
Sklada federacije za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov.
Pri izvajanju Zakona, kakor
pravi Poročilo, so največje težave z zagotavljanjem dopolnilnih sredstev za kreditiranje
izvoza kapitalnih dobrin.
NAČIN
ZAGOTAVLJANJA
SREDSTEV
Organizacije
združenega
dela - izvoznice kapitalnih dobrin ne zmorejo zagotavljati
potrebnih sredstev za kreditiranje izvoza teh dobrin, saj se
ti proizvodi v glavnem izvažajo
na kredit z dolgimi odplačilni28

mi roki in nizkimi obrestmi. Take izvozne pogoje diktira konkurenca na svetovnem tržišču.
Posebej to velja za izvoz v nerazvite države in države v razvoju. Za ta izvoz pa je naša
država še posebej zainteresirana.
Pri .svojem poslovanju je
Banka za kreditiranje izvoza
opreme in ladij in za izvajanje
investicijskih del v tujini na
kredit uporabljala sredstva, ki
so jih v ta namen določili zakonski predpisi. To so v glavnem sredstva, prenešena iz
bivšega Sklada za kreditiranje
in zavarovanje izvoznih poslov, namensko združena
sredstva bank, sredstva, zagotovljena s krediti in izvajanjem
obveznic federacije, namenski
kratkoročni krediti iz primarne
emisije, kakor tudi sredstva
družbenopolitičnih skupnosti.
V okviru zakonskih možnosti
za zagotavljanje dopolnilnih
sredstev za delo Banke je bil
sprejet tudi dogovor o načinu
zagotavljanja
dopolnilnih
sredstev za kreditiranje izvoza
opreme in ladij in za izvajanje
investicijskih del v tujini na
kredit v obdobju od 1978. do
1980. leta

tatov pri oblikovanju skupnih
finančnih organizacij - domačih in tujih. Med razlogi Poročilo navaja, da po Zakonu o
Jugoslovanski banki, skupne
finančne organizacije niso
imele izrecne pravice za dajanje deviznih kreditov. Zaradi
tega je tudi predlagana dopolnitev sedanjega Zakona.
Po besedah Poročila so lani
tudi zelo neenakomerno pritekala sredstva za kreditiranje
izvoza kapitalnih dobrin. Zato
je tudi glavni cilj dejavnoti Jugoslovanske banke zagotavljanja trajnih in stabilnih sredstev
za njeno bodoče delo.
S sodelovanjem ustreznih
organov v federaciji, republikah in pokrajinah je bila dana
vrsta predlogov za zagotavljanje konkretnih virov sredstev,
NEENAKOMEREN
da bi Banka v prihodnjem
PRITOK SREDSTEV
srednjeročnem obdobju trajno
Poročilo poudarja, da pn in stabilno poslovala.
Za zagotovitev dopolnilnih
izvajanju omenjenega Zakona
ne dosegamo ustreznih rezul- sredstev v letu 1980 je bil skle-

Po tem dokumentu so se republike in pokrajine dogovorile, da se dopolnilna sredstva
zagotovijo iz primarne emisije
prek rednih sklepov o uresničevanju ciljev in nalog skupne
emisijske, denarne in devizne
politike in skupnih osnov kreditne politike, kakor tudi s samoupravnim
sporazumom
bank.
Banke niso sprejele najprej
določenega načela, da se s samoupravnim sporazumom zagotovijo manjkajoča dopolnilna sredstva za vse plansko obdobje, temveč so se odločile
za letne samoupravne sporazume. Z njimi pa doslej v glavnem niso bila zagotovljena
planirana sredstva.

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O
JUGOSLOVANSKI BANKI ZA MEDNARODNO
EKONOMSKO SODELOVANJE IN O SKUPNIH
FINANČNIH ORGANIZACIJAH

poročevalec

njen samoupravni sporazum
bank o združevanju sredstev
za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin. Po določbah sporazuma se bo v ta namen združilo 2,6 milijarde dinarjev. Toda, do polovice julija je k sporazumu pristopila 101 banka.
Na ta način je zagotovljenih
okoli 78 odstotkov predvidenih
sredstev.
Letos je Jugoslovanski banki omogočeno, da se v tujini
zadolži v imenu in za račun
organizacij združenega dela članic Banke, in sicer do višine
50 milijonov dolarjev.
USPEHI PRI
ZAVAROVANJU
IZVOZNIH POSLOV
Ker ni bil zagotovljen planirani obseg sredstev za delo
banke, to vsekakor vpliva tudi
na izpolnjevanje plana dopolnilnega kreditiranja izvoza kapitalnih dobrin za preteklo leto. Plan je bil 91 odstotno
ustvarjen. V tem obdobju pa se
je tudi nadaljevala prej začeta
stagnacija izvoza kapitalnih
dobrin, posebej v nerazvite države in države v razvoju.
Poročilo poudarja, da so bili
v času poslovanja Jugoslovanske banke doseženi nekoliko

poročevalec

ugodnejši rezultati na področju zavrovanja izvoznih poslov,
če jih primerjamo z rezultati
poslovanja nekdanjega Sklada
za kreditiranje in zavarovanje
izvoznih poslov. Sredstva za
opravljanje dejavnosti zavarovanja izvoznih poslov proti nekomercialnim rizikom se zagotavljajo z združevanjem zavarovalnih premij zavarovancev
na temelju pogodbe o zavarovanju.
Za uresničevanje ciljev in
nalog Jugoslovanske banke je
zelo pomembno širše povezovanje in sodelovanje z mednarodnimi, regionalnimi in številnimi nacionalnimi razvojnimi
in specializiranimi finančnimi
organizacijami. To zagotavlja
pogoje za uspešnejši nastop
naših organizacij združenega
dela, za njihovo sodelovanje s
tujimi partnerji pri realizaciji
projektov v tujini in vlaganja v
mešana ali lastna podjetja, za
iskanje najboljših pogojev za
vlaganje tujih oseb v naše organizacije združenega dela
kot tudi za izmenjavo informacij in izkušenj v mednarodnem
financiranju.
Po besedah Poročila so bila
številna srečanja z možnimi
partnerji in tujimi finančnimi
organizacijami Pridobljena pa

so tudi potrebna spoznanja o
Poročilo še poudarja, da je
pogojih in možnostih za naš pri pripravi novega srednjevečji prodor in kvalitenejše so- ročnega plana osrednja pozordelovanje v mednarodni delitvi nost namenjena odločitvi, da
dela.
dobi, prek Jugoslovanske banke, največjo možno spodbudo
izvoz proizvodov najvišje stopnje obdelave. Pri tem gre poNAJVEČJA PODPORA
sebej za izvoz kompletnih obIZVOZU
jektov, tehnologije, za nuđenje
Skladno s sklepom skupšči- tehnične pomoči, skupna vlane Banke o pripravi in sprejet- ganja v gradnjo objektov
ju srednjeročnega plana za predvsem na področju proizobdobje od 1981. do 1985. leta vodnje in predelave hrane,
in v skladu s sprejetim delov- energetike in prometa in na
nim programom za pripravo in drugih poročjih kot na primer
izdelavo planskih dokumentov razvoj in eksploatacija surovin
za prihodnje srednjeročno ob- v državah v razvoju. To so
dobje, je oblikovan samou- hkrati tudi področja, za katera
pravni sporazum o temeljih so potencialne možnosti in tusrednjeročnega plana Jugo- di interes naših organizacij
slovanske banke za omenjeno združenega dela za izvoz in
obdobje. Sporazum ugotavlja dolgoročno sodelovanje v priskupne interese in cilje, ki naj hodnjem obdobju.
bi jih ustvarilo poslovanje BanRaziskovanje pogojev in
ke na področju ekonomskih
odnosov s tujino v prihodnjem možnosti za gospodarsko, fiobdobju. Opredeljene pa so nančno in tehnično-tehnolotudi naloge, pravice in obvez- ško sodelovanje s tujino in šinosti članov Banke pri uresni- roka, kakovostna ter pravočačevanju teh interesov in ciljev sna informiranost o tem, pa so
Predvideni postopek in pro- bistveni pogoji za razvijanje
ces samoupravnega planiranja medanrodne delitve dela in
zagotavljata, da bo srednje- prispevek Banke pri uresničeročni plan Banke izhajal iz ra- vanju skupnih nalog in ciljev
zvojnih planov samoupravnih pri razvijanju mednarodnega
sodelovanja,
organizacij in skupnosti čla- ekonomskega
zaključuje Poročilo.
nic Banke.
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