
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 9. 12. 1980 

Letnik VI štev. 21 

Cena 5 din 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1981 

I. OSNOVNA USMERSTEV 
Predlog Zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 je 

izdelan v skladu z: ■ 
Izhodišči za pripravo predloga Zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1981, ki so bila sprejeta na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije z dne 25. novembra 1980, 

Osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 
1981-1985 ter Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, 

Osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981. 

Predlog zakona o proračunu temelji na: 
-319. členu Ustave Socialistične republike Slovenije, 
-Zakonu o financiranju'splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih, 
- Zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 

Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
-Zakonu o organizaciji in delovnem področju republiških 

upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

- Zakonu o financiranju federacije ter Zakonu o izvrševanju 
proračuna federacije za leto 1981. 

Pri izdelavi predloga Zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1981 so bila dosledno upoštevana določila Resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981, po katerih bo rast sredstev za splošno porabo za 15% 
zaostajala za rastjo dohodka, in vsa že v letu 1980 sprejeta 
rračela politike ekonomske stabilizacije. Tako omejena rast 
splošne porabe v letu 1981 je zahtevala od vseh koristnikov 
sredstev republiškega proračuna, da zahtevke do republi- 
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škega proračuna ponovno temeljito proučijo ter uskladijo z 
dejansko možnostjo rasti proračunske porabe. 

Prav tako so dosledno upoštevane zahteve in sprejeti sklepi 
zborov in odborov Skupščine SR Slovenije, da se v novem 
srednjeročnem obdobju iz republiškega proračuna izločijo 
vse obveznosti, ki ne sodijo v splošno porabo na ravni repu- 
blike. Zato so vse obveznosti, ki nimajo podiage za financira- 
nje v ustavi, zakonih, dogovorih in odlokih izločene iz pred- 
loga Zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981. - 

Po predlogu Zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 
naj bi znašala skupna vsota neto republiškega proračuna^ 
8.414,6 mio din in se v primerjavi z obsegom proračuna za leto 
1980 zvišuje za 12,0%. 

Z vključitvijo obveznosti SR Slovenije na podlagi predloga 
Zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto 1981 v višini 10.961,5 mio din naj bi znašala skupna 
vsota republiškega proračuna 19.376,1 mio din ali za 39,6% 
več kot v letu 1980. Tako visok porast obsega republiškega 
proračuna je predvsem posledica za 72,1% višje obveznosti 
SR Slovenije do proračuna federacije za leto 1981. 

Za realizacijo obveznosti na ravni neto republiškega prora- 
čuna ne bo potrebno dodatno obremenjevati gospodarstva, 
oziroma doseženega dohodka v združenem delu, saj se za 
njegovo napajanje ne predvidevajo novi viri; prav tako se ne 

-• bodo povečale obstoječe davčne stopnje. Obveznosti do 
zveznega proračuna v višini 10.961,5 mio din pa ne bo mo- 
goče v celoti pokriti s prilivom temeljnega prometnega davka 
po obstoječih stopnjah, zato bodo na nivoju federacije dolo- 
čeni novi viri. 

Na podlagi sedanjega davčnega instrumentarija v okviru 
temeljnega davka od prometa proizvodov se predvideva 18% 
povečanje dotoka tega vira, kar naj bi znašalo 7.514,3 mio din. 
S takim povečanjem dotoka tega vira pa bo možno pokriti le 
68,8% predvidene obveznosti do prispevka proračunu federa- 
cije za leto 1981. Za razliko v višini 3.447,2 mio din oziroma 
31,2% pa bo potrebno zagotoviti sredstva z novimi viri. S 
takim predlogom povečanja obveznosti se Izvršni svet ne 
strinja in je predlagal Skupščini SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o proračunu federacije, da ne bo soglasja in 
predlaga nadaljnje usklajevanje v smislu zniževanja obvezno- 
sti. Izvršni svet je mnenja, da naj bi tudi za zvezni proračun 
veljale enake omejitve kot veljajo za splošno porabo na nivoju 
republik in občin. 

Ker je zvezni proračun še v postopku usklajevanja z real- 
nimi možnostmi, skupna vsota republiškega proračuna še ni 

. dokončna in bo znana šele ob zaključku meseca decembra, 
ko bo v zvezni Skupščini sprejet zakon o proračunu federacije 
za leto 1981. 

Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki 
republiškega proračuna razporejeni: 

- za republiške potrebe v višini 8.364,6 mio din ali 43,-1% v 
strukturi 

- za tekočo proračunsko rezervo v višini 50,0 mio din ali 
0,3% v strukturi 

- za prispevek federaciji v višini 10.961,5 mio din ali 56,6% 
v strukturi 

M. VIRI PRIHODKOV . 
Ocena prihodkov republiškega proračuna\za leto 1981 

izhaja iz sledečih predpostavk: 
1. da se zadržijo obstoječi viri sredstev neto republiškega 

proračuna 
2. da se omeji zajemanje sredstev splošne porabe na nivoju 

neto republiškega proračuna skladno s Resolucijo o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. 

3. da se za pokritje povečane obveznosti do proračuna 
federacijeuporabijo poleg že obstoječih tudi novi viri, ki bodo 
določeni z zveznimi predpisi. 

Globalni obseg prihodkov naj bi tudi v letu 1981 zagotav- 
ljalo predvsem pet osnovnih virov: 

- davek iz dohodka TOZD, 
- republiški davek iz osebnega dohodka, 
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, 
- republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za 

storitve ter 
- temeljni davek od prometa proizvodov (50% del). 
Ocena prihodkov davka iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela v višini 2.165,1 mio din je izdelana na podlagi 
za 10% nižje rasti splošne porabe od rasti dohodka in spreje- 
tih davčnih stopenj in olajšav za obračunavanje davka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1981. 

Ta ocena ne vključuje nikakršnega presežka davka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1980, ker 
so bile v letu 1980 sprejete dodatne davčne olajšave za obra- 
čunavanje davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela tistim zavezancem, ki z izvozom blaga domače 
proizvodnje ustvarjajo devizni priliv. 

Republiški davek iz osebnega dohodka za leto 1981 je 
predviden, v višini 1,336,0 mio din. Ta davek je v neposredni 
odvisnosti od gibanja osebnih dohodkov in bo zaradi spreme- 
njeni strukture osebnega dohodka (prispevek za zdravstveno 
varstvo se prenese iz osebnega dohodka na dohodek) ter ob 
nespremenjeni davčni stopnji realiziran v 21,5% višjem ob- 
segu kot v letu 1980. 

Ocena republiškega davka Iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji je za 15% nižja kot'v letu 1980 in znaša 
714,0 mio din, kar je posledica učinkov spremembe Zakona o 
delovnih razmerjih ter Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve je v vsoti prihodkov predviden le v višini 
3.999,0 mio din oziroma v 23,8% višjem obsegu v primerjavi z 
letom 1980. Dotok tega vira je odraz različnih gibanj v proiz- 
vodnji, v potrošnji in na področju cen. Iz ocene o predvideni 
rasti osebnih dohodkov in predvideni rasti cen na drobno 
izhaja, da se bo v letu 1981 kupna moč prebivalstva zmanj- 
šala, kar se bo odrazilo na prilivu posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in od plačil za storitve. 

V vsoti virov za pokritje neto republiških obveznosti v letu 
1981 je upoštevan tudi prenos več doseženih prihodkov po 
zaključnem računu proračuna za leto 1980. Vsi predvideni viri 
prihodkov neto republiškega proračuna bodo po oceni reali- 
zirani v planirani višini, z izjemo davka iz skupnega dohodka 
občanov in posebnega republiškega davka od prometa proiz- 
vodov in od plačil za storitve. 

Preostali, po obsegu in vsoti manjši del virov pa sestavljajo 
prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka od 
dobička, ki ga plačujejo tuje oseba in drugi prihodki. 

S tako določenim obsegom virov prihodkov republiškega 
proračuna je bilo mogoče uskladiti obseg odhodkov, le z 
zniževanjem nekaterih že sprejetih zakonskih obveznosti re- 
publiškega proračuna. 

III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV 
REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 

Doseženi prihodki SR Slovenije za leto 1981 bodo razpore- 
jeni za naslednje namene: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV 
V letu 1981 se sredstva za delo republiških pravosodnih 

organov ter republiških upravnih organov in organizacij zago- 
tavljajo v skladu s 100. in 104. členom Zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih. 

V okviru dohodka delovne skupnosti pridobivajo delavci 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v skladu z 

POPRAVEK 
Iz Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje so nas 

prosili, naj objavimo popravek Komentarja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje k predlogom samoupravnih spo- 
razumov SIS materialne proizvodnje za obdobje 1981-1985, ki 
je bil objavljen 5. 12. 1980 v Prilogi Poročevalca; 

V tabeli na strani 2 »a) Združevanje sredstev po enotnih 
virih, osnovah in merilih za investicije v gospodarski infra- 
strukturi« je treba spremeniti besedilo v zadnji koloni, tako da 
se namesto: »POTREBNO ZDRUŽITI V LET i H 1980-1985«, 
glasi: »POTREBNO ZDRUŽITI V LETIH 1982-1985«. 

poročevalec 



načelom, delitve po delu ter z osnovami in merili iz samo- 
upravnega sporazuma in družbenega dogovora. 

Osnova za pridobivanje sredstev za delo in s tem tudi 
dohodka delavcev delovnih skupnosti so programi dela in 
dejanski rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa. 

DEJAVNOST REPUBLIŠKIH 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ 

Sredstva za dejavnost republiških družbenopolitičnih orga- 
nizacij se bodo v letu 1981 zagotavljala za: 

1. obveznosti, ki imajo značaj splošnih republiških potreb 
ter za 

2. dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij. 

NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 
Obseg splošne porabe na ravni republike za leto 1981 

omogoča le delno pokritje investicijskih naložb na podlagi že 
sprejetih zakonov, skupščinskih odlokov, družbenih dogovo- 
rov in drugih aktov. Ker je investicijskih obveznosti znatno več 
kot je mogoče zagotoviti sredstev, so predvidena investicijska 
vlaganja le v tiste objekte, ki se že gradijo, in bi njihova 
prekinitev povzročila znatno škodo. 

Znanstvena dejavnost 
V proračunu SR Slovenije za leto 1981 je potrebno v okviru 

namena »znanstvena dejavnost« zagotoviti sredstva za po- 
kritje naslednjih obveznosti: 

- sofinanciranje redne dejavnosti Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, 

- sofinanciranje redne dejavnosti Mednarodnega centra za 
opravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju, 

- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe Izvršnega sveta in 
njegovih organov, 

- pripravljalna dela razvojnega programa SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 1995. 

Kulturna prosvetna dejavnost 
Sredstva za potrebe kulturne prosvetne dejavnosti za leto 

1981 so zaradi prenosa obveznosti, ki ne sodijo v splošno 
porabo zagotovljena, republiškim upravnim organom v 37,8% 
manjšem obsegu kot v letu 1980. 

Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 
, V okviru tega namena se bodo v letu 1981 sredstva zagotav- 
ljala predvsem za izpolnitev ustavTiih obveznosti republike iz 
naslova varstva borcev NOV, ki jih določa Zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi, 
v manjši meri pa tudi sredstva za pokrivanje obveznosti iz 
naslova socialnega varstva nekaterih kategorij občanov. 

Dopolnilna sredstva občinam 
Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo 

odvisna od meril in kriterijev, s katerimi bo ovrednoten pro- 
gram nalog v letu 1981, če bo tako določen obseg splošne 
porabe dopuščala dosežena stopnja rasti dohodka gospodar- 
stva v občini. V nasprotnem primeru bodo občine morale 
realizirati sorazmerno manjši program nalog na področju 
splošne porabe. Za izvršitev tako opredeljenega programa 

nalog bodo občini zagotovljena republiška dopolnilna sred- 
stva kot razlika med ugotovljenimi možnostmi občine za 
ostvaritev lastnih proračunskih prihodkov in obsegom sred- 
stev, ki je potreben za izvršitev teh nalog. 

Intervencije v gospodarstvo 
V okviru intervencij v gospodarstvo bodo zagotovljena: 
- sredstva za blagovne rezerve, 
- sredstva za sofinanciranje manj razvitih območij v SR 

Sloveniji 
- sredstva za sofinanciranje razlik v ceni trem slovenskim 

dnevnikom 
- sredstva za kompenzacije 
- sredstva za sofinanciranje drugih pospeševalnih nalog 

ter zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa ter 
- vsa tista sredstva za intervencije v proizvodnji hrane, ki 

ne bodo prenešena na samoupravni sklad za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane. 

Zvezne obveznosti prenesene na republike in 
avtonomni pokrajini ter sklad solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju 

V okviru te postavke se bodo financirale zvezne obveznosti, 
ki so bile v letu 1971 z zakonom prenešene na republike in 
avtonomni pokrajini. 

Tekoča proračunska rezerva 
Na osnovi 34. člena Zakona o financiranju splošnih družbe- 

nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se izloča del pri- 
hodkov proračuna v tekočo proračunsko rezervo ža financira- 
nje odhodkov, za katere v proračunu niso zagotovljena sred- 
stva ali pa niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Sredstva rezerve SR Slovenije 
V skladu z določili 36. in 37. člena Zakona o financiranju 

splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
se izloča vsako leto najmanj 1% skupnih letnih prihodkov 
proračuna v sredstva rezerve SR Slovenije in se le-ta uporab- 
ljajo za pokritje obveznosti določenih z 39. členom navede- 
nega zakona. 

Sredstva za popis prebivalstva 
V republiškem proračunu za leto 1981 je vključena tudi 

povsem-nova obveznost v višini 156,0 mio din za pokritje 
stroškov popisa prebivalstva na osnovi zakona o popisu pre- 
bivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 
1981. 

Sredstva SR Slovenije za financiranje 
obveznosti do federacije 

Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije 
za leto 1981 znaša po osnutku zakona o izvrševanju prora- 
čuna federacije za leto 1981 10,961,5 mio din ali 16,76% v 
skupni vsoti prispevkov republik in avtonomnih pokrajin pro- 
računa federacije za leto 1981. Prispevek SR Slovenije prora-' 
čunu federacije vključuje tudi delež SR Slovenije za financira- 
nje izgradnje materialne baze SAP Kosovo v višini 138,3 mio 
din 

BILANCA 
PRIHODKOT IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE 

ZA LETO 1981 
A. PRIHODKI 
Klasifikacijska številka 
Oblika Podoblika 
prihodka prihodka 

PRIHODKI 
ZNESEK 

Podoblika 
prihodka 

Oblika 
prihodka 

Vrsta 1 - DAVEK IZ DOHODKA IN DAVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA 

11 Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
12 120 Republiški davek iz osebnega dohodka 

12 121 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 

26 Davek iz skupnega dohodka občanov 

Skupaj vrsta 1 - DAVEK IZ DOHODKA IN- DAVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA 

2.165.100.000 

1.336.000.000 

'714.000.000 

17.000.000 
4.232.100.000 



I« 
Mi0 

Klasifikacijska številka ZNESEK 
Oblika Podoblika PRIHODKI Pcdoblika Oblika 
prihodka prihodka   > prihodka prihodka 

Vrsta 2 - DAVKI 
22 Posebni republiški davek od premeta proizvodov in od.plačil 

za storitve 3.990.000.000 
27 Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 39.600.000 

Skupaj vrsta 2 - DAVKI 4.029.600.000 

vrsta 3 - PRIHCPKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI 
61 Prihodki upravnih organov in drugi prihodki • 48.400.000 

Prenos več doseženih prihodkov po zaključnem računu proračuna 
SR Slovenije za leto 1980 . 104.500.000 

Skupaj vrsta 3 - PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI ' " .152.900.000 

SKUPAJ PRIHODKI NA RAVNI SR SLOVENIJE (vrsta 1 do 3) 8.414.6OO.0OO 

Vrsta 4 - PRIHODKI ZA OBVEZNOSTI DO PRISPEVKA PRORAČUNU 
FEDERACIJE 

21 Taneljni davek od praneta proizvodov 10.961.500.000 

SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV (vrsta 1 do 4) 19.376.100.000 

B. RAZPORED PRIHODKOV 

Klasifikacijska številka 
Razporedna Razporedila 
sktpina podskupina 

Znesek 
RAZPORED PRIHODKOV Razporedna 

podskupina 
Razporedna 
skupina 

01 Glavni "namen 1 - SREDSTVA ZA DEDO UPRAVNOGA ORGANA 4.292.517.510 
03 Glavni namen 2 - DEJAVNOST REPUBLIŠKIH DRUŽBENOPOLITIČNIH 

ORGANIZACIJ 378.234.856 
04 Glavni namen 3 - NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 

04-1 Sredstva za obveznosti po odlokih in zakonih 
04-2 Sredstva za odplačevanje anuitet za kredite, ki jih 

je najela republika 
04-3 , Sredstva za sprejete obveznosti po pogodbah, družbenih 

dogovorih in po sklepih Izvršnega sveta Skupščine SRS 
04-4 Sredstva za nove odločitve investicijskih vlaganj v 

negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine SRS 
04-5 Sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 

upravnih organov 

Skupaj glavni ramen 3 - NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 

524.253.664 

41.400.000 

122.125.989 

20.000.000 

15.000.000 

722.779.653 

06 Glavni namen 4 - ZNANSTVENA DEJAVNOST 60.219.600 

07 Glavni namen 5 - KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST 14.824.226 

08 
08-1 
08-2 

Glavni namen 6 - VARSTVO BORCEV NOV IN SOCIAUSD VARSTVO 
Varstvo borcev N3V 
Socialno varstvo ndcaterih kategorij občanov 

Skupaj glavni ramen. 6 - VARSTVO BORCEV NOV IN SOCIALNO VARSTVO 

1.253.991.789 
19.142.218 

1.273.134.007' 

14 Glavni namen 7 - DOPOLNILNA SRIDSTVA OBČINAM i 220.000.000 

poročevalec 
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Klasifikacijska številka 

Razporedna 
skupina 

Razporedna 
podskupina 

RAZPORED PRIHODKOV 
Znesek 

Razporedna Razporedna 
podskupina skupina 

16 

17 

16-1 
16-2 
16-3 
16-4 
16-5 

Glavni napen 8 - INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO 
Intervencije v proizvodnji hrane 
Blagovne rezerve 
Drage intervencije na področju kmetijstva in gozdarstva 
Druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR Slovenije 
Intervencije v porabi hrane 

Skupaj g] avni .namen 8 - IMTERVE^CUE V GOSPODARSTVO 

Glavni namen 9 - TEKAČA PRORAČUNSKA REZERVA 

270.700.000 
244.941.569 
17.780.000 

149.000.000 
158.300.000 

840.721.569 

50.000.000 

18 Glavni namen 10 - SREDSTVA REZERVE SR SLOVENIJE 81.841.000 

19 Glavni namen 11 - ZVEZNE OBVEZNOSTI PRENESENE NA REPUBLIKE IN 
AP TER SKLAD SOLIDARNOSTI Z NEUVRŠČENIMI 
DRŽAVaai IN-DRŽAVA! II V RAZVOJU 

Glavni namen 12 - POPIS PREBIVALSTVA. 1981 

324.237,970 

156.089.609 

SJOJPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI NA RAVNI SR SLOVENIJE 
(glavni ramen 1. do 12) 

8.414.600.000 

Glavni namen 13 - OBVEZNOSTI DO PRISPEVKA PRORAČUNU 
'■ FEDERACIJE ' 1Q.961.500.000 

gRUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI (glavni namen 1 do 13) 19.376.100.000 

Predlog za izdajo 
zakona o določitvi 
zaokroženega , 
urbanističnega 
območja občin Maribbr- 
Pesnlca, Maršber- 
Pobrežje, Maribor- /. ■ - 
Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor In 
fcariibor-Tezn©, 
z osnutkom zakona 

(ESA-507) 

S sprejetjem zakona o po- 
stopku za ustanovitev, združi- 
tev oziroma spremembo ob- 
močja občine ter o območjih 
občin je bilo na območju seda- 
nje občine Maribor ustanov- 
ljenih novih šest občin. Ker pa 
omenjeni zakon ne ureja vpra- 
šanj v zvezi z oblikovanjem in 
določitvijo območij posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
je ostala odločitev delovnih 
ljudi in občanov v občini Mari- 
bor na referendumu 20. aprila 
letos še delno nerealizirana. 
Referendumska odločitev obr 
seca namreč ustanovitev še- 
stih občin na območju sedanje 
občine Maribor in njihovo 
združitev v posebno družbe- 
nopolitično skupnost. 

Posebne družbenopolitične 

skupnosti na območju novou- 
stanovljenih mariborskih ob- 
čin pa ni mogoče ustanoviti 
neposredno na podlagi določ- 
be 194. člena Ustave SR Slove- 
nije, ker dve občini (Maribor- 
-Pesnica in Maribor-Ruše) ne 
zajemata območja mesta Mari- 
bor. Zato je potrebno sprejeti 
poseben zakon, ki bo določil 
območje vseh šestih, novou- 
stanovljenih občin za zaokro- 
ženo urbano območja. S tem 
bo izpolnjen pogoj za usta- 
novitev regionalne skupnosti 
kot posebne družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

Poleg določbe, da se določi 
območje občin Maribor-Pe- 
snica, Maribor-Pobrežje, Ma- 
ribor-Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor in Maribor- 

-Tezno za zaokroženo urbano 
območje, opredeljuje zakon še 
vsebino statuta skupnosti, ki 
ga sprejme skupščina skupno- 
sti v soglasju s skupščinami 
občin. Sedanja skupščina ob- 
čine Maribor se tudi poobla- 
šča, da do 30. septembra 1981 
z odiokom določi število dele- 

gatskih mest v zborih začasne 
skupščine skupposti, predse- 
dnik sedanje skupščine občine 
Maribor pa bo moral v 15 dneh 
po konstituiranju zborov skup- 
ščin novoustanovljenih občin 
sklicati prvo sejo začasne 
skuoščine skupnosti. 

Predlog zakona 
o dopolnitvi zakona 
o združevanju sredstev 
določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za 
financiranje izgradnje 
energetskih objektov 

(ESA-241) 

Zakon o dopolnitvi zagona o ' tve pri Samoupravni interesni 
združevanju sredstev, določe- skupnosti elektrogospodar- 
nih uporabnikov družbenih stva. Predlagana dopolnitev se 
sredstev za financiranje iz- bo uporabljala od 1. 9. 1979, 
gradnje energetskih objektov, torej enako kot pri samouprav- 
bo z dopolnitvami novega 2. in ' nem sporazumu o dopolnitvi 
3. odstavka 3. čiena zavezal samoupravnega sporazuma o 
Samoupravno interesno skup- združevanju sredstev za finan- 
nost elektrogospodarstva, da ciranje graditve objektov po 
do 31. 12. 1980 vrne organiza- samoupravnem pianu razvoja 
cijam združenega deia s p<|- elektroenergetike za obdobje 
dročja gospodarstva 50% po- 1978-1380, ker zakon pred- 
večana sredstva. stavlja dopolnitev oz. prevze- 

Vplačniki povečanih sred- ma rešitve iz citiranega samo- 
stev naj uveljavijo svoje terja- upravnega sporazuma. 
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PredSog zakona 
o upravah za družbene 
prihodke 

(ESA-269) 

i. UVOD 

Skupščina SR Slovenije na 
sejah Zborov dne 30. septem- 
bra 1980 sprejela osnutek za- 
kona o upravah za družbene 
prihodke. Zbori so naložili 
Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva 
pripombe, predloge in mnenja, 
dane v poročilih delovnih teles 
zborov in Skupščine, pripom- 
be skupin delegatov in pri- 
pombe delegatov iz razprave 
na seji zborov. 

Pri pripravi predloga zakona 
je predlagatelj upošteval veči- 
no vsebinskih pripomb in 
mnenj sprejetih v delovnih te- 
lesih zborov in Skupščine ter 
predlogov in mnenj iz razprave 
na sejah zborov. Predlagatelj 
je tudi upošteval večino pri- 
pomb, ki so jih posredovale 
občinske davčne uprave, ka- 
kor tudi pripombe, ki se nana- 
šajo na uskladitev določb tega 
zakona z določbami drugih 
predpisov in obratno. Pripom- 
be, mnenja in predloge iz 
skupščinske razprave o osnut- 
ku zakona, ki jih v tem predlo- 
gu ni bilo možno upoštevati, 
ter razlogi za to, so podrobne- 
je prikazani v nadaljevanju 
obrazložitve. 

V predlogu zakona ni pre- 
dvidena ustanovitev družbene- 
ga sveta za uprave za družbe- 
ne prihodke in sicer ne zato, 
ker ta ne bi bil potreben, tem- 
več zato ker se družbeni sveti 
za posamezna upravna po- 
dročja ustanavljajo na način in 
ob pogojih, kot je to določeno 
v zakonu o temeljih družbenih 
svetov in zveznih družbenih 
svetih in v zakonu o sistemu 
državne uprave. V skladu s te- 
mi predpisi se družbeni svet za 
posamezno upravno področje 
ustanovi z zakonom oziroma 
odlokom družbenopolitične 
skupnosti, vendar pa šele na 
podlagi poprejšnega dogovora 
udeležencev pri delu svetov. 
Pobudo za ustanovitev druž- 
benega sveta pa lahko da vsak 
zainteresirani organ ali organi- 
zacija. Republiški sekretariat 
za pravosodje, upravo in pro- 
račun že pripravlja predlog za 
ustanovitev družbenih svetov 
za posamezna upravna po- 
dročja, med drugimi tudi za 
področje dela uprav za druž- 
bene prihodke. Družbeni svet 

za uprave za družbene prihod- 
ke naj bi obravnaval vprašanja, 
ki se nanašajo na izvajanje 
davčne politike in izvrševanje 
zakonov in drugih predpisov 
ter predloge zakonov in drugih 
splošnih aktov, ki zadevajo po- 
goje in način uresničevanja 
pravic, obveznosti in interesa 
delovnih ljudi in občanov. 

II. PREDLOGI 
NEKATERIH NOVIH 
REŠITEV V PREDLOGU 
ZAKONA 
1. Delovno področje uprav za 
družbene prihodke 

Po predlogu zakona o upra- 
vah za družbene prihodke naj 
bi uprave za družbene prihod- 
ke v mejah pravic in obvezno- 
sti upravnih organov že po sa- 
mem zakonu opravljale naloge 
na naslednjih področjih: 

- ugotavljanje in pobiranje 
davkov od občanov; 

- odmerjanje in pobiranje 
prispevkov od občanov za sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti na področju družbenih de- 
javnosti ter 

- spremljanje pridobivanja 
prihodkov in trošenja sredstev 
ter ugotavljanje izvora premo- 
ženja občanov na način in v 
obsegu kot jih bo za to nalogo 
pooblastil zakon. 

Glede na pretežna stališča v 
razpravi o osnutku zakona, da 
naj bi uprave za družbene pri- 
hodke že po samem zakonu 
bile pooblaščene za odmero in 
pobiranje prispevkov od obča- 
nov za samoupravne interesne 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti, je v predlog za- 
kona vključen ta predlog. S to 
zakonsko rešitvijo so po mne- 
nju predlagatelja dani osnovni 
pogoji, da se v enotni službi 
ugotavljanja, odmere in pobi- 
ranja družbenih prihodkov do- 
seže ustreznejša organizacija 
dela in kadrov ter moderniza- 
cija dela, s tem pa tudi večja 
učinkovitost službe. Poleg te- 
ga je temeljni neposredni cilj 
ustanovitve uprav za družbene 
prihodke tudi ta, da se zboljša 
izterjava davkov in prispevkov 
od občanov, s tem pa tudi, da 
se zmanjša stanje neplačanih 
obveznosti občanov do druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. Za zagotovitev več- 
je učinkovitosti pobiranja pri- 

spevkov za samoupravne inte- 
resne skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti predla- 
gamo v osnutku . zakona o 
obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti, 
da se odmera in pobiranje pri- 
spevkov izvaja po postopku, ki 
je določen za davke občanov v 
zakofiu o davkih občanov. 

Poleg navedenih nalog pa 
naj bi uprave za družbene pri- 
hodke opravljale tudi zadeve 
odmere in pobiranja drugih 
družbenih prihodkov in drugih 
obveznosti občanov do drugih 
organizacij in skupnosti, če bo 
to določeno s posebnimi pred- 
pisi oziroma če se uprave za 
družbene prihodke tako spo- 
razumejo z ustrezno organiza- 
cijo ali skupnostjo. 

Samoupravne interesne 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti in uprave za 
družbene prihodke se bodo 
morale s sporazumom dogo- 
voriti o osnovah in merilih, po 
katerih se upravam za družbe- 
ne prihodke zagotavljajo sred- 
stva za opravljanje prevzetih 
nalog ter za izvedbo programa 
modernizacije in racionalizaci- 
je dela, kakor tudi glede dru- 
gih pravic in obveznosti. Nave- 
deni sporazumi morajo biti 
sklenjeni najkasneje do 1. juli- 
ja 1981, da bi se tako izvedel 
prenos predvidenih nalog na 
uprave za družbene prihodke 
do 1. jufija 1981. 

2. Organizacija uprav za 
družbene prihodke 

Uprave za družbene prihod- 
ke naj bi bile tako v občini kot 
v republiki samostojni upravni 
organi, katere delo vodi direk- 
tor. V razpravi o osnutku zako- 
na so bili dani predlogi, da naj 
že zakon enotno opredeli na- 
ziv predstojnika, ki vodi ta 
upravni organ. Nekateri dele- 
gati so predlagali, da naj bi bil 
določen naziv »načelnik«. 

Zakon o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih 
(Uradni list SRS, št. 24- 
1149/79 - v nadaljnjem bese- 
dilu: zakon o sistemu državne 
uprave) določa v prvem od- 
stavku 40. člena, da zavodt 
upravo in upravno organizaci- 
jo vodi direktor, medtem ko 
vodi oddelek načelnik. V skla- 
du s 46. členom zakona se od- „ 
delek ustanovi na določenem 
področju z manjšim obsegom 
upravnih nalog. 

Enoten naziv za predstojni- 
ka uprav za družbene prihodke 
predlagamo iz vsebinskih in 
tehničnih razlogov. Menimo, 
da je naziv »direktor« ustrez- 
nejši glede na obseg dela in 

delovno področje, kakor tudi 
glede na zakon o sistemu dr- 
žavne uprave. Glede na to, da 
so sedanji nazivi predstojnikov 
občinskih davčnih uprav ozi- 
roma uprav za družbene pri- 
hodke različni od občine do 
občine, menimo, da je treba 
poenotiti nazive tudi iz tehnič- 
nih razlogov. 

Predlogov, da naj bi s tem 
zakonom podrobneje uredili 
tudi vprašanja delovanja uprav 
za družbene prihodke v občini 
ni bilo mogoče v celoti upošte- 
vati, ker je za urejanje teh 
vprašanj pristojna tudi občin- 
ska skupščina. Glede medob- 
činskega združevanja uprav za 
družbene prihodke, s tem za- 
konom le usmerjamo občinske 
skupščine, da v primeru, če 
obstajajo pogoji za smotrnejšo 
in učinkovitejšo organizacijo 
dela v medobčinski upravi za 
družbene prihodke, ustanove 
skupen upravni organ za to 
področje. 

Glede na to, da so zadeve 
družbenih prihodkov zadeve 
splošnega pomena za SR Slo- 
venijo, so posebej opredeljene 
pristojnosti in naloge Republi- 
ške uprave za družbene pri- 
hodke v razmerju do občinskih 
uprav za družbene prihodke. 
Republiška uprava za družbe- 
ne prihodke opravlja nadzor- 
stvo nad delom občinskih 
uprav za družbene prihodke, 
daje jim obvezna navodila za 
njihovo delo, spremlja njihovo 
organiziranost, usposoblje- 
nost za opravljanje nalog, 
učinkovitost dela, pravoča- 
snost reševanja davčnih in 
drugih zadev, sodeluje pri re- 
ševanju teh vprašanj ter jim 
daje strokovno pomoč. Prav 
tako pa skrbi za izobraževanje 
kadrov in za izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe delavcev 
uprav za družbene prihodke. V 
primeru pa, če občinska upra- 
va za družbene prihodke posa- 
mezno zadevo ne opravi kljub 
opozorilu Republiške uprave 
za družbene prihodke, lahko ta 
na stroške občine neposredno 
opravi to zadevo. S tem zako- 
nom naj bi določili, da bodo 
uprave za družbene prihodke v 
SR Sloveniji delovale enotnej- 
še in tudi učinkoviteje v pogle- 
du ugotavljanja in odmerjanja 
družbenih obveznosti. 

Zadeve nadzorstva nad iz- 
polnjevanjem davčnih in dru- 
gih obveznosti občanov oprav- 
ljajo inšpektorji za družbene 
prihodke, ki delujejo v okviru 
uprav za družbene prihodke. 
Republiški inšpektorji za druž- 
bene prihodke lahko oprav- 
ljajo tudi neposredno nadzor- 
stvo na celotnem območju SR 
Slovenije. V predlogu zakona 
so predvidene le temeljne na- 
loge inšpektorjev za družbene 
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prihodke, medtem ko je način 
dela in pooblastila določen z 
zakonom o sistemu državne 
uprave. Zaradi tega menimo, 
da ni potrebno ponavljati vse- 
bine določb tega zakona. 

3. Prepoved opravljanja 
dela delavcev uprav za druž- 
bene prihodke za občane - 
davčne zavezance 

V zvezi s prepovedjo oprav- 
ljanja del delavcev uprav za 
družbene prihodke za občane 
- davčne zavezance - so v 
predlogu zakona upoštevani 
predlogi odborov zborov 
Skupščine SR Slovenije, da se 
prepove opravljati vsa dela~in 
ne le »finančna« dela za obča- 
ne - davčne zavezance ter do- 
loči ustrezna sankcija. Dela za 
občane - davčne zavezance, ki 
niso združljiva z delom v upra- 
vi za družbene prihodke, pa bo 
potrebno konkretneje oprede- 
liti v odloku občinske skupšči- 
ne oziroma v samoupravnem 
aktu o delovnih razmerjih de- 
lavcev. Predloga skupine dele- 
gatov, da naj se prepoved 
opravljanja del v domači in 
drugi občini razširi tudi na 
družinske člane, ni bilo mogo- 
če upoštevati. 

4. Prehodne in končne do- 
ločbe 

V predlogu zakona so upo- 
števani predlogi in pripombe 
odborov zborov Skupščine SR 
Slovenije in delegatov za dolo- 
čitev roka uskladitve organiza- 
cije občinskih in Republiške 
uprave za družbene prihodke. 
Občinske skupščine morajo 
uskladiti delovno področje 
davčnih uprav s tem zakonom 
do 1. julija 1981. Prav tako pa 
morajo samoupravne intere- 
sne skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti in uprave 
družbenih prihodkov skleniti 
sporazum o prevzemu nalog 
odmere in pobiranja prispev- 
kov ter o načinu zagotavljanja 
sredstev za delo in moderniza- 
cijo uprav za družbene prihod- 
ke najkasneje do 1. julija 1981. 
S tem sporazumom se naj do- 
loči tudi način prevzema dolo- 
čenih nalog, medsebojne pra- 
vice in obveznosti, kakor tudi 
ureditev drugih vprašanj v zve- 
zi z zagotovitvijo kadrov in te- 
hničnih pogojev za opravljanje 
teh nalog. S predlaganim ro- 
kom 1. julija 1981 za prevzem 
opravljanja nalog odmere in 
pobiranja prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti 
na področju družbenih dejav- 
nosti na uprave za družbene 
prihodke, se želi, da bi se ta 
služba čimprej na novo orga- 
nizirala in pričela delovati v 
skladu s tem zakonom. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
se v zvezi s to nalogo tudi za- 
vezuje, da bo sodeloval z ob- 

činskimi izvršnimi sveti pri 
izvedbi naloge. 

Republiška uprava za druž- 
bene prihodke naj bi uskladila 
svoje delovanje s tem zako- 
nom do 1. marca 1981. Zaradi 
tega bo posebej predložen za- 
kon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij ter samo- 
stojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 
5/80)^ s katerim bo usklajena 
obstoječa organizacija s pred- 
loženim zakonom. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa bo 
z amandmaji k predlogu zako- 
na o davkih občanov, ki poo- 
blaščajo republiškega sekre- 
tarja za finance za izdajo izvr- 
šilnih predpisov. Po amand- 
majih k predlogu zakona o 
davkih občanov naj bi bil za 
izdajo izvršilnih predpisov 
pooblaščen funkcionar, ki vodi 
Republiško upravo za družbe- 
ne prihodke. 

III. PREDLOGI m 
PRIPOMBE, KI NISO 
BILI UPOŠTEVANI 

Predlagatelj predloga zako- 
na o upravah za družbene pri- 
hodke ni mogel sprejeti na- 
slednjih pripomb, predlogov in 
mnenj iz javne razprave: 

1. V predlogu zakona niso v 
celoti upoštevane zahteve sku- 
pin in posameznih delegatov, 
da naj bi zakon vseboval tudi 
konkretne določbe o financi- 
ranju in stimulativnejšem na- 
grajevanju delavcev uprav za 
družbene prihodke ter o na- 
menski uporabi doseženih 
sredstev po sporazumu s sa- 
moupravno interesno skup- 
nostjo za modernizacijo dela 
in osebne dohodke delavcev 
uprav za družbene prihodke, 
Eesedilo predloga zakona ne 
vsebuje posebnih določb o fi- 
nanciranju in namenski porabi 
doseženih sredstev iz dveh ra- 
zlogov. Prvič je način zagotav- 
ljanja sredstev za delo določen 
že z zakonom o sistemu držav- 
ne uprave, drugič pa je v tret- 
jem odstavku 3. člena tega za- 
kona določeno, da se določijo 
osnove in merila, po katerih se 
upravam za družbene prihod- 
ke zagotavljajo sredstva za de- 
lo in izvedbo programa moder- 
nizacije in racionalizacije dela, 
s sporazumom med samou- 
pravno interesno skupnostjo 
in upravo za družbene prihod- 
ke. V drugem odstavku 100. 
člena zakona o sistemu držav- 
ne uprave je določeno, da se 
sredstva za delo upravnih or- 
ganov zagotavljajo v proraču- 
nu družbenopolitične skupno- 
sti, prav tako pa lahko posa- 

mezen upravni organ po 102. 
členu navedenega zakona pri- 
dobiva sredstva na podlagi 
sporazuma za opravljanje sto- 
ritev posameznemu uporabni- 
ku. Nadalje je v 101. členu za- 
kona o sistemu državne upra- 
ve določen način ugotavljanja 
sredstev za delo upravnega or- 
gana, po katerem se morajo ta 
določiti v skladu z naravo, 
vrsto, zahtevnostjo del in na- 
log, ki jih ima posamezen or- 
gan. Glede višine in namena 
sredstev, ki jih uprave za druž- 
bene prihodke pridobijo od sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, pa se te s sporazumom 
dogovore s samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi, tako 
glede sredstev za delo, kakor 
tudi glede sredstev za izvaja- 
nje programa modernizacije in 
racionalizacije dela. Zaradi te- 
ga ni razloga, da bi z zakonom 
predpisoval namen uporabe 
teh sredstev, ker je to predmet 
sporazuma in dejanskih po- 
treb v posamezni občinski 
upravi za družbene prihodke. 

V zakonu o sistemu državne 
uprave pa je prav tako določen 
način ugotavljanja in vredno- 
tenja prispevka vsakega delav- 
ca, da bi osebni dohodek 
ustrezal rezultatom njegovega 
dela. Da bi bilo zagotovljeno 
enotno in ustrezno vrednote- 
nje dela delavcev uprav za 
družbene prihodke, bo potreb- 
no v dogovoru o osnovah in 
merilih za vrednotenje dela in 
nalog o upravnih organih upo- 
števati zahtevnost in odgovor- 
nost dela delavcev uprav za 
družbene prihodke. Zavedati 
se namreč moramo, da lahko 
le z ustreznejšim vrednote- 
njem dela delavcev uprav za 
družbene prihodke izboljšamo 
kadrovski sestav in s tem tudi 
večjo učinkovitost te službe. 
Večjo učinkovitost te službe 
ne morejo zagotoviti le popol- 
nejši predpisi in večja poobla- 
stila, temveč predvsem ustrez- 
ni strokovni kadri. 

2. Predloga delegatov, da bi 
s tem zakonom rešili vprašanje 
enotnosti postopka za odmero 
in pobiranje davkov in prispev- 
kov ni bilo mogoče sprejeti, 
ker je urejanje tega vprašanja 
predvideno z drugim zako- 
nom. Predlog, da se odmera in 
pobiranje prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti 
na področju družbenih dejav- 
nosti izvaja po postpku o od- 
meri in pobiranju davkov ob- 
čanov, je upoštevan v osnutku 
zakona o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti na področju družbenih de- 
javnosti. 

3. Predloga izvršilnega od- 
bora Zveze komunalnih skup- 

nosti Slovenije, da naj bi upra- « 
ve za družbene prihodke 
opravljale že po zakonu o 
upravah za družbene prihodke 
tudi naloge, ki se nanašajo na' 
odmero in pobiranje nadome- 
stila za uporabo stavbnega 
zemljišča ter predloga skupine 
delegatov, da se naj 2. člen 
osnutka zakona dopolni tudi z 
nalogami na področju kazno- 
vanja prekrškov na področju 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Teh 
predlogov ni bilo mogoče upo- 
števati, ker vprašanje odmere 
in pobiranja nadomestila za 
uporabo mestnega zemljišča 
(Uradni list SRS, št. 7/72), k? v 
9. členu določa, da občinski 
upravni organ za komunalne 
zadeve z odločbo določa viši- 
no tega prispevka: Prav tako 
ne more biti predmet tega za- 
kona vprašanje kaznovanja 
prekrškov na področju sploš- 
ne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite, ker se mora to 
vprašanje urediti ustrezni za- 
koni s tega področja. V predlo- 
gu zakona o upravah za druž- 
bene prihodke pa je v 4. .členu 
določeno, da te uprave odmer- 
jajo in pobirajo tudi druge 
družbene obveznosti, če je to 
določeno s posebnim predpi- 
som. Glede na to določbo, po 
tem zakonu, ni ovire, da se v 
drugih zakonih pooblasti 
uprave za družbene prihodke 
tudi za odmero in pobiranje 
drugih družbenih obveznosti, 
če se to oceni za primerne. 

4. Predloga, da se v predlo- 
gu zakona določi, da zadeva 
inšpekcije družbenih prihod- 
kov opravljajo tudi kontrolorji. 
V predlogu zakona o upravah 
za družbene prihodke je dolo- 
čeno, da zadeve inšpekcijske- 
ga nadzorstva opravljajo inš- 
pektorji, pri katerih v tem za- 
konu ni določen nobeden po- 
sebni pogoj. V 79. členu zako- 
na o sistemu državne uprave 
pa je glede občinskih inšpek- 
torjev določeno, da morajo ti 
imeti najmanj višjo strokovno 
izobrazbo, izjemoma pa imajo 
lahko srednjo strokovno izo- 
brazbo. 

Glede na to, da se v skladu s 
tretjim odstavkom 55. člena 
zakona o sistemu državne 
uprave z aktom o sistemizaciji 
del in nalog določi naziv in 
razpored deF in nalog ter da se 
z aktom o organizaciji in delu 
upravnega organa oblikujejo 
notranje organizacijske enote 
upravnega organa ni potreb- 
no, da bi zakon o upravah za 
družbene prihodke natančneje 
določal nazive delavcev, ki 
opravljajo zadeve inšpekcije. 
Ta vprašanja se urejajo v posa- 
meznih občinah z navedenimi 
akti. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVEMUE, 
29. decembra 1S80 

Seje Zbora združenega de- za davek iz dohodka temeljnih 
la Skupščine SR Slovenije, organizacij združenega dela in 
Zbora občin Skupščine ŠSl delovnih skupnosti v letu 1981 
Slovenije in Družbenopolitlč- (ESA 514); 
nega zbora Skupščine SR ~ predlog zakona o spre- 
Stavcnije so sklicane za po- membi zakona o uvedbi in 
nedeljek 29. decembra 1S80. stopnjah republiških davkov in 

take (ESA (5G5); 
Zbor združenega dela, Zbor - predlog zakona o določi- 

občin in Družbenopolitični tvi stopnje za obračunavanje 
zbor bodo obravnavali: amortizacije, za osnovna sred- 

- predlog sprememb in do- s*va_ določenih uporabnikov 
polnitev zakona o sistemu družbenih sredstev (ESA 586); 
družbenega planiranja in o predlog zakona o dopolnitvi 
družbenem planu SR Slovenije zakona o združevanju sredstev 
(ESA 622); " določenih uporabnikov druž- 

' -predlog odloka o spre- benih sredstev za financiranje 
membi odloka o pripravi druž- izgradnje energetskih objek- 
benega plana SR Slovenije za tov (ESA 241); 
obdobje 1981-1985 in o roku - predlog zakona o združe- ..... 
za predložitev osnutka oziro- vanju sredstev za financiranje 0 spremembah in dopolmtvan de za spremembo in dopolni- 
ma Drpdioag družbeneaa ola- izgradnje energetskih objek- zakona o komunalnih dejavno- tev 16. člena zakona o samsu- 
naS RSo ve n?i es k unšl in i CR tov v letu 1981 (ESA 624); st,h_. posebnega družbenega pravnih interesnih skupnostih 
sfovenife(ESA 623); - predlog zakona o prispev- Pomena; za poštni, telegrafski in tele- 

- predlog resolucije o druž- ku za pokrivanje dela stroškov 7 pred.og za izdajo zakona fonski promet; 
benoekonomski politikiin ra- enostavne reprodukcije Želez- o javnih cestah; - pred.og za izdajo zakona 
zvoiu SR Slovenije za leto 1981 niškega gospodarstva Ljubija- - predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
(ESA 591)- ' ' " na v letu 1981 (ESA 625); o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpo- 

- osnutek ' programa dela - Podlog zakona o združe- zakona o vodah z informacijo laganju s stavbnim zemlji-. 
Zbora zdrgženega dela Zbora vanju sredstev za razvoj cestne o preskrbi s pitno vodo. šcem; 
občin in DružbenoooSitičneaa infrastrukture in luških zmog- _ - piedlog zakona o Sloven- 
zbora Skupščine SR Slovenije Ijivosti v letu 1981 (ESA 626). Ob obravnavi zakonskih ak- ski akademiji znanosti in 
za leto 1°81 (ESA 627) s P°dro$Ja dejavnost! sa- umetnosti; v Zbor občin bo obravnaval moupravnih interesnih skup- - predlog zakona o plače- 

§e: nosti materialne proizvodnje vanju doplačiine poštne znam- 
Zbor združenega dela. in - predlog za izdajo zakona 8ta zbora sprejeia še pose- ke »XXXVI. svetovno prvenstvo 

Zbor občin bosta obravna- o določitvi zaokroženega ur- bcn sklep. v namiznem tenisu, Novi Sad, 
vala: banega območja občin Mari- — sklep ob obravnavi pobu- 1981. leta«. 

- predlog zakona o prora- bor-Pesnica, Maribor-Pobrež- 
cunu SR Slovenije za leto 1981 je, Maribor-Rotovž, Maribor- 

. (ESA 592); Ruša, Maribor-Tabor in Mari- 
- predlog zakona o obraču- bor-Tezno z osnutkom zakona 

navanju in plačevanju prispev- (ESA). 
kov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih Vsi trije zbori imajo na. 
dejavnosti (E3A 587); ^ dnevnem redu saj še volitve 

, - predlog zakona o določi- jn imenovanja ter predloge in 
tvi stopenj in nekaterih olajšav « vprašanja delegatov. 

bliškega ororačuna za leto 
1981. 

Po razpravi na ločenih se- 
jah so zbori sprejeli: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o stanju dogovarjanja o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije 1981-1985 in predlo- 
ga dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985; 

- ugotovitve in stališča ob 
obravnavi osnutka družbene- 
ga plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 z globalno 
oceno izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 z osnovnimi pro- 
blemi na prehodu v letu 1981 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
24. novembra 1980 

Zbor združenega dela 
Francka Herga, Stanko Jaki, Stane Šobar, Marko Vrani- 

čar, Pavle Sevšek, Ivan Bombek, Karel Ožir, Franc Ferfolja, 
Miroslav Rupnik, Marjan Kortnik, Ivo Marenk, Brigita Go- 
bec, Ivan Perušek, Milan Tepej, Pavel Ferlič, Jože FJomšak, 
Tomislav Majer, Francka Ovsenik, Bernarda Nikolic-Fatur, 
Franc Bratkovič, Franc Cafnik, Franc Bizjak, Maver Jerkič, 
Vlado Haas, Lado Škerjanec, Feliks Šprogar, Drago Uzar, 
Andrej Grahor, Minka Barle, Janko Buh, Tone Polajnar, 
Jože Maljevič, Lado Gorišek, Marjan Mozetič, Andrej Ca- 
.serman. 

Zbor občin 
Ivo Miklavčič, Drago Fliš, Otmar Gajsar, Žarko Žigcin, 

Franc Kump, Peter Tupilan, dr. Vladimir Fatur, Tomaž 
Vuga, Martin Božič, Manko Golar, Jernej Rajer, Drago 
Čuček, Štefan Hozjan, Ivan Lekše, Igor Dobrovnik, Kar- 
melo Budihna, Dušan Jug, Anton Renko, Ludvik Kotnik, 
Ivanka Udovič, Ivan Zidam, Stane Kromar, Alojz Mohar, 
Andrej Kocuvan, Milan Kolar, Jože Trlec, Franjo Lunder, 
Ivo Bernard, Franc Radišek, Jože Fabjan, Jože Humer. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. novembra 1980 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENI JE 
24. novembra 1980 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin so na 
skupnem zasedanju 24. no- 
vembra 1989 najprej poslušali 
uvodno besedo h gradivu o 
nadaljnjem razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvod- 
nje, ki jo je podal podpredse- 
dnik Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije Vladimir Kie- 
menčič. 

Po raspravi na ločenih se- 
jah sta zbora sprejela: 

- stališča in sklepe k nadalj- 
njemu razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje; 

- osnutek zakona o ener- 
getskem gospodarstvu; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o gozdovih; 

- predlog za izdajo zakona 

Zbor združenega deia, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na skupnem zaseda- 
nju 25. novembra 1930 poslu- 
šali uvodno besedo podpred- 
sednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije Jože- 
ta Florjančiča k poročilu o pri- 
pravi dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1S81-1985,' 
osnutku družbenega plana 
SR Slovenije zs obdobje 
1981-1985 z globalno oceno 
izvajanja družbenega piana 
SR Slovenije za obdobje 
1976-1S80 in osnovnimi pro- 
blemi na prehodu v letu 1981, 
osnutku resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju SR Slovenije v letu 1981 in 
izhodiščem za sestavo repu- 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJAL! 
25. novembra 1980 

Zbor združenega dela 
Anton Jelenko, Avgust Oslaj, Giorgio Miani, Stanko Jaki, 

Tanja Šareč, Jure Mlinar, Ivan Zelenšek, Francka Herga, 
Živko Pregl, Ivan Klobčar, Marija Kolenc, Jože Florjančič, 
-rane Sikošek, Jože Lesar, Jožica Vratanar, Boris Kralj, 
Milan Kerman, Imre Varju, Peter Janežič, Marjan Kurnik, 
Vasilij Vulič, Marjan Marki, Sercej Šešerko, lomislav Ma- 
jer, Herman Remic, Franc Vlčar, Vinko Seliškar, Stane 
Kosi, Alojz. Fecorari, Jože Pacek, Danilo Bratina, Stanko 
Debeljak," Peter Sire, Stanislav Lukšič, Marija Ljubič, Alek- 
sander Skok, Marjan Vergles, Rudi Kropivnik, Ivo Klemen- 
uič, Vera Fužir. 

Zbor občin 
Žarko Žigon, Franc Štrak.l, Ruža Vranič-Siško, Zvonko 
Perlič, Uroš Gulič, Štefan Hozjan, Stane Božičnik, Davorin 
Škarabot, Aliosa Žorga, Branko Mahne, Marko Purriat, 
Albin Pirš, Majda Petrovič, Janko Bezjak, Vladimir Krmelj, 
Zdravko Dolinšek, Branko Pucelj, Marko Kobe, Janez Zi- 
belnik, Igor Dubrovnik, Stane Bo^ič, Manko Golar, Jurij 
Korošec, Ivan Sedmak, Zdravko Praznik, Mihajlo Madjare- 

'vič, Metod Sedej, Božo Tuš, Slavko Polanič, Štefan Kamin, 
Zvonko Draksler, Andrej Briški, Branko Kobale, Milan Bo- 
žinovski, Rudi Kropivnik. 

Družbenopoiitični zbor . 
Vlado Kiemenčič, Peter Toš, Rudi Kropivnik, Štefanija 

Žagmeister, Tina Tomlje, Igor Uršič, Ludvik Golob, Marko 
Vraničar, Ivo Marenk, Andrej Grahor, Tone Krašovec, Jože 
Globačnik, Stane Gavez, Marija Aljančič, Vito Habian, 
Živko Pregl, Srečko jvilinarlč, Jožs Humer, Tilka Biaha, 
Geza Bačič, Dušan Kiajdič, Marko Bule, Stanka Kuhar, 
Ivanka Vrhovčak, Majda Naglost. 

- ugotovitve in' sklepe ob 
obravnavi osnutka resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981 (Družbenopolitični zbor 
je sprejel stališča); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o pospeševanju skladnejše- 
ga regionalnega razvoja v So- 
cialistični republiki Sloveniji 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); i 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o spremembi in do- 
polnitvi odloka o sprejetju 
družbenega plana Jugoslavije 
za dobo od leta 1981 do leta 
1965 in o določitvi roKa za 
predložitev osnutka oziroma 
predloga družbenega plana 
Jugoslavije Skupščini SFR Ju- 
goslavije: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka resolucije o glavnih smerni- 
cah in okvirih poiitike družbe- 
noekonomskega razvoja Jugo- 
slavije v letu 1981; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka delovnega programa Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1881. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog izhodišč za pri- 
pravo predloga zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 
1981: 

- predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav ta davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skup"o- 
sti~v letu 1981 z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks z osnutkom za- 

, kona; 
- predlog za izdajo zakona 

o določitvi stopnje za obraču- 
navanje amortizacije za osnov- 
na sredstva določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanja 
skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti z osnut- 
kom zakona; 

- sklep k osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnem obsegu 

proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1980 (prečiščeno 
besedilo); 

- sklep k osnutku odloka o 
skupni devizni politiki Jugo- 
slavije za ieto 1981; 
- sklep k osnutku odloka o 

ciljih in nalogah skupne emi- 
sijske in denarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1981; 

- sklep k osnutku zakona o 
skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za 
leto 1981; 

- sklep k osnutku odloka o 
določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih, davščin, ki se v 
letu" 1981 odstopijo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino; 

- sklep k osnutku odloka o 
določitvi skupnega zneskade- 
viz za potrebe federacije v letu 
1981. 

Družbenopolitični zberifi na 
seji sprejei: 

• - stališča in sklepe k nadalj- 
njemu razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v, samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje; 

- sklep ob obravnavi Uve- 
ljavljanja nekaterih elementov 
političnega in družbenoeko- 
nomskega sistema v osnutku 
zakona o energetskem gospo- 
darstvu, osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih, predlogu 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah-zakona o 
komunalnih, dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena, 
predlogu za izdajo zakona o 
javnih cestah in k predlogu za 
izdajo zakona o. spremembah 
in dopolnitvah zakona o vo- 
dah; 

- sklep k predlogu zakona o 
Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o izvolitvi 
novih članov Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za pripravo 
sprememb ust ve SR Sloveni- 
je in o njeni sestavi; izmed de- 
legatov v zborih Skupščine SR 
Slovenije so bili za člane izvo- 
ljeni mag. IfitSan Gaspari, Svarg 
Godec, Silvo Gorane in Franc- 
ka Kerga, kot delegat izvršne- 
ga sveta Skupščina SR Slove- 
nije pa je bil izvoljen predse- 
dnik Janez Zemljarič; 

-predlog odloka o usta- 
novitvi, nalogah in izvolitvi Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije 
za pripravo sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije; za predsednika 
komisije je bil izvoljen Ludvik 
Golob, za člane pa mag. Milan 
Gaspari, Miro Gošnik, Vili Pa- 
hor, Leopold Siapnik >n Emil 
Tomažič; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu; dolžnosti čla- 
na komisije je bil razrešen dr. 
Lojze Uda, za člana komisije 
pa je bil izvoljen mag. Milan 
Gaspari; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju člana Komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za pravosodje; 
za člana komisije izmed znan- 
stvenih, strokovnih in javnih 
delavcev je bil imenovan Franc 
Godeša, svetovalec Predsed- 
stva SR Slovenije; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju namestnikov 
javnega tožilca Višjega javne- 
ga tožilstva v Ljubljani; dolž- 
nosti namestnikov javnega to- 
žilca se razrešita Vladimir Do- 
lenc isi Ludvik Filipec, za na- 
mestnici javnega tožilca pa se 
imenujeta Zdenka Csrar in Jo- 
žica 

- predlog odloka o imeno- 
vanju predsednika in članov 
upravnega odbora Prešerno- 
vega sklada; za predsednika je 

■ bi! imenovan Bogdan Osolttik, 
za člane pa MiSsa Eaioh, Franc 
Brsr.iis!f, dr. A-niča Cevc, Me- 
ta HfeSetrar, t-TScfa Holzl, Jurij 
Je starte, Ančka Korie-StraJ- 
nar, Avgust Lavrenčič, Jože 
?«}■■■ rfr Andrej Rijavec, 
dr.": tfii'Z Rotar, Francka Str- 
mole-K!astec, dr. Nace Šumi 
to Andrej UJčič; 

\ 
- predlog sklepa-o imeno- 

vanju skupine delegatov za 
spremljanje uresničevanja za- 
kona o usmerjenem izobraže- 
vanju; v skupino so bili imeno- , 
vani: za vodjo Tina Tomlje, za 
člane Mitja Horvat, Niko Lu- 
kež, VšSrna Mančefc, Jože Ma- 
ro" in Janko Muraus. 

Zbor združenega dela je 
eprejei tudi odlok o razrešitvi 
in izvolitvi predsednika in pod- 
predsednika Odbora za agrar- 
no politiko Zbora združenega 
dela; dolžnosti predsednika je 
bil razrešen Milan Žolnir, dolž- 
nosti podpredsednika pa 
Franc Krabonja; za predsedni- 
ka odbora je bil Izvoljen Franc 
KrabGi-eja, za podpredsednika 
pa Vlado Kralj. 
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Komisija skupščine SR Slovenije za 
pripravo sprememb ustave SR Slovenije 

predsednik: Milan Kučan, delegat v Družbenopolitič- 
nem zboru, predsednik .Skupščine SR Slovenije; 

- člani izmed delegatov v zborih Skupščine SR Slove- 
nije: 
„ ,Mari0 Abram, delegat v Zboru občin, predsednik Skup- ščine občine Koper, predsednik skupščine Skupnosti slo- 
venskih občin; 

Roman Albreht, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
predsednik Republiškega družbenega sveta za vprašanja 
družbene ureditve; 

mag. Milan Gaspari, delegat v Zboru občin, predsednik 
Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije; 

Jože Giofoačhik, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
podpredsednik. Skupščine SR Slovenije; 

Ivan Godec, delegat v Družbenopolitičnem zboru se- 
kretar Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije; 

Ludvik Golob, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije; 

Silvo Gorenc, delegat v Zboru občin, predsednik Skup- 
ščine občine Krško; 

Francka Herga, delegatka v Zboru združenega dela,- 
predsednica Zbora združenega dela Skupščine občine 
Maribor; 

. Mitja Horvat, delegat vZboru občin, predsednik Medob- 
činskega sveta ZK Slovenije za koroško regijo; 

Anton Jelenko, delegat v Zboru združenega dela, pod- 
predsednik Skupščine občine Celje; 

Silva Jereb, delegatka v Zboru občin, predsednica 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije; 

Franci Polak, delegat v Zboru združenega dela, član 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije; 

IVSiSeš Prosenc, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
sekretar Republiške konference SZDL Slovenije; 

Rafael Razpet, delegat v Zboru občin, predsednik 
Skupščine občine Maribor; 

Marjan Rožič, delegat v Zboru občin, predsednik Skup- 
ščine mesta Ljubljane; 

Tanja Svetličič, delegatka v Zboru združenega dela 
sekretarka Občinske konference SZDL Kočevje; 

Ana Šetinc, delegatka v Zboru združenega dela, kme- 
tovalka, Santlenard, Brežice; 

Emil Tomažič, delegat v Zboru združenega dela, predse- 
dnik Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije; 

Tina Tomlje: delegatka v Družbenopolitičnem zboru, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije; 

Peter Toš, delegat v Družbenopolitičnem zboru, izvršni 
sekretar Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komuni- 
stov Slovenije za naloge Zveze komunistov in delo komu- 
nistov v političnem sistemu; 
ol 

Fra.nj° Turk' delegat v Zboru občin, predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve; 

Aljoša Uršič, delegat v Zboru združenega dela, sekretar 
Komiteja Občinske konference ZK Slovenije, Nova Gorica; 

Franc Vičar, delegat v Zboru združenega deta, diplomi- 
rani inženir metalurgije, Železarna Jesenice; 

- člani izmed delegatov Predsedstva SR Slovenije 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, skupščin sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
za območje republike in Gospodarske zbornice Slove- 
nije: 

dr. Marijan Brecelj, član Predsedstva SR Slovenije; 
Janez Zemljarič, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije; 
Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije; 
France Štiglic, predsednik SkupščineKulturne skupno- 

sti Slovenije; 
Miha Ravnik, predsednik Skupščine Telesnokulturne 

skupnosti Slovenije; 
Andrej Verbič, predsednik Gospodarske zbornice Slo- 

venije; 

- člani izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delav- 
cev,. 
. dr. Adolf Bibič, redni profesor Fakultete za sociologijo 
politične vede in novinarstvo Univezre Edvarda Kardelia v 
Ljubljani; ' 

dr. Darko Černej, član Sveta republike; 
dr. Josip Globevnik, sodnik Ustavnega sodišča SR Slo- 

venije; 
mag. Savin Jogan, član Predsedstva Republiške konfe- 

rence SZDL Slovenije; 
. Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta Skup- ščine SR Slovenije; 

Stane Markič, član Predsedstva SR Slovenije, član Ko- 
misije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja, predsednik 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije; 

dr. Ciril Ribičič, docent Pravne fakultete Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani; 

dr. Majda Strobl, sodnica Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije, redna profesorica Pravne fakultete Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani; 

dr. Lojze Ude, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo, 
izredni profesor Pravne fakultete Univerze Edvarda Karde- 
lja v Ljubljani; 

dr. Anton Vratuša, član Predsedstva Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Slovenije; 

- člani Komisije po položaju: 
France Popit, predsednik Centralnega komiteja Zveze 

komunistov Slovenije; 
Mitja Ribičič, predsednik Republiške konference Socia- 

listične zveze delovnega ljudstva Slovenije; 
Vinko Hafner, predsednik Republiškega sveta Zveze 

sindikatov Slovenije; 
Janez Vipotnik, predsednik Republiškega odbora Zveze 

združenj borcev NOV Slovenije; 
Boris Bavdek, predsednik Republiške konference Zveze 

socialistične mladine Slovenije; 
dr. Jože Brilej, predsednik Ustanvega sodišča SR Slove- 

nije; 

- sekretar Komisije; 
Marko Herman, sekretar Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slpvenije 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA IN PRIPOMBE 
predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi usmeritve nadalj- 
njega družbenoekonomskega razvoja Slovenije v obdobju 1981-1985 s poudarkom 
na prihodnjem letu na osnovi predloženih osnutkov družbenega plana SRS 
1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SRS v letu 1981 

Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije je na 
svoji 20. seji dne 21. novembra 1980 obravnavalo usmeritve 
nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja Slovenije v ob- 
dobju 1981-1985 s poudarkom na prihodnjem letu na osnovi 
predloženih osnutkov družbenega plana SRS 1981-1985 ter 
resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SRS v letu 
1981. Predsedstvo je pri tem izhajalo in se strinjalo z mnenji in 
stališči, ki so bila predhodno oblikovana v skupnem poročilu 
z razprav v delovnih telesih Republiške konference SZDL ter v 
poročilu z medobčinskih posvetov in je na takšni osnovi po 
razpravi oblikovalo naslednja temeljna 

stališča in pripombe 
i. 

Predsedstvo ocepjuje, da je pri pripravi planov za obdobje 
1981-1985 v Sloveniji dosežen napredek pri približevanju 
načina planiranja vsebini rešitev samoupravnega družbenega 
planiranja glede na pretekle plane tako v vsebinskem pogledu 
kot tudi z vidika samih postopkov in mobilizacijskega pomena 
priprav. Kljub prisotnim pomanjkljivostim planske opredelitve 
bolj temeljito in kvalitetno upoštevajo večje število razvojnih 
elementov in je tudi dosežena večja stopnja poenotenja glede 
temeljnih planskih ciljev. Večja demokratičnost in širina raz- 
prav, pogojena z intenzivno družbenopolitično aktivnostjo 
subjektivnih sil v okviru socialistične zveze, je z uveljavljanjem 
razredne vsebine planskega postopka omogočila nove kvali- 
tete v razmišljanju in ravnanju delovnih ljudi. Delavci že bolj 
spoznavajo bistvene družbene razvojne probleme in tudi ter- 
jajo tvorno sodelovanje pri njihovem reševanju. Enotnost 
opredeljevanja ciljev in nalog na takšnih osnovah pa je tudi 
mnogo večja garancija za njihovo učinkovito uresničevanje. 

Nosilci planiranja doslej iz več vzrokov niso mogli v za- 
dostni meri vključiti in dokončno opredeliti vseh elementov, ki 
naj tvorijo celovit samoupravni družbeni plan. Poudariti velja, 
da smo se v letošnjem letu soočili z zaostrenimi pogoji gospo- 
darjenja, kar je zožilo materialne možnosti za nadaljnji razvoj. 
Ob nedorečenih izpeljavah metod planiranja v praksi in sub- 
jektivnih slabostih, je to prispevalo h kasnitvam priprav pla- 
nov, pripomoglo pa je do bolj zrelih in realnih pogledov na 
možnosti nadaljnjega razvoja. Zato smo uspeli v dosedanjih 
planskih pripravah nekatera sedanja protislovja le začleniti, 
ne pa tudi opredeliti poti in načinov njihovega reševanja. Zato 
terja sedanja faza dogrdditve plana še velike skupne napore, 
zlasti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, za dose- 
ganje stvarnih skupnih dogovorov o nekaterih ponujenih 
usmeritvah oziroma oblikovanje utemeljenih predlogov 
ustreznejših usmeritev. To bo brez dvoma ena pomembnih 
nalog tudi še v nadaljnjem procesu preverjanja in usklajeva- 
nja v okviru kontinuiranega planiranja v prihodnjem letu in 
kasneje. 

Na osnovi takšnih ocen predsedstvo posebej poudarja po- 
men čim širšega vključevanja delavcev in delovnih ljudi v 
sedanji fazi dograjevanja in sprejemanja planov. Le na pod- 
lagi realnih razvojnih možnosti bo mogoče z dejanskim sa- 
moupravnim odločanjem delavcev glede konkretnih ciljev in 
prevzemanja nalog tudi zagotoviti njihovo uresničevanje. 

II. 
Predsedstvo podpira predlagane osnovne cilje razvoja v SR 

Sloveniji v prihodnjem srednjeročnem obdobju in na tej 
osnovi tudi v letu 1981. Kot temeljno usmeritev posebej pou- 

darja dosledno in celovito uresničevanje politike ekonomske 
stabilizacije, ki mora prvenstveno temeljiti na intenzivnejšem 
procesu utrjevanja in poglabljanja samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v celotni družbi. Krepitev družbenoeko- 
nomskega položaja delovnih ljudi z zagotavljanjem odloču- 
joče upravljalske vloge delavca pri odločanju in usmerjanju 
tokov celotne družbene reprodukcije mora v večji meri uvelja- 
viti ustavne pravice, odgovornosti in dolžnosti delovnih ljudi v 
sistemu politične demokracije socializma. Na takšni podlagi 
bomo morali celovito uveljaviti povezovanje temeljnih skup- 
nih interesov, hitrejšo rast družbene in posamične produktiv- 
nosti dela ter večjo skladnost obsega in strukture blagovnih in 
denarnih tokov ter na tej osnovi krepiti ekonomski in socialni 
položaj delavca. Uresničevanje tako zastavljenih ciljev mora 
bolj dosledno izhajati iz pogojev realnih možnosti, ki jih kot 
temeljna dejavnika opredeljujeta predvsem obseg in kvaliteta 
realnega dohodka ter vključevanje v jugoslovansko in medna- 
rodno delitev dela. 

Pri uresničevanju razvojnih ciljev je treba stabilizacijsko 
naravnanost razumeti ne kot splošno omejevanje, ampak kot 
spreminjanje ekstenzivne v intenzivno smer nadaljnjega ra- 
zvoja. V tem smislu mora tudi umirjanje stopnje rasti delovati 
predvsem kot pogoj in hkrati rezultat uveljavljanja novih kvali- 
tet razvoja. Preseči je treba posplošeno ozko prenašanje 
povprečij na ostale ravni planiranja ter uveljaviti selektivne 
elemente razvoja, kar bo ustvarilo prostor za delovanje kvali- 
tetnih faktorjev in njihovih nosilcev. Razvijati moramo pomen 
nematerialnih dejavnikov razvoja. Bistveno moramo spreme- 
niti na osnovi družbeno dogovorjenih kriterijev kvaliteto novih 
investicij in hkrati uveljaviti tudi takšno prestrukturiranje pro- 
izvodnje, da bo slonela na bolj učinkoviti uporabi in preu- 
smerjanju že obstoječih proizvodnih faktorjev. 

V planskih aktih je treba bolj poudariti politično mobilizacij- 
sko vlogo plana, kar terja večjo konkretizacijo nadaljnjega 
uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 
Dodatni napor pri dograditvi plana je tako usmeriti v samou- 
pravno podlago temeljnih skupnih razvojnih projektov, repro- 
dukcijsko povezovanje pri ustvarjanju skupnih proizvodov, 
medsebojna razmerja pri ustvarjanju skupnega prihodka in 
dohodka znotraj proizvodnje in v povezovanju s trgovino, 
samoupravno preobrazbo bank in gospodarjenja z denarjem, 
konkretno razdelavo odnosov svobodne menjave dela zlasti 
na razvojno najpomembnejših področjih (znanstveno-razi- 
skovalna dejavnost in usmerjeno izobraževanje, pa tudi neka- 
tere materialne dejavnosti posebnega družbenega pomena). 

III. 
Pri obravnavanju posameznih interesov, opredeljenih v 

planskih aktih, se je predsedstvo strinjalo z osnovnimi usme- 
ritvami in opozorili, izraženimi v delovnih telesih in medobčin- 
skih posvetih ter v razpravi še posebej poudarilo nekatere 
opredelitve, ki jih je še potrebno doreči. Pri tem je izhajalo iz 
dejstva, da so interesi kot izrazi bodočih specifičnih porab v 
vsakem planiranju v določeni meri konfliktni in je naloga vseh 
nosilcev plana, da interese glede temeljnih razvojnih vprašanj 
samoupravno uskladijo. 

Plan na tej stopnji konkretizacije ni mogei v celoti razrešiti 
protislovij v porabi dohodka ob še vedno visoki investicijski in 
splošni porabi. Predsedstvo meni, da je v razmerjih globalne 
porabe družbenega proizvoda potrebno še presoditi in napra- 
viti napor pri usklajevanju teh interesov, ki naj zagotovi bolj 
utemeljeno objektivizacijo predlaganih rešitev. 

Glede investicij predsedstvo podpira napore za realno 
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zmanjšanje njihovega deleža v družbenem proizvodu. Teme- 
Ijitejšo presojo terjajo tudi razmerja med posameznimi na- 
meni investicij. Pozornost pa velja ob tem posvetiti presoji ■ 
dinamike naložb v posameznih letih (npr. postoono zmanjše- 
vanje deleža investicij v družbenem proizvodu). Dosledno je 
uveljaviti osnovno težnjo po prispevku k večji produktivnosti 
in dohodku v izvozni usmei jenosti. skrb za racionalnost stro- 
škov investicije in odgovornost predlagateljev naložbenih 
projektov za prekoračitve ter uresničitev napovedanih rezul- 
tatov. Ob uveljavitvi kriterijev prestrukturiranja velja boij od- 
točno vztrajati na pregledu investicij v teku, pri tem pa ne 
začenjati novih ključnih naložb, dokler ne temeljijo na samou- 
pravno usklajenih interesih v okviru realnih možnosti. 

Osebnih dohodkov ni mogoče obravnavati kot element po- 
rabe, temveč predvsem z vidika dejanskega prispevka delav- 
cev k ustvarjanju dohodka, t^j, najpomembnejšega dejavnika 
produktivnosti in motivacije za doseaanje večjega dohodku. 
Fri tem je bilo er.otno sprejeto stališča, da mora biti gibanje 
osebnih dohodkov v večji odvisnosti od dohodka, v celoti je 
potrebno preprečiti njihovo nadaljnje realno padanje, hkrati 
pa bolje ovrednotiti proizvodno ih učinkovito ustvarjalno 
delo. Predsedstvo se je tudi seznanile s stališčem zveze sindi- 
katov, da naj realni osebni dohodki ršsiejo v skladu s produk- 
tivnostjo oziroma nominalni obseg sredstev za osebne do- 
hodke do rasti dohodka. 

Pri skupni porabi je treba zagotavljati obseg dejavnosti v 
skladu z realno ustvarjenim dohodkom. Pri. tem pa je treba 
selektivno po področjih posvetiti več pozornosti vplivu nor- 
mativov in standardov na rast stroškov, števila zaposlenih in 
nivo osebnih cohodkov, kar je temelj svobodne menjave dela. 
Pri splošni porabi pa bi kazalo postopoma uveljaviti diferenci- 
rano večje zaostajanja rasti in bolj odločno izločiti iz proraču- 
nov vse oblike porube, ki nimajo zakonske podlage. 

V razpravi je predsedstvo pozornost namenilo tudi proble- 
matiki več področij, ki pomembno.vplivajo na položaj delov- 
nih ljudi ir, njihov'življenjski standard. Na osnovi planskih 
usmeritev, materialnih bil?nc in oblikovanja rezerv je zagoto- 
viti pogoje za nemoteno'preskrbo prebivalstva. Poudarjena je 
bila še zlasti politika zaposlovanja in družbeni standard s 
socialno politiko. Glede zaposlovanja je predsedstvo podprlo 

politiko omejevanja ekstenzivnega zaposlovanja, kar tena 
ustrezno selektivno razdelavo rasti zaposlenosti v prostoru 'in 
poklicnih us meritvah. Pri tem je treba bolj preučiti in obrazlo- 
žiti previdno hitrejss-iRposlovanje v družbenih dejavnostih. 
Računati je tudi z boij zaostrenim vprašanjem brezposelnosti, 
kar zahteva bcij odločno odpravljanje nousklajsne kadrovske 
strukture s potrebami. Hkrati bo treba bolj realno opredeliti 
posamezne kriterije za določanje dejanske brezposelnosti, 
tiolj odločno se bo tr&ba spopasti z •ovirami in nepripravlje- 
nost/o pri. zaposlovanju mladih strokovnih kadrov ter invali- 
dov n za delo manj sposobnih delavcev. , 

. Vprašanja razvoja družbenega standarda in socialne poli- 
tike obravnava osnutek plana še vedno predvsem kot potroš- 
njo in ne kot sestavni del družbenoekonomskega razvoja, ki 
preko svobodne menjave dela enakovredno prispeva k druž- 
benemu dohodku. Pomemben napredek je v tej smeri le glede 
usmerjenega izobraževanja in znanosti. Dosedanja eksten- 
zivna naravnanost programov terja v zaostrenih pogojih širšo 
mobilizacijo za drugačno organiziranost in načine razreševa- 
nja posameznih .nalog na.področju socialne politike in druž- 
benih dejavnosti v celoxi. S/ bodoče bo treba preseči zgolj 
sedanje sektorske pristope in uveljaviti celovito usklajevanje 
posameznih in ŠkupnitT programov. Bolj jasno naj bi v planu 
opredelili usmeritve za razreševanje zaostrenih problemov, 
kar naj bi na drugačnih osnovah omogočilo racionalne reši- 
tve, ki bodo pomenile kvalitetni napredek in ne stagnacijo ali 
celo nazadovanje. Uveljaviti Je treba tudi bolj enoten pregled 
priznanih socialnih pravio In celovito odločanje o njin zagoto- 
viti v krajevni skupnosti,-organizaciji združenega dela in ob-K 
čini. Potreba po hitrejšem iskanju in razvijanju novih možno- 
sti m obiik učinkovitejšega uresničevanja celovite socialne 
politike terja bolj čvrsto in konkretno opredelitev številnih 
nalog subjektivnih sil, kar bo tudi garancija za preseganje 
nekaterih teženj v samoupravnih interesnih skupnostih in 
upravnih organih po ohranjanju dosedanjih načinov uresni- 
čevanja socialne politike. 1 

Predsedstvo je v razpravi posebej opozorilo na pomen 
celovitega in razumljivega obveščanja kot enega temeljnih 
pogojev nadaljnjega razvoja samoupravnih in delegatskih od- 
nosov. 

SKLEP _ —— — 
Skupščine.SR S!oVQ'nl]o. oh obravnavi osnutka rsselucfs © glavnih smernicah in 

okvirih poetske'družbenoekonomskega razvoja Jugšslšvtfe v htm 1331 

Skupščina Socialistične republike 
Slovenije je na podlagi 1. točke 328. 
člena ter 341. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, v s kadu z drugim 
odstavkom 300. člena ustav® Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavi- 
je in rta podlagi 1/2 točke 70. člena-ter 
prvega odstavka $16. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije na ssjah Zbora 
združenega dala, Zbora občin in Druž- 
benopollSčpega zbora dne 25. novom- 
h/a 1930 ob obravnavi osnutka resoluci- 
je o glavnih smernicah in okvirih politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugo- 
slavije v letu 11)31 (AS št. 322) sproj&Sa 

Sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije daje so- 

glasje k osnutku resolucije o glavnih 
smernicah in okvirih politike družbenoe- 
konomskega razvoja Jugoslavije v letu 
1981. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
svojo delegacijo v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v usklajeval- 
nem ppstopku uveljavlja ■naslednje: 

A. Načelne pripombe: 
1. Po osnutku zvezne resolucije pred- 

stavlja osnovo družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1981 poglabljanje sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, poiitika ekonomska stabi- 
lizacije, zaustavljanje padajoče rasti pro- 
izvodnje in krepitev izvozne sposobnosti 
gospodarstva. Načelna usmeritev o po- 
glabljanju socialističnih samoupravnih 
odnosov v osnutku resolucije ni razdeja- 
na in je to nalogo potrebno opredeliti, s 
političnimi akcijami, spremenjenim ob- 
našanjem in ukrepi, ka bo zagotavljalo 
realizacijo te naloge. Pri tem je potrebno 
še posebej določiti, da je nujno predvide- 
ne spremembe in dopolnitve sistemskih 
zakonov s področja deviznega poslova- 
nja, kreditno-monetarnega področja, re- 
valorizacije osnovnih sredstev in ustrez- 
nih podzakonskih aktov sprejeti pred 
sprejetjem, srednjeročnega plana za do- 
bo 1981-1985. 

V osnutku resolucije so naštete števil- 
ne naloge, vendar zelo splošno. Ni opre- 
deljeno, kdo jih bo izvajal in na kakšen 
način se bodo izvedle. Nujno je vse te 
naloge konkretneje opredeliti ter določiti 
okvire in način Uresničevanja. 

Kljub načelni usmeritvi, da je prioritet- 
na naloga krepitev izvozne sposobnosti 
gospodarstva, pa- ta strategija ni dosle- 
dno vgrajena v ukrepanje ekonomske 

politike na vseh področjih, ampak so 
konkretne naloge marsikje postavljene 
bcij v funkciji substitucije uvoza in zago- 
tavljanja proizvodnje. Potrebno je kon- 
kretno; opredeliti, na katerjh področjih in 
na. kakšen način še .bo naloga krepitve 
izvozne sposobnosti gospodarstva še 
posebej uresničevala. 

V osnutku, resolucije so predvidene 
številne take rešitve, ki delujejo inflacij- 
sko (emisijsko napajanje proračuna in 
manjkajoče akumulacije, precejšnje 
spreminjanje kratkoročnih kreditov v 
dolgoročne itd.). Za uresničevanje stabi- 
lizacijske naravnanosti je potrebno za le- 
to 1981-odločneje presegati takšne reši- 
tve. 

Resolucija naj bi se striktno držala pri- 
stojnosti federacije, saj ni mogoče neka- 
terih elementov v zvezi z osebnimi do- 
hodki in skupno porabo ter zlasti še 
splošno porabo na ravni federacije poe- 
notiti tako, da bi veljali za 'vse republike, 
ker so le-ti v pristojnosti republik. Seveda 
bodo v zvezi s tem razlike med republika- 
mi, kar pa je objektivno pogojeno in jih 
moramo tudi objektivno priznavati. 

Konkretne usmeritve oziroma predla- 
gani ukrepi nadrugih podtočjih ekonom- 
ske politike tudi ne spodbujajo izvoznih 
prizadevanj, temveč jih V posameznih 
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primerih posredno celo destimulirajo. 
V skladu z že dogovorjenimi usmeri- 

tvami glede dopolnitve zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino bi bilo potrebno dosledno uveljav- 
ljati opredelitve glede devizne bilance 
oziroma devizno bilančnih položajev re- 
publik in ne samo plačilne bilance oziro- 
ma plačilno bilančnih položajev republik. 
Hkrati bi bilo potrebno v osnutku resolu- 
cije dosledno upoštevati, da mora biti 
instrumentarij izvajanja posameznih 
usmeritev in ukrepi v funkciji nadaljnjega 
razvoja in krepitve sprejetega sistema na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. 

2. Z resolucijo se skuša uveljaviti ne- 
katere sistemske rešitve, o katerih ni bilo 
doseženo soglasje, oziroma z dogovori o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije 
niso dogovorjene kot skupne naloge. V 
resoluciji so lahko opredeljene le tiste 
prioritetne naloge in sistemske rešitve o 
katerih je že doseženo soglasje, saj bodo 
sicer usmeritve in delovanje tekoče eko- 
nomske politike odstopale od planskih 
nalog. 

Prav tako so v resoluciji močno prisot- 
ni nekateri elementi distribuciji (mate- 
rialne bilance, spiski proizvodov ipd.). 
Zato bi bilo potrebno namesto teh' eleme- 
trov vnesti več ekonomskih elementov, 
npr. za usklajevanje proizvodnje in doba- 
ve, za združevanje delviznih sredstev, ter 
s tem prispevati k nadaljnjem uveljavlja- 
nju družbenoekonomskih odnosov. 

V osnutku resolucije se na več mestih 
omenja nujnost priprave materialnih bi- 
lanc za osnovne surovine in reprodukcij- 
ski material, za kmetijske proizvode ipd. 
Skupščina SR Slovenije podpira pripravo 
materialnih bilanc za dogovorjene strate- 
ško pomembne proizvode v okviru repu- 
blik in pokrajin ter njihovo usklajevanje v 
federaciji, vendar lahko materialne bilan- 
ce služijo le kot analitična dokumentacija 
ska osnova za usklajevanje odnosov v 
reprodukciji; sredstva, načini, obseg in 
odgovornosti pa se dogovarjajo s sa- 
moupravnim sporazumevanjem. 

3. Predloženi materialni okviri kažejo 
na to, da se tudi na ravni federacije vse 
bolj zavedamo, da bodo v letu 1981 zelo 
omejene možnosti za rast proizvodnje, s 
tem v zvezi pa tudi zaposlovanja in do- 
mače porabe. Ocenjena rast družbenega 
proizvoda v višini 3% bo zato zahtevala 
bistveno povečanje izvoza blaga in stori- 
tev, uvoz blaga in storitev pa ,naj bi se 
zmanjšal, realne možnosti za uvoz opre- 
me pa bodo znatno manjše kot v letu 
1980. 

Do sprejetja resolucije bi bilo potrebno 
preveriti konsistentnost tega modela z 
vidika povpraševanja, zmanjšanja inve- 
sticij in osebne, splošne in skupne po- 
rabe. 

Skupščina tudi meni, da je potrebno 
predvideno realno zmanjševanje investi- 
cij za 5% uskladiti tudi s predvidevanji 
manjšega obsega uvoza opreme ter z 
realnimi možnostmi domače strojegrad- 
nje, da zadovolji tudi tako skrčen obseg 
investicijskega povpraševanja. Ne bi bilo 
namreč smotrno, da se omejena razpo- 
ložljiva sredstva za investiranje vlagajo 
pretežno v gradbene objekte. 

V osnutku resolucije je postavljena kot 
naloga, da je potrebno v letu 1981 doseči 

manjši deficit plačilne bilance kot v letu 
1980. Opredelitev deficita mora izhajati iz 
realne ocenjene rasti možnega izvoza in 
realnih možnosti zadolževanja v tujini ob 
upoštevanju nujnih deviznih rezerv vsaj 
na ravni dvomesečnega plačanja. 

4. Predlagana kreditno-monetarna 
politika v izhodišču ne ustreza osnovnim 
smernicam politike na tem področju v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju, ki 
jih je opredelil Zvezni izvršni svet v Infor- 
maciji o ukrepih in smereh aktivnosti za 
uresničevanje politike ekonomske stabi- 
lizacije, v Osnutku dogovora o osnovah 
družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je 1981-1985 o usklajevanju in usmerja- 
nju tokov družbene reprodukcije in v gra- 
divu Aktualna vprašanja funkcioniranja 
kreditno-monetarnega in bančnega si- 
stema. Predloženo besedilo tudi ni v 
skladu s stališči pristojnih zveznih druž- 
benih svetov. 

5. Nujnost izvajanja politike ekonom- 
ske stabilizacije zahteva, da tudi v letu 
1981 vse oblike porabe naraščajo poča- 
sneje od rasti dohodka. Takšna usmeri- 
tev izhaja tudi iz točke 14., vendar pa 
njena konkretizacija v točkah 15, 17 in 18 
ni dosledno izvedena. V usmeritvah v teh 
točkah je prisotna težnja za krepitev 
osebnega standarda prebivalstva (osebni 
dohodki ter osebni prejemki, ki so v funk- 
ciji zagotavljanja socialne varnosti), za- 
postavljeno pa je delovanje družbenih 
dejavnosti kot faktorja produktivnosti de- 
la. Zato pri usmeritvah za rast osebnih 
dohodkov ne bi smeli vnaprej postavljati 
delavcev v neproizvodnih dejavnostih v 
relativno slabši položaj od delavcev v 
materialni proizvodnji; pri tem je določ- 
neje opredeliti, da s temi omejitvami želi- 
mo predvsem doseči omejevanje rasti za- 
poslovanja izven materialne proizvodnje. 
Tudi usmeritve za gibanje splošne pora- 
be na ravni federacije bi morale biti po- 
drejene nač jini usmeritvi v točki 14 (ena- 
ki okviri rasti kot za splošno porabo v 
republikah in občinah). 

Resolucija naj bi usmerjala le globalni 
odnos na področju razporejanja dohod- 
ka in zaostajanje rasti osebne, skupne in 
splošne porabe za rastjo dohodka, repu- 
bliške resolucije pa naj bi. upoštevaje 
specifičnosti v razvoju takšno usmeritev 
konkretizirale z usmeritvami za rast vsa- 
ke od oblik porabe. 

6. Skupščina SR Slovenije meni, da 
predvidene usmeritve ekonomske politi- 
ke na področju cen ne zagotavljajo, da 
bo v letu 1981 zmanjšana rast inflacije ter 
zagotovljena preskrba z osnovnimi živ- 
ljenjskimi proizvodi. Izvajanju politike 
cen bi bilo treba posvetiti na vseh ravneh 
večjo pozornost, saj smo v letu 1980 prav 
na tem področju najbolj odstopali od 
usmeritev. Zaradi močnih inflacijskih im- 
pulzov in visokih prenosov cen v prihod- 
nje leto bi bilo verjetno nujno, da se ob 
prehodu na nov sistem cen vgradijo 
enotna merila za oblikovanje cen v skla- 
du s sistemskimi zakoni tako, da bi se 
hkrati s stabilizacijskimi ukrepi na drugih 
področjih predvsem odpravljala najočit- 
nejša neskladja v primarni delitvi. 

7. V letu 1981 bi bilo potrebno začeti s 
postopnim uveljavljanjem usmeritev za 
nadaljni razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skup- 

nostih materialrte proizvodnje, kar nare- 
kuje, da se izvajalskim organizacijam 
združenega dela na teh področjih po- 
stopno omogoči, da s svojimi prihodki 
zagotavljajo enostavno reprodukcijo 

B. Konkretne pripombe: 
- k točki 3: 
- v podtočki 1 je potrebno v zadnjem 

stavku, ki govori o družbenem dogovoru 
in samoupravnih sporazumih za enako- 
merno oskrbo z naftnimi derivati in dru- 
gim gorivom poudariti, da gre za dogo- 
varjanje o enakomerni preskrbi pod ena- 
kimi pogoji. Zato je potrebno z energet- 
sko bilanco za leto 1981 sprejeti dogovor 
republik in pokrajin ter ob tem upoštevati 
realne potrebe po energiji po republikah 
in pokrajinah, usklajene z rastjo družbe- 
nega proizvoda. Energetska bilanca naj 
kot sestavni del družbenih planov določi 
tudi medrepubliške energetske tokove, 
družbeni dogovor o enakomerni oskrbi z 
energijo pod enakimi pogoji pa naj zago- 
tovi enakomernost oskrbe po posamez- 
nih republikah, tako po virih energije kot 
tudi glede na izvor energetskega vira (kli- 
rinško področje, konvertibilno področje, 
domača energija) ter predvidi sankcije za 
kršitelje dogovora. 

- V podtočki 3 je navedeno, da naj se 
uvoz surovin, nafte in naftnih derivatov 
vrši v okviru s plačilno bilanco Jugoslavi- 
je predvidenih sredstev za te namene ter 
da naj se iz razpoložljivih količin pre- 
dnostno zadovolji potrebe petrokemije. 
Skupščina SR Slovenije meni, da je po- 
trebno določiti, naj se z združevanjem 
zagotovijo devizna sredstva v plačilno- 
bilančnih in devizno-bilančnih pozicijah 
republik za uvoz nafte za energetske na- 
mene, za uvoz zemeljskega plina in pre- 
moga za koksiranje, devizna sredstva za 
uvoz vseh drugih surovin in reprodukcij- 
skega materiala, vključno z nafto za po- 
trebe petrokemije, pa je potrebno zago- 
tavljati v okviru dohodkovnih povezav 
med organizacijami združenega dela. 

- Naloge na področju energetike, vse- 
bovane v podtočki 3, v točki 5 in v točki 9 
so večinoma takšnega značaja, da se bo- 
do rezultati kazali v glavnem v celotnem 
prihodnjem srednjeročnem obdobju. 
Morda bi bilo potrebno vključiti tudi spe- 
cifične ukrepe za leto 1981, katerih rezul- 
tati bi bi I i vidni že v prihodnjem letu. Med 
naloge za zmanjševanje porabe energije 
bi lahko vključili tudi nalogo, da proizva- 
jalci motornih vozil pričnejo z akcijami, ki 
bi prispevale k manjši porabi energije. 

f, - k točki 4: 
- v drugem odstavku bi bilo potrebno 

navesti rok za pripravo materialnih bilanc 
osnovnih kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov. 

- v četrtem odstavku naj se črta bese- 
dilo »ki jo bo podpirala primarna emi- 
sija«. 

- v zadnjem odstavku je potrebno 
konkretno navesti, na katerih področjih, 
poleg kreditne politike bank, bodo spre- 
jeti ukrepi za ugodnejše pogoje za kredi- 
tiranje odkupa kmetijskih zemljišč ter za 
druge oblike povečanega obsega, ureja- 
nja in zaščite zemljišč.. 

poročevalec 13 



- k točki 7: 
- usmeritve glede usklajevanja stana- 

rin s ceno stanovanj v zadnjem odstavku 
so nejasne In omogočajo različne inter- 
pretacije. 

- k točki 9: 
- skupščina podpira usmeritev v 2. od- 

stavku, da naj organizacije zdruLenega 
dela namensko usmerjajo določen od- 
stotek od vrednosti uvožene tehnologije 
za izpolnjevanje domače tehnologije ter 
izločajo del akumulacije za ta namen. 

Pri tem pa je potrebne proučiti, ali je 
sprejem takšnega ukrepa v pristojnosti 
republik ali federacije ter najti konkreten 
način izvedbe, ki bo v skladu z osnovnimi 
načeli zakona o združenem delu. 

Skupščina SR Slovenije podpira usme- 
ritev v tretjem odstavku, da je potrebno 
izdelati standarde, tehnične normative in 
druge predpise za substitucijo uvoznih 
surovin In reprodukcijskega materiala, 
pri tem pa ocenjuje, da je enako po- 
membno Čimprej prilagoditi standarde in 
tehnične normative za izvozno proizvod- 
njo zahtevam na tujih tržiščih. 

- k točki 10■ 
- v prvem odstavku je potrebno med 

strateške surovine, za katere se zagotav- 
ljajo sredstva v okviru republiških sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino vključiti le nafto 
za energntska namene, zemeljski plin in 
premog in premog za koksiranje. 

- v 5. odstavku je opredeljena tudi na- 
loga, da bodo federacija, republike in 
pokrajini sprejele ukrepe za preprečeva- 
nje naturalne menjave (barter posli). Do- 
ločiti je potrebno, da je preprečevanje 
vezane trgovine in pogojevanje menjave 
s plačilom deviz naloga inšpekcij, saj gre 
za pojav, ki ni v skladu z zakonom. 

- v zadnjem odstavku se navaja nalo- 
ga. da je potrebno v letu 1981 zagotoviti 
potrebeh obseg in strukturo rezerv os- 
novnih Industrijskih surovin, reproduk- 
cijskega materiala in opreme ter osnov- 
nih kmetijskih in živilskih prpizvodov. 
Postavlja se vprašanje konkretizacije te 
naloge v tem smislu, ali je takšna naloga 
realna tako z vidika zagotavljanja sred- 
stev, kar še ni dogovorjeno, kot z vidika 
možnosti domače proizvodnje in uvoza v 
prihodnjem letu. Oceniti bi bilo potrebno 
možnost, da se sprejme zakon, ki bo do- 
ločal vire financiranja teh rezerv. 

- k točki 11: 
- poleg nač&lne pripombe na politiko 

cen skupščina meni, da bi glede na viso- 
ke prenose cen iz letošnjega v naslednje 
leto moral biti osnovni parameter pri do- 
ločanju okvira rasti cen v dogovoru za 
leto 1931 »prirast tekom leta«, ki bo mo- 
ral biti zelo restriktiven, koriščen le z 
vidika mesečne dinamike, prednost pa 
naj bi Imeli proizvodi in storitve z izrazito 
depresiranimi cenami, vendar selektivno 
m postopno ter na podlagi kriterijev za- 
kona o sistemu cen in družbeni kontroli' 
cen. Ce se hoče uresničiti predvidene 
cilje resolucije glede rasti cen, je možno 
le postopno, na osnovi kriterijev zasno- 
vano spreminjanje cen, vendar nevtralizi- 
rano z večjo produktivnostjo dela in že 

doseženim boljšim dohodkovnim polo- 
žajem. 

- na koncu prvega odstavka se navaja, 
da bo pri oblikovanju cen »eleminiran 
stroškovni princip«. Skupščina SR Slo- 
venije meni, da je takšna usmeritev ne- 
realna in da bi bilo potrebno navesti 
usmeritev, da se »maksimalno omejuje 
stroškovni princip«. 

- k točki 12: 
- skupščina se strinja z usmeritvijo, da 

je za zagotavljanje gospodarske rasti po- 
trebno z ukrepi vseh subjektov ekonom- 
ske politike ustvarjati pogoje za visoko 
rast izvozp. Vsi ukrepi tekoče ekonomske 
politike bi morali biti usmerjeni v izvaja- 
nje te naloge, pri tem pa se moramo 
zavedati, da je osnovna ekonomska sti- 
mulacija za Izvoz v tem, da cene na do- 
mačem tržišču po svoji višini in dinamiki 
ne presegajo cen na tujih trgih oziroma, 
da se s politiko realnejšega tečaja dinarja 
zagotavlja povečan interes za izvoz. 

- v drugem odstavku podtočke 2 naj 
se v tretji vrsti črta besedilo »ter z ukrepi 
monetarno kreditne politike". 

- v podtočki 7 bi bilo potrebno vključi- 
ti tudi usmeritev na krepitev obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. 

- v podtočki 8 na se na koncu besedilo 
»z večjim deležem domače vsebine« za- 
menja z besedilom »višjo stopnjo prede- 
lave ter z večjim deležem domačega dela 
znanja, tehnologije in substance.« 

- začetek podtočke 1 na strani 18, je 
potrebno spremeniti, tako da glasi: 
»1) da se v okviru uvoza reprodukcijske- 
ga materiala, ki se ne more nadomestiti z 
domačim, daje prednost uvozu za potre- 
be proizvodnje, namenjene Izvozu ter 
uvozu reprodukcijskega materiala in os- 
novnih proizvodov široke potrošnje, bi- 
stvenih za zadovoljevanje potreb doma- 
čega tržišča.« 

Nadaljnje naštevanje reprodukcijskega 
materiala oziroma surovin, ki naj bi imele 
prednost pri uvozu naj se izpusti. Pristop 
v tej podtočki pa ni v skladu s sistemom 
in usmerja organizacije združenega dela 
namesto v dograjevanje dohodkovnih 
odnosov (glede dinarskega, zlasti pa gle- 
de deviznega prihodka) na iskanje admi- 
nistrativno dodeljenih pravic. 

- V podtočki 2 na strani 19 je potrebno 
vključiti še naslednje usmeritve glede 
uvoza opreme: 

- da se uvoz opreme usmerja tja, kjer 
je zagotovljen način odplačevanja deviz- 
nih obveznosti; 

- da se tudi v okviru prioritete ponov- 
no preverijo posamezne investicije ter 
glede na sedanje razmere uskladijo z ma- 
terialnimi možnostmi in novo nastalimi 
pogoji. 

- v 2. odstavku podtočke 4 na strani 20 
naj se v zadnjih Štirih vrsticah črta bese- 
dilo »in kreditov za zagotavljanje sred- 
stev za kreditiranje izvoza opreme in ladij 
ter izvajanje investicijskih del, ki so nev- 
tralni s stališča plačilne bilance...«. 

Na koncu tretjega odstavka te podtoč- 
ke na strani 20 naj se doda besedilo »pri 
čemer bo Narodna banka Jugoslavije za- 
gotavljala devizno likvidnost države ie na 
podlagi kreditov iz deviznih rezerv pri 
Narodni banki Jugoslavije, razen v pri- 
meru, ko gre za zagotavljanje likvidnosti 

bank po 51. členu Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tu- 
jino. « 

Zaostrena plačilno bilančna situacija 
zahteva, da se izvrši ponovno preverjanje 
nalog tudi med neizkoriščenimi pravica- 
mi za zadolževanje v tujini po Dogovoru 
o koriščenju kreditov za objekte konti* 
nuitete (šesti odstavek podtočke 4). 

Iz omejitve deviznih izdatkov za služ- 
bena potovanja v tujino (7. odstavek pod- 
točke 4) je potrebno izvzeti tiste devizne 
izdatke, ki so povezani s prodorom na 
tuja tržišča in povečanjem izvoza. 

- k točki 13: 
- navedene so usmeritve na področju 

kreditnomonetarne politike. Skupščina 
meni, da bi že v letu 1981 morali v večji 
meri prenesti naloge selektivnega kredi- 
tiranja Iz narodne banke na poslovno 
bančništvo: pogoji za prenos nalog se- 
lektivne kreditne politike na poslovne 
banke se bodo ustvarjali z zmanjševa- 
njem obvezne rezerve. 

- v prvem odstavku naj se v peti vrsti 
črtajo besede »in plasmajev bank«, 

- drugi odstavek naj se črta: omejeva- 
nje porasta plasmana bank je ukrep, ki se 
iahko uporablja le izjemoma, dejansko 
pa se uporablja že dve leti, 

- v 4 vrstici 3. odstavka se za besedo 
»menic« postavi pika; ostalo besedilo do 
konca tega odstavka naj se črta, ker naj 
se skladno z načelno pripombo na to 
točko ukine selektivno kreditiranje prek 
emisije, 

- v petem odstavku naj se v 2 vrstici 
beseda »prodaje« zamenja z besedo » na- 
kupa«, 

- v šestem odstavku naj se v tretji In 
četrti vrstici črta besedilo »kakor tudi z 
monetarnokredltno politiko«, ker takšna 
opredelitev pomeni širitev programov 
namenov dopolnilnega kreditiranja, 

- Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno do konca leta 1981 povečati 
udeležbo kratkoročnih plasmajev do 
enega leta v kratkoročnih sredstvih na 
najmanj 50% (8 odstavek), vendar pa je 
treba za to skrajšati rok na 30. 8. 1981. 
Zaradi večje stabilizacijske naravnanosti 
ni razlogov, da se podaljšuje rok za reali- 
zacijo odloka o strukturi naložb banke, ki 
določa razmerja 40% ■ 60% do konca 
leta 1981, 

- v devetem odstavku naj se besedi 
»pomembnejše zmanjša« zamenjata z 
besedo »ukine«. Skladno s sprejetimi 
usmeritvami naj se ukine poraba za po- 
kritje deficita proračuna federacije, 

- na koncu 11 odstavka naj se za be- 
sedama »združenega dela« vključi bese- 
dilo »s področja gospodarstva«, druge 
deponente pa naj se konkretno opredeli, 

- k točki 15: 
- v tretjem odstavku podtočke 1 naj se 

drugi stavek spremeni tako, da se glasi 
»S tem namenom je potrebno prek druž- 
benih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov o delitvi dohodka in sredstev za 
osebne dohodke v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah selektivno usmerjati 
rast osebnih dohodkov«. Nadaijne bese- 
dilo tega odstavka naj se črta, ker sma- 
tramo, da je kompletna diferenciacija ra- 
sti osebnih dohodkov po dejavnostih 
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- predmet družbenih dogovorov in samou- 
pravnih sporazumov v republikah, 

- v skladu z načelno pripombo naj se 
presodi ustreznost besedila podtočke 2, 

- k točki 16: 
- na koncu prvega odstavka podtočke 

naj se piko črta ter vključi besedilo: »in 
zagotavljala potrebna devizna sredstva 
za investicije ter potreben reprodukcijski 
material iz uvoza za kasnejšo proizvod- 
njo, « 

- k točki 17: 
- v skladu z načelno pripombo skup- 

ščina meni, da naj bi republike v okviru 
globalno dogovorjenih odnosov v razpo- 
rejanjtj dohodka opredelile v svojih reso- 
lucijah odnose med rastjo sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo ter 
pri tem upoštevale svoje specifičnosti. 
Priliv sredstev za skupno porabo je ome- 
jen na rast, ki naj bi bila za 4 odstotne 
točke počasnejša od planirane rasti do- 
hodka, vendar največ 19 odstotkov (ra- 
zen sredstev za usklajevanje in plačilo 
pokojnin, invalidnih, nadomestil nezapo- 
slenim in nadomestil na osnovi zdrav- 

stvenega in socialnega zavarovanja), kar 
pomeni zaostajanje za dobrih 20% za 
predvideno rastjo dohodka. Opredelitve 
glede dela skupne porabe, ki je izven 
tako določenih okvirov pa kažejo, da se v 
prihodnjem letu na področju zadovolje- 
vanja skupnih potreb pojavlja kot izrazita 
prioriteta zagotavljanja socialne varnosti, 
ne pa delovanja družbenih dejavnosti, ki 
naj prispevajo k rasti produktivnosti. S 
takšnimi usmeritvami se krepi delež 
sredstev skupne porabe, 

- v prvem odstavku je potrebno na 
koncu dodati: »v letu 1981«, 

- iz usmeritev v 4. odstavku glede rasti 
sredstev za zadovoljevanje splošnih po- 
treb bi bilo potrebno izvzeti prispevek za 
pokritje zaveznega proračuna, saj bo po- 
trebno tudi ob uskladitvi rasti sredstev 
proračuna federacije z rastjo splošne po- 
rabe v republikah in občinah povečati 
prispevek za zadovoljevanje potreb fede- 
racije zaradi ukinjanja financiranja te ob- 
like porabe iz primerne emisije, 

- k točki 18: 
- skladno z načelno pripombo naj ve- 

lja za proračunsko porabo federacije 

enaka usmeritev, kot za splošno porabo 
na ravni republike in občine, 

- v to točko naj se vključi tudi usmeri- 
tev, da bodo celotne devizne potrebe fe- 
deracije rasle počasneje od deviznega 
priliva in deviznih potreb združenega 
dela, 

- splošna poraba za potrebe Jugoslo- 
vanske ljudske armade, razen za pro- 
gram modernizacije naj se giblje v skladu 
z rastjo splošne porabe v vseh družbeno- 
političnih skupnostih, 

- k točki 21: 
- med naloge na področju družbene- 

ga sistema informiranja naj se vključijo 
tudi naloge o poenotenju obstoječih po- 
datkovnih baz tako, da se vsak podatek 
zajema le enkrat, tudi za različne namne. 

3. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
delegacijo v Zboru republik in pokrajin 

'Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem po- 
stopku uveljavlja načelne in konkretne 
pripombe iz 2. točke tega sklepa in da po 
končanem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije da soglasje k predlo- 
gu resolucije. " 

STALIŠČA IN SKLEP! .. 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 24. novembra 1880 obravna- 
vala gradivo o nadaljnjem razvoju druž- 
benoekonomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih material- 
ne proizvodnje In na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela nastednja 

stališča In sklepe 
1. Gradivo o nadaljnjem razvoju druž- 

benoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje predstavlja ustrezno podla- 
go za celovitejše in enotnejše urejanje 
družbenoekonomskih in samoupravnih 
odnosov na teh področjih. Celovito in 
objektivno prikazuje sedanje stanje ter 
tako omogoča pripravo predlogov za 
ureditev posameznih vprašanj s področja 
delovanja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje. 

Gradivo analitično ugotavlja nepravil- 
nosti in pomanjkljivosti, ki so nastajale 
pri izvrševanju zakonske ureditve ter 
opredeljuje rešitve posameznih pravno 
sistemskih vprašanj, ki doslej niso bila 
ustrezno rešena, zlasti gleda na stopnjo 
razvitosti družbenoekonomskih in sa- 
moupravnih odnosov. 

2. Pri planiranju na področjih mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbene- 
ga pomena se je treba zavzemati za čim 
večji vpliv uporabnikov na pripravo in 
sprejem planov. Priprava planov je bila 
doslej preveč v rokah izvajalcev/medtem 
ko uporabniki niso v zadostni meri opre- 

delili svojih interesov In potreb po stori- 
tvah in izdelkih. Zaradi tega je prioritetna 
naloga vseh družbenih dejavnikov zago- 
toviti vključitev uporabnikov v pripravo in 
sprejemanje plaqpv> kasneje pa tudi nji- , 
hov vpliv na izvrševanje planov ter nad- 
zor,nad izvrševanjem opredeljenih nalog 
s strani izvajalcev. 

3. Problem spremehjenega namena 
uporabe združenih sredstev v okviru sa- 
moupravnih interesnih skupnosti je po 
oceni zborov večji, kot je opredeljen v 
gradivu. Tako prakso je treba oceniti kot 
družbeno nesprejemljivo in v prihodnje 
zagotoviti, da se bodo zbrana sredstva 
uporabljala namensko in da bodo o mo- 
rebitnem spremenjenem namenu upora- 
be sredstev odločali delavci na enak na- 
čin, kot pri njihovem združevanju. Zato 
zbori podpirajo usmeritev predlagatelja, 
da se v samoupravnih interesnih skupno- 
stih izdelajo podrobni pregledi o tem, za 
kakšne namene in v kolikšnem obsegu 
so bila sredstva porabljena za druge na- 
mene kot so bila združena s samouprav- 
nimi sporazumi in zakoni, ki so predpiso- 
vali obvezno združevanje sredstev. Pre- 
gled naj služi kot podlaga za sprejemanje 
ukrepov za ureditev sedanjega material- 
nega stanja v samoupravnih interesnih 
skupnostih In za celovitejšo oceno o na- 
menu trošenja do sedaj združenih sred- 
stev. 

4. Glede sredstev, ki so jih temeljne 
organizacije združenega dela združevale 
na podlagi nadomestnih zakonov in jih 
izkazujejo kot terjatve do organizacij 
združenega dela, ki so izvajalci na po- 
dročjih dejavnosti materialne proizvod- 

nje posebnega družbenega pomena, 
zbori podpirajo usmeritev v gradivu, da 
se morajo o teh sredstvih odločiti delavci 
v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

5. Glede načina zbiranja sredstev za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo je 
po mnenju zborov potrebno uveljaviti 
predlagano usmeritev v gradivu in sicer 
tako, da se sredstva za enostavno repro- 
dukcijo praviloma zagotavljajo v ceni 
storitev in proizvodov ter s samoupravno 
dogovorjenimi povračili za program sto- 
ritev. To naj postane glavni način zbira- 
nja sredstev za enostavno reprodukcijo. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo pa 
naj se v bodoče prvenstveno zbirajo s 
samoupravnim združevanjem sredstev 
uporabnikov za infrastrukturne objekte. 
Pravilna je tudi usmeritev predlagatelja, 
da se kot vir za združevanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v bodoče uveljavi 
čisti dohodek temeljne organizacije 
združenega dela. 

6. Zbori ugotavljajo, da je dana ustav- 
na podlaga za to, da se obvezno združe- 
vanje sredstev predpiše za financiranje 
tistih nujnih potreb družbene reproduk- 
cije, od katerih je odvisno uresničevanje 
temeljnih ciljev družbenega razvoja, kijih 
določa družbeni plan SR Slovenije in ka- 
dar do tega združevanja ne pride s sa- 
moupravnim sporazumevanjem. Pri tem 
pa je treba upoštevati, da gre na področ- 
ju dejavnosti materialne proizvodnje po- 
sebnega družbenega pomena za združe- 
vanje sredstev za infrastrukturne objekte, 
ki zagotavljajo boljše pogoje za oprav- 
ljanje drugih dejavnosti, oziroma so nu- 
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jen pogoj za delo delavcev na vseh po- 
dročjih združenega dela tir da tako ne- 
posredno ali posredno vplivajo na 
ustvarjanje večjega dohodka v organiza- 
cijah združenega dela, ki so združile 
sredstva v ta namen, kar pomeni, da so 
delavci v TOZD dobili nadomestilo za vlo- 
žena sredstva s tem, da imajo zagotovlje- 
ne proizvode, storitve ali boljše pogoje 
gospodarjenja. 

Združevanje sredstev za infrastruktur- 
ne objekte ter pravice in odgovornosti 
delavcev, ki iz tega združevanja izhajajo s 
sedanjo'zakonodajo, niso zadovoljivo re- 
šene. Rešitve tudi niso v skladu s pome- 
nom, ki ga imajo infrastrukturni objekti 
na področjih materialne proizvodnje po- 
sebnega družbenega pomena za celovi- 
tost družbene reprodukcije. Ta vprašanja 
bi zato bilo potrebno sistemsko rešit, 
predvsem v zakonu o odnosih pri gospo- 
darjenju s sredstvi /a razvoj in razširitev 

materialne osnove združenega dela in o 
pravicah delavcev iz minulega dela, po 
potrebi pa tudi z dopolnitvijo in spre- 
membami zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki naj bi posebej 
rešil določena vprašanja s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje. 

7. Dela dohodka, ki je rezultat izje- 
mnih ugodnosti, na današnji stopnji ra- 
zvoja družbenoekonomskih odnosov v 
dejavnostih, za katere se organizirajo sa- 
moupravne interesne skupnosti material- 
ne proizvodnje, ko se z združenimi sred- 
stvi mnogokrat ne pokriva niti enostavna 
reprodukcija, ni mogoče predvideti za ra- 
zvoj združenega dela družbenopolitične 
skupnosti, pač pa je ta del dohodka z 
dohodkovnim povezovanjem, izvajalskih 
organizacij s področja materialne proiz- 
vodnje mogoče uporabiti za razvoj teh 
dejavnosti. V okviru samoupravne orga- 

niziranosti izvajalskih organizacij pa se je 
treba zavzemati za delno izenačevanje 
pogojev gospodarjenja, pri tem pa izha- 
jati iz načela, da se dohodek ustvarja in 
izkazuje v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in da pride šele nato v okviru 
samoupravne organiziranosti do vzaje- 
mnega združevanja in prelivanja sred- 
stev. 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je v 
zvezi z obravnavo tega gradiva 
sprejel v 4. točki dodatno 
besedilo, ki sp glasi: 
O odpisu terjatev iz naslova združenih 
sredstev naj zavzamejo svoje stališče tu- 
di zbori združenega dela skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine'SR Slovenije ob obravnavi 
zakonskih aktov s področja dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje. 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 24. novembra 1980 obravna- 
vala zakonske akte s področja dejavno- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejsla naslednji 

sklep 
1. V zakonih, ki urejajo področja in 

dejavnosti materialne proizvodnje, za ka- 
tere se ustanavljajo samoupravne intere- 
sne skupnosti, je potrebno s posebno 
pozornostjo opredeliti tiste dejavnosti, 
storitve in proizvode, ki so posebnega 
družbenega pomena, to je dejavnosti 
materialne proizvodnje, katerih trajno 
opravljanje je nujnd za zadovoljevanje 
potreb določenih uporabnikov in v kate- 
rih delovanje tržnih zakonitosti ni podla- 
ga za usklajevanje dela in potreb in vred- 
notenje rezultatov dela. V tem smislu je 
treba oceniti ali niso v posameznih zako- 
nih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, opredeljene preozko ali preši- 
roko. 
2. Področje planiranja je treba urediti v 
skladu z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem pianu SR Slo- 
venije. Dosledno je treba uveljaviti nače- 
lo sočasnega planiranja pri obiikovanju 
in sprejemanju planskih aktov. Zakoni 
naj bi vsebovali elemente za samouprav- 
ne sporazume o temeljih plana samo- 
upravne interesne skupnosti, saj pred- 
stavljajo podlago družbenoekonomskih 
odnosov med uporabniki in izvajalci v 
posameznih dejavnostih. Razjasniti je 
potrebno naravo in postopke za spreje- 
manje posebnih planskih aktov, kot so: 
gozdno gospodarski načrt, republiška 
energetska bilanca. Prav tako je potreb- 
no sprejeti enotno izhodišče glede nalog 

na posameznih področjih družbene re- 
produkcije, ki se izvajajo v daljših obdob- 
jih od pet let. Te je treba določiti v sred- 
njeročnih planih in opredeliti, da se pro- 
gram dela, način zagotavljanja sredstev 
za te naloge in materialne obveznosti do- 
ločajo s samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih srednjeročnih planov. Zakoni naj 
opredelijo, kdaj je treba sprejeti samo- 
upravne sporazume o usklajevanju pia- 
nov, bodisi zaradi usklajevanja med de- 
javnostmi, bodisi zaradi usklajevanja de- 
javnosti na območjih. Pri poimenovanju 
planskih dokumentov in subjektov, ki jth 
sprejemajo, je treba dosledno upoštevati 
terminologijo, uveljavljeno z zakonov o 
sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije. 

3. Sredstva za enostavno reprodukcijo 
je potrebno zagotavljati pretežno s cena- 
mi za proizvode oziroma storitve. Cene 
se določajo s samoupravnimi sporazumi 
v samoupravnih interesnih skupnostih, 
na podlagi sprejetih standardov in nor- 
mativov. Enako se bo potrebno v samou- 
pravnih interesnih skupnostih sporaz- 
umevati tudi o sredstvih za amortizacijo, 
ki presegajo znesek, obračunan po mini- 
malnih stopnjah. 

Načeia o zagotavljanju sredstev za 
enostavno reprodukcijo prek cene proiz- 
vodov oziroma storitev ne bo mogoče 
takoj v celoti uveljaviti. Zato bo treba na 
posameznih področjih z zakonom dolo- 
čiti tudi druge načine združevanja sred- 
stev za enostavno reprodukcijo in pri tem 
upoštevati predvsem pomen posamezne 
dejavnosti v družbeni reprodukciji in do- 
seženo stanje družbenoekonomskih od- 
nosov v dejavnostih. Drugi načini zbira- 
nja sredstev za enostavno reprodukcijo 
so: 

- povračila, kadar izvajalske organiza- 
cije s cenami'ne krijejo stroškov enostav- 
ne reprodukcije - ta povračila predstav- 

ljajo za uporabnike materialni strošek; 
- posebna povračila, ki bremenijo le 

tiste uporabnike, ki imajo večji interes 
oziroma ugodnost ali odgovornost za do- 
ločeno dejavnost; , 

- prispevki, dogovorjeni v samouprav-, 
ni interesni skupnosti - vir teh prispev- 
kov se določi z zakonom; 

- prispevek, predpisan z zakonom, ka- 
dar na posameznih področjih ni mogoče 
zagotoviti sredstev s samoupravnimi 
sporazumi, pa gre za posebno pomemb- 
no dejavnost, katere opravljanje zahteva 
poseben družbeni interes. 

Za združevanje sredstev za razširjeno 
reprodukcijo je v zakonih treba: 

- določiti, da se del sredstev zagotovi 
prek cene proizvodov in storitev; 

- pretežni del sredstev zbrati z nepo- 
srednim združevanjem dela in sredstev 
uporabnikov za posamezne infrastruk- 
turne objekte. Ta sredstva se združujejo 
na podlagi samoupravnih sporazumov, 
sprejetih z osebnim izjavljanjem delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la. Pri zbiranju sredstev z neposrednim 
združevanjem dela in sredstev je treba 
določiti tudi namen združevanja sredstev 
in status teh sredstev. Pri samoupravnem 
določanju obsega sredstev za gradnjo 
infrastrukturnih objektov je treba doseči, 
da bodo v večji meri upoštevani interesi 
in obveznosti ter odgovornosti posamez- 
nih uporabnikov; 

- glede na specifičnosti dejavnosti 
omogočiti predpisovanje posebnih pri- 
spevkov, kot so: prispevek ob priključitvi 
na električno omrežje, prispevek za ibo- 
loško reprodukcijo gozdov, nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, prispe- 
vek za spremembo namembnosti kmetij- 
skega zemljišča, nadomestila za uporabo 
cest; • 

— glede na družbenoekonomske od- 
nose na posameznem področju določiti 
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prispevek iz osebnega dohodka, iz do- 
hodka organizacij združenega dela in 
prihodka drugih delovnih ljudi in obča- 
nov na podlagi 70. člena ustave SR Slo- 
venije. 

Zakoni naj tudi določijo, kpaj in v kakš- 
nih pogojih je mogoče s krediti nadome- 
stiti sredstva, ki se praviloma zagotavlja- 
jo iz posameznih virov. 

Glede na načela urejanja družbenoe- 
konomskih odnosov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvod- 
nje pa je treba tudi proučiti, ali je uteme- 
ljeno v posameznih dejavnostih zagotav- 
ljati sredstva tudi s premijami, regresi in 
ko m pen za cija mi. 

4. V zakonih je treba predvideti mož- 
nosti intervencije družbenopolitične 
skupnosti, kadar gre za dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena, pa niso 
bili sklenjeni samoupravni sporazumi za 
plačilo prispevkov, določenih z zako- 
nom, oziroma obveznosti po samo- 
upravnih sporazumih niso bile izpol- 
njene. 

Kadar pa gre za uresničevanje z druž- 
benim pianom SR Slovenije določenih 
nalog, nujnih za družbeno reprodukcijo, 
pa s samoupravnim sporazumevanjem ni 
bilo mogoče zagotoviti sredstev in dru- 
gih potrebnih pogojev za njihovo izvrši- 
tev, pa lahko Skupščina SR Slovenije z 
zakonom predpiše obvezno združevanje 
sredstev. Pri takem združevanju sredstev 
je treba z zakoni zagotoviti vpliv združe- 
valcev na ta sredstva, kadar pa se z zdru- 
ženimi sredstvi ustvarja dohodek, pa tudi 
možnost udeležbe na teh dohodkih. 

5. Pri opredeljevanju samoupravne or- 
ganiziranosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje bo 
potrebno upoštevati predvsem naravo 
dejavnosti in družbenoekonomske od- 
nose na posameznih področjih. Pravilo- 
ma je potrebno uveljaviti načelo, da se 
občinske interesne skupnosti ustanavlja- 
jo za eno ali več občin. Zakoni, ki urejajo 
posamezna področja dejavnosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti, naj bi ne 
določali možnosti za ustanovitev območ- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti. 
Podlago za fakultativno ustanavljanje 
območnih interesnih skupnosti že daje 
zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela. Kadar zahteva narava dejav- 
nosti usklajevanje na območjih, naj zako- 
ni določijo predmet, glede katerega je 
nujno usklajevanje samoupravnih sub- 
jektov na teh območjih. 

Za območje republike se ustanovijo re- 
publiške interesne skupnosti ali zveze in- 
teresnih skupnosti, glede na naravo 
družbenoekonomskih odnosov na posa- 
meznih področjih, v skladu s stališči, ki 
izhajajo iz gradiva o nadaljnjem razvoju 
družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih material- 
ne proizvodnje. Posebne interesne skup- 
nosti so predvidene le na področju ener- 
getike, v okviru republiške energetske 
skupnosti, kar je sprejemljivo. Enote sa- 
moupravnih interesnih skupnosti so 
ustrezna oblika samoupravnega organi- 
ziranja na komunalnem področju, ki 
združuje raznovrstne dejavnosti. Temelj- 
ne skupnosti samoupravnih interesnih 

skupnosti pa je treba uvajati, kadar se 
snujejo povezave po teritorialnem nače- 
lu. Ustanavljanje in naloge temeljnih 
skupnosti bodo uporabniki in izvajalci 
urejali s samoupravnimi splošnimi akti. 

Prek določil zakona je treba zagotoviti 
vpliv uporabnikov na sprejemanje plan- 
skih odločitev, zlasti v zvezi z namensko 
uporabo sredstev in najemanjem kredi- 
tov, ki dolgoročno vplivajo na razpolaga- 
nje s čistim dohodkom uporabnikov. 

V zakonih je treba predvideti usta- 
novitev samoupravnih sodišč združene- 
ga dela. S samoupravnimi splošnimi akti 
pa je treba določiti postopek, za uveljav- 
ljanje pravic oziroma obveznosti članov 
skupnosti. Zakoni naj določijo tudi o ka- 
terih zadevah odločajo organi samou- 
pravnih interesnih skupnosti na podlagi 
pooblastil. 

Zakoni naj uredijo načela glede razme- 
rij med skupščino samoupravne intere- 
sne skupnosti in njeno strokovno službo, 
s katerimi naj se zagotovijo ustrezni od- 
nosi na tem področju. 

Uveljavljanje izvajalskih Organizacij v 
gradivu ni urejeno v skladu z 51. členom 
ustave SR Slovenije, ki določa soodloča- 
nje predstavnikov družbene skupnosti. 
Prav tako je samo predlog za izdajo za- 
kona, s tezami za osnutek zakona o ce- 
stah, razrešil vprašanja statusa sredstev 
izvajalskih organizacij. V zakonih je neu- 
strezno opredeljeno investitorstvo, ker 
izhaja iz nepravilne opredelitve statusa 
sredstev izvajalskih organizacij in načina 
upravljanja z njimi, ter funkcije strokov- 
nih služb samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude Skupščine mesta 
Ljubljane za spremembe In dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih 
interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 44. seji dne 24. novembra 1980 ob 
obravnavi pobude Skupščine mesta 
Ljubljane za spremembo in dopolnitev 
16. člena zakona o samoupravnih inte- 
resnih skupnostih za poštni, telegrafski 
in telefonski promet sprejel naslednji 

sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

v skladu s sprejetimi stališči in sklepi k 
analizi o nadaljnjem razvoju družbenoe- 
konomskih odnosov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvod- 

nje in k zakonskim aktom s tega področ- 
ja, prouči potrebo po spremembi in do- 
polnitvi zakona o samoupravnih intere- 
snih skupnostih za poštni, telegrafski in 
telefonski promet ter v tem okviru upo- 
števa pobudo Skupščine mesta Ljubljane 
za spremembo 16. člena tega zakona. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju dogovarjanja o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in predloga dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 25. novembra 1980 ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o stanju dogovarjanja o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-193$ in predloga dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 spreje- 
la naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin sprejema poročilo in 

ugotavlja, da je predlog dogovora o te- 
meljih plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 usklajen s smernicami za pri- 

pravo družbenega piana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 in z usmeritvami sta- 
bilizacije. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pred podpisom dogovora skuša uve- 
ljaviti konkretne pripombe skupine dele- 
gatov za proučevanje poročil Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o poteku 

poročevalec 17 



dogovarjanja o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1981-1985, 
razvidne iz njenega poročila z dne 
24.11.1980 in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

• 3. Zbor občin poziva vse nosilee druž- 
benega planiranja, da pospešijo sprejem 
svojih planskih aktov in s tem omogočijo 
učinkovito uresničevanje z dogovorom o 
temeljih plana opredeljenih nalog. 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je v 
zvezi z obravnavo poročila 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije sprejel še 4. in 
5. točko, ki se glasita: 

4. Zbor združenega dela predlaga, da 
tozdi v svoje temelje planov vgradijo pro- 
porce za razporeditev dohodka in čistega 

dohodka za osebno, skupno in splošno 
porabo ter za SIS materialne proizvodnje 
v tem smislu, da obveznosti za te namene 
ne bodo večje kot v letu 1980. 

5. Zbor združenega dela nalaga izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
takoj pripravi rokovnik objave in spreje- 
manja dokončnih planskih aktov pri vseh 
nosilcih planiranja tako, da bodo delavci 
v tozdih razpravljali in sprejemali vse do- 
kumente in obveznosti hkrati. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
25. 11. 1980 obravnaval osnutek družbe- 
nega piana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in 19. 
člena poslovnika Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejel 
ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je osnutek družbenega plana priprav- 
ljen v skladu s smernicami za pripravo 
družbenega plana in dogovorjeno politi- 
ko gospodarske stabilizacije. Vsebinski 
okvir za pripravo družbenega plana daje 
republiški zakon o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. Skladno z zakonom bi bilo po- 
trebno v planu konkretneje opredeliti po- 
litiko razvoja SR Slovenije, skupne nalo- 
ge in cilje glede pogojev in okvirov za 
razpolaganje s sredstvi, pridobivanje in 
delitev dohodka ter razvoj družbe na po- 
sameznih področjih. Prav tako bi moral 
plan vsebovati usmeritve in ukrepe ra- 
zvojne politike in druge ukrepe, ki jih 
organi republike sprejemajo v skladu s 
svojimi v ustavi SR Slovenije določenimi 
pravicami in dolžnostmi. Poleg tega mo- 
ra družbeni plan vsebovati tudi obvezno- 
sti, ki jih z dogovorom na podlagi samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov prev- 
zemajo subjekti družbenega planiranja, 
ter obveznosti do federacije in drugih 
republik. 

Družbenopolitični zbor meni, da je 
osnutek plana preveč razlagalen, da pa 
vsebuje tudi nekatere naloge, npr. s po- 
dročja družbenih dejavnosti, ki bi po svo- 
ji vsebini sodile v dogovore o temeljih 
planov, v plan pa so očitno vključene 
zato, ker v postopkih samoupravnega us- 
klajevanje ni bila dosežena stopnja so- 
glasja, ki bi omogočila njihovo vključitev 
v dogovor o temeljih plana. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da bo 
treba intence kriterijev za prestrukturira- 

nje gospodarstva, ki so opredeljeni v do- 
govoru o temeljih plana, dosledno upo- 
števati pri družbenem preverjanju inve- 
sticijskih odločitev. Zato bo potrebno do- 
seči, da bodo ti kriteriji postali sestavni 
del samoupravnega odločanja o investi- 
cijskih odločitvah vseh nosilcev planira- 
nja, zlasti pa samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana bank. Pri uresničevanju 
nalog prestrukturiranja je potrebno upo- 
števati omejene možnosti uvoza opreme. 

3. Družbenopolitični zbor podpira 
usmeritev osnutka družbenega plana, da 
se s konkretnimi opredelitvami v planu 
SR Slovenije ne posega v samoupravne 
pravice in dolžnosti drugih subjektov 
planiranja. Urejanje večine zadev na po- 
dročjih, kot so socialno varstvo, predšol- 
ska vzgoja, osnovno šolstvo idr. po svoji 
vsebini sodi v plane občin. Zato se Druž- 
benopolitični zbor zavzema, da je po- 
trebno na teh področjih v planu opredeli- 
ti le cilje, usmeritve ter kriterije za zago- 
tavljanje sredstev z zakonom določene 
programe, vse ostale naloge pa je po- 
trebno usklajevati v samoupravnih spo- 
razumih in dogovorih o temeljih planov 
na nivoju občin. Zato je potrebno naloge 
republike kot družbenopolitične skupno- 
sti razmejiti od nalog drugih družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

V družbenem planu SR Slovenije mo- 
rata biti ustrezno opredeljena tudi polo- 
žaj in skrb za vsestranski razvoj ter ena- 
kopravnost italijanske in madžarske na- 
rodnosti, posebj še na področju izobra- 
ževanja, kulture in informiranja. 

4. Nestabilni pogoji gospodarjenja so 
tudi vzrok za neracionalno ravnanje sub- 
jektov gospodarjenja. Zato bo potrebno v 
okviru predvidenih ukrepov ekonomske 
politike jasneje opredeliti ukrepe, ki bo- 
do zagotavljali stabilnejše pogoje gospo- 
darjenja in ki bodo na trajnih osnovah 
omogočili rast dohodka in družbenega 
proizvoda kot osnove za stabilen razvoj 
in tudi za saniranje sedanjega ekonom- 
skega položaja. S tega vidika je potrebno 

ugotoviti, kakšne so realne možnosti in s 
kakšnimi ukrepi bo moč doseči dinamič- 
no stopnjo gospodarske rasti. Eden od 
bistvenih pogojev za večje učinke upo- 
rabljenega minulega in živega dela je 
večje spoštovanje ekonomskih zakonito- 
sti, saj je nespoštovanje le-teh pripeljalo 
do položaja, da je potrebno sanirati se- 
danje gospodarsko stanje. Zato bo treba 
v nadaljnjih usklajevanjih preveriti naše 
možnosti za dosego takšne stopnje go- 
spodarske rasti, ki bo zagotovila nadalj- 
nji družbeni razvoj na stabilizacijskih os- 
novah in ohraniti že doseženi življenjski 
standard delavcev. 

5. Osnovni pospeševalec nadaljnje 
gospodarske rasti bo izvozno usmerjeno 
gospodarstvo. Zato bo treba z racionalno 
uporabo rezultatov minulega in živega 
dela ustvariti takšne stabilne pogoje go- 
spodarjenja, ki bodo omogočili večjo 
konkurenčno sposobnost našega gospo- 
darstva na tujih trgih. S tem v zvezi Druž- 
benopolitični zbor poudarja, da bo po- 
trebno v planu dati ustrezen poudarek 
trenutno najbolj izvozno usmerjenim de- 
javnostim, ki sicer niso prioritetne, ven- 
dar pa lahko zelo hitro dosegajo večji 
dohodek in višji devizni neto priliv. Pri 
tem ostajajo dolgoročni cilji glede vklju- 
čevanja našega gospodarstva v medna- 
rodno menjavo še naprej aktualni. 

6. Potrebno je pospeševati dohodkov- 
no povezovanje surovinskih in predelo- 
valnih dejavnosti. V to povezovanje bo 
treba vključiti tudi skupaj dogovorjene 
naloge v dogovorih o temeljih plana v 
okviru enotne politike pospeševanja hi- 
trejšega razvoja manj razvitih republik in 
pokrajin ter tudi na ta način zagotavljati 
sedanjo dinamično družbeno reproduk- 
cijo v okviru enotnega jugoslovanskega 
trga. 

7. Družbenopolitični zbor je bil sezna- 
njen tudi z vsebino razprave ter opredeli- 
tvami Predsedstva RK SZDL glede osnut- 
ka družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 in predlaga pristojnima 
zboroma ter predlagatelju, da pri pripravi 
predloga plana upoštevajo ta stališča in 
razpravo na zboru. 
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UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1935 

Zbor združenega dala in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sia na svojih 
sejah dne 25. novembra 1980 obravna- 
vala osnutek družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1585 in na pod- 
lagi 244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednje 

ugotovitve in sklepe 
1. Zbora ugotavljata, da je osnutek 

družbenega plaha v osnovnih opredeli- 
tvah pripravljen v skladu s smernicami 
Skupščine SR Slovenije za pripravo 
družbenega plana. Kljub temu pa bi bilo 
potrebno v skladu z zakonom v planu 
konkretneje opredeliti politiko razvoja 
SR Slovenije, skupne naloge in cilje gle- 
de pogojev in okvirov za gospodarjenje z 
dohodkom, prav tako pa tudi usmeritve 
in ukrepe razvojne politike in druge ukre- 
pe, ki jih organi republike sprejemajo v 
skladu s svojimi v ustavi SR Slovenije 
določenimi pravicami in dolžnostmi. 
Vsebovati mora tudi obveznosti, ki jih z 
dogovorom na podlagi samoupravnih 
sporazumov in dogovorov prevzemajo 
subjekti družbenega planiranja ter ob- 
veznosti do federacije in drugih republik. 

2. Osnutek plana je ponekod preveč 
načelen, vsebuje pa tudi določene nalo- 
ge, npr. s področja družbenih dejavnosti, 
ki bi po svoji vsebini sodile v dogovore o 
temeljih planov. Prav tako ni dovolj razvi- 
dno, katere usmeritve in naloge so za- 
snovane v ustreznih samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov in dogovorih o 
temeljih družbenih planov. 

3. Zbor podpira usmeritev v osnutku 
družbenega plana, da se s konkretnimi 
planskimi opredelitvami ne posega v sa- 
moupravne pravice in dolžnosti subjek- 
tov planiranja. Zato npr. večina zadev s 
področja socialnega varstva, predšolske 
vzgoje, osnovnega šolstva ipd. sodi v pla- 

ne občin. V planu republike lahko opre- 
delimo le skupne kriterije za politiko pre- 
livanja sredstev za zagotovljene progra- 
me, vse druge naloge pa je potrebno 
usklajevati s samoupravnimi sporazumi 
in dogovori o temeljih planov na ravni 
občin. Naloge republike kot družbenopo- 
litične skupnosti je zato potrebno razme- 
jiti od nalog drugih družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti in temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. 

4. Zbor poudarja, da je potrebno pri 
pripravi predloga plana dosledneje izha- 
jati iz naslednjih že sprejetih usmeritev: 

- kriteriji prestrukturiranja gospodar- 
stva morajo biti dosledno upoštevani pri 
sprejemanju in družbenem preverjanju 
investicijskih odločitev; ti kriteriji morajo 
zato postati sestavni del samoupravnega 
odločanja o investicijskih odločitvah 
vseh nosilcev planiranja, zlasti pa sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
na bank; pri uresničevanju nalog pre- 
strukturiranja je potrebno upoštevati 
omejene možnosti uvoza opreme; nuj- 
nost prestrukturiranja je potrebno v bi- 
stveno večji meri upoštevati tudi pri nalo- 
gah na področju raziskovanj; 

- v okviru predvidenih ukrepov eko- 
nomske politike je potrebno jasneje 
opredeliti ukrepe, ki bodo zagotavljali 
stabilnejše pogoje gospodarjenja in ki 
bodo na trajnih osnovah omogočili rast 
dohodka in družbenega proizvoda kot 
osnove za stabilen razvoj in tudi za sani- 
ranje sedanjega ekonomskega položaja; 

- zato, da bo izvozno usmerjeno go- 
spodarstvo nosilec gospodarske rasti, je 
potrebno ustvariti takšne stabilne pogoje 
gospodarjenja, ki bodo zagotavljali večjo 
konkurenčno sposobnost našega gospo- 
darstva na tujih trgih in ta vprašanja ure- 
jati s samoupravnim sporazumevanjem 

organizacij združenega dela; za uresniči- 
tev teh ciljev pa je potrebno spodbujati 
tudi izvozno usmerjeno proizvodnjo v ti- 
stih dejavnostih, ki v najkrajšem času po- 
večujejo čisti devizni priliv; pri tem pa so 
dolgoročni cilji vključevanja v mednaro- 
dno menjavo še naprej aktualni; 

- pospeševati je potrebno dohodkov- 
no povezovanje surovinskih in predelo- 
valnih dejavnosti; v to povezovanje je tre- 
ba vključiti tudi skupaj dogovorjene na- 
loge v dogovorih o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije v okviru enotne politike 
pospeševanja hitrejšega razvoja manj ra- 
zvitih republik in pokrajin ter tudi na ta 
način zagotavljati sedanjo dinamično 
družbeno reprodukcijo v okviru enotne- 
ga jugoslovanskega trga; prav tako je 
potrebno na samoupravnih osnovah ter z 
ukrepi tekoče ekonomske politike zago- 
toviti čimbolj enakomerne tokove druž- 
bene reprodukcije in čimbolj nemoteno 
preskrbo na domačem trgu; 

- v nadaljnjem usklajevanju je potreb- 
no oceniti realnost predvidevanj o vlaga- 
njih v infrastrukturo in konkrtneje opre- 
deliti naloge temeljnjh nosilcev planira- 
nja na področju kmetijstva; posebej je 
treba oceniti ustreznost opredelitve go- 
spodarjenja s prostorom. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi predloga družbenega pla- 
na upošteva te ugotovitve in sklepe, stali- 
šča Družbenopolitičnega zbora ter v 
skladu s temi osnovnimi opredelitvami 
tudi stališča, mnenja, pripombe delovnih 
teles skupščine in zborov ter razpravo 
delegatov na seji zbora. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob predložitvi predloga družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 poroča Zboru združenega de- 
la, katera stališča, predloge in pripombe 
iz razprave ni upošteval, in zakaj ne. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
25. 11. 19b0 obmvnava! osnutek resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in ra- 
zvoju SR Slovenije v ietu 1881 in na 
podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 19. člena Poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je predlagatelj pri pripravi osnutka 
resolucije izhajal iz ugotovitev in skle- 
pov,-ki so jih zbori Skupščine SR Slove- 
nije sprejeli ob obravnavi poročila Izvrš- 

nega sveta Skupščine SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1980 in s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981. 
Predloženi osnutek resolucije še nima v 
celoti značaja izvedbenega akta srednje- 
ročnega plana, kar pa je deloma ra- 
zumljivo, ker zamujamo s sprejemanjem 
planskih aktov. Družbenopolitični zbor 
meni, da to ne bi smelo biti ovira za 
razpravo in sprejem resolucije še zlasti 
zato, ker imamo usmeritve, sprejete ob 
polletnih gibanjih, ter smernice za pri- 
pravo družbenega plana za naslednje 
srednjeročno obdobje. V resoluciji bi bilo 
potrebno vključiti naloge, ki sicer še niso 
dokončno usklajene v dogovoru o teme- 

ljih plana, vendar pa so v dosedanjih po- 
stopkih nesporno spoznane kot nujne 
skupne naloge. V resoluciji in spremlja- 
jočih aktih bi bilo treba opredeliti zlasti 
tiste naloge, ki jih bomo uresničili v letu 
1981. 

2. Glede na to, da bo v naslednjem 
obdobju eden od osnovnih nosilcev na- 
daljnje gospodarske rasti izvozno usmer- 
jeno gospodarstvo, bo treba zagotoviti 
stabilnejše pogoje gospodarjenja, in 
ustrezno spodbujati izvoz. Jasneje bo 
treba opredeliti, da je SISEOT mesto sa- 
moupravnega sporazumevanja in dogo- 
varjanja in bo zato v tej skupnosti potreb- 
no doseči soglasje o načinu razpolaga- 
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nja z ustvarjenimi deviznimi sredstvi in o 
eventualnem omejevanju izvoza tistih 
dobrin, ki so nujno potrebne za nemote- 
no domačo reprodukcijo. 

3. S samoupravno aktivnostjo in z 
ukrepi ekonomske politike bo potrebno 
zagotoviti zadrževanje vsen oblik porabe 
in jo dinamično opredeliti glede na po- 
rast dohodka. V zvezi s predvidenimi gi- 
banji realnih osebnih dohodkov po treba 
s samoupravno aktivnostjo in z ukrepi 
ekonomske politike zagotoviti, da zadrži- 
mo vsaj realno vrednost osebnih dohod- 

kov. ker bi drugače gibanje lahko nega- 
tivno vplivalo na prizadevanja za večjo 
storilnost in produktivnost dela. Tem ci- 
ljem bo potrebno podrediti tudi politiko 
cen. Pri ocenjevanju predvidenega giba- 
nja dohodka in možnosti za oblikovanje 
sredstev sklada skupne porabe v temelj- 
nih organizacijah združenega dela bo 
potrebno upoštevati tudi vpliv predvide- 
ne revalorizacije osnovnih sredstev in 
'napovedanega zvišanja najnižjih stopenj 
amortizacije. 

4. Zaradi lažjega in skladnejšega pla- 

niranja razvoja v naslednjem letu bo tre- 
ba čimprej pripraviti materialne bilance, 
zlasti za surovine, ki bodo analitična 
podlaga za sporazumevanje in dogovar- 
janje med surovinsko in predelovalno in- 
dustrijo. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da v skladu s temi 
stališči in stališči Predsedstva Republi- 
ške konference SZDL Slovenije sprejme- 
ta osnutek resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1981 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 25. novembra 1980 obravna- 
vala osnutek resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981 in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednje 

Ugotovitve in sklepe 
1. Zbora ugotavljata, da je predlagatelj 

pri pripravi osnutka resolucije izhaja! iz 
ugotovitev in sklepov ob obravnavi poro- 
čila Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1980, s prvo oceno možnosti razvoja v 
letu 1981 v juliju 1980, v katerih je skup- 
ščina poudarila, da je potrebno opredeliti 
politiko in ukrepe za povečanje izvoza, za 
zagotovitev nemotene oskrbljenosti go- 
spodarstva s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom ter za boljšo preskrbo 
na domačem trgu, za omejevanje investi- 
cijskih potreb vključno s presojo njihove 
družbene in ekonomske smotrnosti, za 
uskladitev vseh oblik porabe z gibanjem 
družbenega proizvoda in dohodka, za 
Učinkovito uresničevanje in uveljavljanje 
zakona 0 temeljih sistema cen in družbe- 
ni kontroli cen ter za zadržanje sedanje- 
ga obsega socialnih pravic. 

2. Zbora menita, da je osnutek resolu- 
cije v primerjavi z osnutki iz prejšnjih let 
konkretnejši in da je pripravljen v skladu 

z zakonom o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Zbora pa obenem ugotavljata, da zara- 
di kasnitve pri sprejemanju planskih ak- 
tov za naslednje srednjeročno obdobje 
osnutek resolucije še nima v celoti zna- 
čaja letnega izvedbenega akta družbene- 
ga plana. Zbora menita, da to ne bi smelo 
biti ovira za razpravo in sprejem resoluci- 
je, saj so bile sprejete usmeritve ob pol- 
letnih gibanjih in smernica za pripravo 
družbenega plana, da pa bi bilo potrebno 
pospešiti sprejemanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov ter čimprej pripraviti splošne bilance 
sredstev. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi predloga resolucije upo- 
števa naslednja stališča zborov: 
- - da podpira ukrepe za pospeševanje 
izvoza, predvsem pa nadomestitev dose- 
danjih deviznih pravic s sitemom razpo- 
laganja z ustvarjenimi devizami, čeprav 
dogovor o temeljih plana Jugoslavije za 

■ to podočje še ni sklenjen; stališče, da 
izvozniki lahko relativno hitreje poveču- 
jejo osebne dohodke, pa je potrebno ve- 
zati na večji devizni učinek in rast njiho- 
vega dohodka; 

- da so smeri in ukrepi za omejevanje 
vseh oblik porabe v zvezni in republiški 
resoluciji neusklajeni; s samoupravno 
aktivnostjo in z ukrepi ekonomske politi- 
ke bo potrebno Zagotoviti zadiževanje 
vseh oblik porabe in jo dinamično opre- 
deliti glede na porast dohodka; v letu 

1981 je potrebno z vsemi ukrepi ekonom- 
ske politike zagotoviti, da se realni oseb- 
ni dohodki ne bodo še nadalje zmanjše- 
vali; temu mora biti podrejena tudi politi- 
ka cen; 
• - da je za zagotovitev stabilnih pogo- 
jev gospodarjenja potrebno čimprej na 
samoupravnih osnovah pripraviti mate- 
rialne bilance, še posebej pa surovinsko 
bilanco; 

- da je s samoupravnim sporazumeva- 
njem in dohodkovnim povezovanjem po- 
trebno zagotoviti nemoten potek družbe- 
ne reprodukcije; proučiti pa je potrebno 
možnost, da se v primeru neuspešnega 
sporazumevanja sprejmejo ukrepi za 
omejevanje izvoza doma nujno potrebnih 
surovin in blaga za osnovno preskrbo 
prebivalstva; 

- da je potrebno upoštevati vpliv pre- 
dvidene revalorizacije osnovnih sredstev 
in zvišanje najnižjih stopenj amortizacije 
na gibanje dohodka in s tem na zmanjša- 
nje osnov za samoupravno združevanje 
dohodka. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenija 
naj pri pripravi predloga upošteva tudi 
stališča Družbenopolitičnega zbora, sta- 
lišča, mnenja, predloge in pripombe de- 
lovnih teles skupščine in zborov ter raz- 
pravo delegatov na seji zbora. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob predložitvi predloga resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 poroča Zboroma 
katerih stališč, predlogov in pripomb iz 
razprave ni upošteval, in zakaj ne. 

VPRAŠANJA DELEGACIJI IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 11. 1980 

- Ukinitev prometnega davka za 
toplotne zaščitne sisteme? 

Skupina delegatov, ki dele- 
gira delegate za Zbor združe- 
nega dela - gospodarsko po- 
dročje, je na svoji seji dne 20. 
10. 1980 sklenila, da posredu- 
je nasiednje delegatsko vpra- 
šanje, ki ga je na seji Zbora 

združenega dela skupščine 
občine posredovala 6. konfe- 
renca delegacij: 

Vse večja energetska kriza 
nas sili k čimbolj racionalne- 
mu izkoriščanju energije. In- 
dustrijsko razvite države so 

ž® pred leti spoznale, kaj po- 
meni pravilno topEotno izolira- 
na zgradba. 

Pomeni izboljšanje: 
- fizikalno-gradbenih last- 

nosti, 
- ekonomskih, 
- ekoloških in 
- higiensko-zdravstvenih. 
Stroški za pravilno toplotno 

izolirano stavbo se nam povr- 
nejo v 3 do 5 letih, vsi nadalj- 
nji izdatki so mnogo manjši - 
torej varčujemo z energijo. 

Navedene prednosti so tudi 
našim gradbenikom znane, 
različni termoizolacijski siste- 
mi se pri nas vgrajujejo že več 
kot 10 let. K še rigoroznejše- 
mu ukrepu za varčevanje z 
energijo in boljšo toplotno 
izolacijo bo vsekakor pripo- 
mogel tudi letos februarja 
sprejeti JUS o minimalni to- 
plotni izolaciji. 

Z eno besedo: imamo vse: 
zakon, termoizolacijske mate- 
rijale, vseeno pa še vedno 
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gradimo (predvsem indivi- 
dualna gradnja) slabo izolira- 
ne hiše. Zatakne se pri denar- 
ju, saj vemo, da je termoizola- 
cija končna faza pri gradnji - 
ko investitorju (individualne- 
mu) že primanjkuje sredstev. 

Za okroglo mizo posvečeni 
problemi toplotne zaščite 
smo slovenski proizvajalci 
teh sistemov (JUB, Izolirka, 
TIM, Inles) predlagali, da se 
za te sisteme zmanjša oziro- 
ma ukine prometni davek. 

Na vprašanje je odgovoril 
Stanislav Debeljak, namestnik 
republiškega sekretarja za fi- 
nance: . 

Od termoizolacijskega ma- 
teriala se obračunava in plaču- 
je temeljni davek od prometa 
proizvodov po stopnji 14 od- 

stotkov. Posebni republiški 
da,vek od prometa proizvodov 
po stopnji 8,5%, to je v Sociali- 
stični republiki Sloveniji in po- 
sebni občinski davek od pro- 
meta proizvodov po stopnji 
3%, tudi v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. Gradbene in 
montažne organizacije zdru- 
ženega dela ter registrirani 
gradbeni obrati in enote, pa 
(ahko ta material kupujejo kot 
reprodukcijski material brez 
piačila prometnega davka. Me- 
nimo, da je potrebna stimula- 
cija za večjo uporabo termoi- 
zolacijskega materiala tudi v 
zasebni gradnji. Zato bo Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal Zveznemu izvršne- 
mu svetu, da temeljni davek od 
termoizolacijskih materialov v 
celoti ukine. 

temtakem bi znotraj globalno 
predvidenih sredstev za skup- 
ne potrebe ostalo 98,2 milijard 
dinarjev za občinske SIS druž- 
benih dejavnosti, ki bi lahko 
povečale sredstva po poprečni 
stopnji 2%. Občinske samo- 
upravne interesne skupnosti 
pa so v lastnih osnutkih načr- 
tovale poprečno letno rast 
sredstev s 6,7% Zato je Izvršni 
svet v poročilu o stanju dogo- 

. varjanja o temeljih družbenega 
plana Slovenije za obdobje 
1976-1980 (objavljeno je bilo v 
skupščinskem Poročevalcu, 
številka 19 od 28. 10. 1980), 
predlagal nujnost rešitve dveh 
problemov. 1. realno je treba 
oceniti dohodkovne možnosti 
v občinah, ki pogojujejo obseg 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb na ravni obči- 
ne, ter pri tem upoštevati sta- 
bilizacijsko naravnanost in 2. 
ugotoviti, kolikšen delež od 
celotnih sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih potreb name- 
njamo za skupne programe na 
ravni republike. Na tej osnovi 
je sprejel še dve sugestiji in 
sicer: udeleženci v sporazu- 
mevanju in dogovarjanju so 
dolžni: 

a) izhajati iz sedaj znanih 
globalnih bilanc razpoložljivih 
sredstev ter 

b) iz opredeljenih prioritet 
izhajajočih iz smernich za pri- 
pravo družbenega plana Slo- 
venije, ki jih je sprejela Skup- 
ščina Socialistične republike 
Slovenije. Rezultat nadaljnje- 
ga usklajevanja programov in 
sredstev z možnostmi kot jih 
predvidevajo bilance sredstev 
v osnutku družbenega plana 
Socialistične republike Slove- 
nije in iz usklajevanj med ude- 
leženci samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana repu- 
bliških samoupravnih intere- 
snih skupnosti za družbene 
dejavnosti so objavljeni pred- 
logi sporazumov v 45. številki 
Gospodarskega vestnika, ki je 
pred nekaj dnevi izšel. Predlo- 
gi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje pa bodo pri- 
pravljeni še do konca tega me- 
seca. V začetku novembra je 
bil sprejet akcijski program 
sprejemanja samoupravnih 
sporazumov izhajajoč iz rokov 
za sprejemanje družbenega 
plana Jugoslavije. Akcijski 
program je bil obravnavan tudi 
na posvetu predsednikov 
Izvršnega sveta skupščin ob- 
čin 17. novembra. Ob tej pri- 
ložnosti je bilo med drugim Ju- 
di dogovorjeno, da bodo izvrš- 
ni sveti skupščin občin prevze- 
li organizacijske naloge v zvezi 
s sprejemanjem teh samou- 
pravnih sporazumov o temeljih 

plana. Sprejemanje samou- 
pravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih intere- 
snih skupnosti je predvideno v 
prvi polovici meseca decem- 
bra 1980. 

Akcijski program upošteva 
skrajšane roke za sprejemanje 
sporazumov, upoštevaje roke 
za sprejem dogovorov o teme- 
ljih planov in sprejem resolucij 
v družbenoekpnomski politiki 
in razvoju v letu 1981. Pri tem 
moramo ugotoviti, da je bil čas 
za razpravo o osnutkih teh ak- 
tov toiiko daljši, in da je omo- 
gočil samoupravno razpravo o 
politiki razvoja v prihodnjem 
obdobju. Predlogi naj bi odra- 
žali te usmeritve in zožene do- 
hodkovne možnosti, ki se 
odražajo tako V stopnjah rasti 
posameznih dejavnosti, kot tu- 
di v sredstvih, ki naj bi jih upo- 
rabniki zagotavljali, oziroma 
združevali za sprejete pro- 
grame. 

Spremenjene materialne 
možnosti zato pomenijo spre- 
minjanje obsega oziroma di- 
namike razvoja ne pa spremi- 
njanje politike razvoja. Naloge 
resolucij o izvajanju srednje- 
ročnih planov pa bo predvsem 
sproti - to je letno - usklajevati 
potrebe z realnimi materialni- 
mi možnostmi. 

2. Dogovorjena omejitev pri 
porabi na področju družbenih 
dejavnosti se nanaša na glo- 
balni obseg izdvajanja iz do- 
hodka za skupne potrebe in ne 
pomeni linearnih omejitev za 
vsak program posebej. To za- 
hteva določeno prestrukturira- 
nje programa v družbeni de- 
javnosti: pri tem pa naj bi bila 
odločilna neposredna zveza 
med posameznimi elementi 
programov in pa splošni napo- 
ri za povečanje družbene pro- 
duktivnosti. 

O dosedanjih usklajevalnih 
naporih so bili programi repu- 
bliških samoupravnih intere- 
snih skupnosti ponovno selek- 
cionirani. Za prihodnje plan- 
sko obdobje je značilno, da se 
vrsta nalog prenaša iz republi- 
ških samoupravnih interesnih 
skupnosti na občine, zlasti to 
velja za zdravstvo, otroško var- 
stvo in pa zaposlovanje, vse z 
namenom, da se te dejavnosti 
boij približajo neposrednemu 
samoupravnemu odločanju v 
občinah in da se uokvirijo v 
stvarne materialne možnosti 
občin. Hkrati s tem se prenaša- 
jo na občinsko raven tudi sred- 
stva, kar pa se različno odraža 
v posamezni občini. Brez pri- 
merjave z občinskimi sporazu- 
mi zaenkrat ni moč oceniti ko- 
liko teh sredstev se bo združe- 
valo v te namene v prihodnje, 
ker bo obseg teh sredstev mo- 
ral biti bolj usklajen z dohod- 

ZBOR OBČIN -24. 11. 1980 

- Republiške interesne skupnosti ne 
upoštevajo dogovorjenih rokov 

Skupina delegatov Skup- 
ščine obalne skupnosti Koper 
je na seji dne 3. novembra 
1930 obravnavala stališča 
medobčinskega sveta ZKS, 
kraško-obalnega sveta ZSS in 
SZDL o vprašanjih priprave 
planskih dokumentov ter v 
zvezi s tem posredujemo na- 
slednja stališča: 

1. Republiške interesne 
skupnosti pri pripravi plan- 
skih dokumentov ne upošte- 
vajo dogovorjenih rokov, kar 
onemogoča usklajevanje na- 
črtov v občinah in to v taki 
meri, da ne morejo pripraviti 
bilance realnih možnosti. 

Te kasnitve utegnejo resno 
škodovati pri vsebinski pri- 
pravi načrtov, ker bo zmanj- 
kovalo časa za javno razpra- 
vo in se utegnejo odločitve 
sprejeti na hitro in v ozkih kro- 
gih, kar pa ni cilj družbenega 
planiranja. Žato predlagamo, 
da republiška skupščina po- 
stavi pred SIS zahtevo, da se 
držijo dogovorjenih rokov. 

2. Iz dosedanje javne raz- 
prave so trije medobčinski 
sveti ugotovili zahtevo, da se 
mora dogovorjena omejitev 
pri porabi na področju druž- 
benih dejavnosti za naslednje 
srednjeročno obdobje upo- 
števati tako v občini kot v re- 
publiki. Zato je nesprejemlji- 
vo, da republiške interesne 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti prenašajo nekatere pri- 
stojnosti za naslednje sred- 
njeročno obdobje na občine, 
ne da bi ustrezno predvidele 
zmanjšanje lastne porabe. 

Na 44. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
24. novembra 1980 je na dele- 
gatsko vprašanje Alojza Ce- 
glarja, delegata Obalne skup- 
nosti Koper odgovoril Zdravko 
Praznik, direktor Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planira- 
nje. 

»1. Proces planiranja za ob- 
dobje 1981-1985 teče prvič po 
določbah novega zakona o si- 
stemu družbenega planiranja 
in družbenem planu SR Slove- 
nije. Ugotavljamo velik napre- 
dek v primerjavi s pripravami 
in sprejemom planov za ob- 
dobje 1976-1980, vendar mo- 
ramo hkrati ugotoviti, da gre 
za sistemski zakon, katerega je 
še težko do potankosti uresni- 
čiti, že ob prvi praktični upora- 
bi v postopku planiranja. Pa 
tudi disciplina in kvaliteta dela, 
ki jo zahteva zakonsko načelo 

■sočasnosti planiranja, še ni 
dosežena v zadovoljivi meri, 
kar vse glede na sprejete roke, 
zahteva manj formalistični pri- 
stop tudi pri samoupravnem 
sprejemanju planskih aktov. 
Republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih de- 
javnosti so v skladu s progra- 
mom priprav planskih doku- 
mentov pripravile in objavile v 
skupščinskem Poročevalcu 
osnutke samoupravnih spora- 
zumov o temeljih srednjeroč- 
nih planov dne 29. 7. 1980 in 
25. 9. 1980. Glede načrtovane 
realne možnosti bi skupni pro- 
grami, to so programi na ravni 
republike, znašali skupaj 32,9 
milijard dinarjev, kar pomeni 
6,1% rast poprečno letno. Po- 
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kovnimi možnostmi posamez- 
ne občine; naj še pojasnimo, 
da smo glede na sklep predse- 
dnikov izvršnih svetov skup 
ščin občin v prejšnjem tednu 
poslali vsem občinam vprašal- 
nike,, na podlagi katerih bodo 
občine dale podatke o situaciji 
glede samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov družbe- 
nih dejavnosti na njihovih ob- 
močjih in bo potem -na tej 
osnovi možno tudi usklajeva- 
nje oziroma bo možno ugoto- 
viti, koliko so sedaj, ti indivi- 
dualni programi v skladu z glo- 
balnimi projekcijami. Vse to 
ima za posledico spremembo 
razmerij med vzajemnimi in 
občinskimi programi in sicer 
od 26,4 odstotka proti 37,6 od- 
stotkov v letu 1980 na 22,3 od- 
stotkov proti 77,2 odstotka v 
obdobju 1981-1985 ali druga- 
če povedano, delež občinskih 
programov, se povečuje za 3,6 
odstotne točke v primerjavi z 
letom 1980. 

V skladu s prioritetami v na- 

Skupina za delegiranje de- 
legatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
- področje kmetijstva (7. oko- 
liš) je na seji dne 20. oktobra 
1980 obravnavala vprašanje 
nadomestila dela obresti za 
investicijske kredite, ki jih do- 
bijo kmetje iz hranilnih vlog 
hranilno-kreditnih služb. 

V zvezi s tem ugotavlja: 
da je Skupščina SR Slove- 

nije na seji Zbora združenega 
dela dne 30. januarja 1980 s 
sprejemom Zakona o hranil- 
no-kreditnlh službah in bla- 
gajnah vzajemne pomoči ra- 
zveljavila zakon o nadomesti- 
lu dela obresti za investicije v 
zasebnem kmetijstvu (Uradni 
list SRS, št. 19/75). Ker pa je 
bilo v skupščinskih razpravah 
ob sprejemu zakona o nranil- 
no-kreditnih službah ugotov- 
ljeno, da so nadomestila 
obresti za investicijske kredi- 
te, ki jih kmetje dobijo iz hra- 
nilnih vlog hranilno-kreditnih 
služb še vedno potrebna kot 
ekonomski ukrep in vzpodbu- 
da kmeta za investicijske od- 
ločitve, kot odločujočega fak- 
torja za povečanje kmetijske 
proizvodnje, je Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije na omenjeni seji zadol- 
žil Izvršni svet Skupščino SR 

slednjem srednjeročnem ob- 
dobju se v skupni porabi na 
ravni republike hitreje giblje 
poraba, namenjena zagotovitvi 
programov pri usmerjenem 
izobraževanju in raziskovalni 
dejavnosti, kjer naj bi le-ta na- 
raščala v skladu z rastjo do- 
hodka, poleg tega pa je treba 
zagotoviti tudi sredstva za pro- 
gram geoloških raziskav, hitre- 
je od rasti dohodka bodo nara- 
ščala tudi sredstva za invalid- 
sko in pokojninsko zavarova- 
nje ter starostno zavarovanje 
kmetov, kjer sicer ne gre za 
porast pravic, temveč za hitrej- 
šo rast števila upokojencev v 
primerjavi s sedanjim letom. 
Nekateri postopki v tem pro- 
gramu pa so še v preverjanju. 

Za vse druge oblike porabe 
pa velja usmeritev počasnejše 
rasti od rasti dohodka in to 
izračunano za programe, ki jih 
bo posamezna skupnost iz- 
dvajala v bodoče in ki so tudi 
očiščeni glede na medsebojne 
prenose.« 

Slovenije, da do meseca juni- 
ja 1980 pripravi predlog reši- 
tev za bodoči sistem nadome- 
ščanja obrestnih razlik hranil- 
no-kreditnim službam za 
omenjene kredite s tem, da se 
do meseca septembra 1980 
ustrezne rešitve tudi sprej- 
mejo. 

Od razreševanja tega vpra- 
šanja je odvisna celotna inve- 
sticijska politika v zadružnem 
sektorju kmetijstva in uresni- 
čitev bodočih planskih nalog 
v proizvodnji hrane. Vse do 
leta 1979 je zadružništvo iz- 
polnjevalo zastavljen plan na- 
ložb. Že v letu 1979, predvsem 
pa v letu 1980 so nastopile 
hude težave radi pomanjka- 
nja bančnih sredstev za inve- 
sticije, zato v tem letu pro- 
gram investicij ne bo uresni- 
čen. Zadružniki so imeli na 
razpolago skoraj samo sred- 
stva hranilno-kreditnih služb, 
ki pa zahtevajo zaradi visokih 
stroškov (obresti) družbeno 
intervencijo v obliki regresira- 
nja obrestne mere. 

V zvezi z navedeno proble- 
matiko sprašujemo 

kaj je doslej storil Izvršni 
svet glede na zadolžitev Zbo- 
ra združenega deia oziroma, 
kaj namerava storiti za razre- 
šitev tega vprašanja? 

Odgovor, ki ga je na 46. seji 
ZZD podal Stanislav Debeljak, 
namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

Ž zakonom o hranilno-kre- 
ditnih službah in blagajnah 
vzajemne pomoči, ki je začel 
veljati 22. 2. 1980 (Ur. I. SRS, 
št. 4/80) so v 49. členu sprejeta 
v zvezi z nadomestili dela 
obresti naslednja določila: 

»Obveznosti SR Slovenije iz 
naslova nadomestil za del 
obresti za investicije v zasebno 
kmetijstvo po zakonu o nado- 
mestilu dela obresti za investi- 
cije v zasebnem kmetijstvu 
(Uradni list SRS, št. 19/75) pre- 
nehajo za investicijske kredite 
hranilno-kreditnih služb v za- 
sebno kmetijstvo, ki jih hranil- 
no-kreditne službe na novo 
odobrijo od 1. januarja 1981. 

Nadomestila za del obresti 
za kredite, ki jih je hranilno- 
kreditna služba odobrila do 31. 
decembra 1980, se do konca 
odplačilne dobe zagotavljajo 
iz republiškega proračuna na 
podlagi zakona iz prejšnjega 
odstavka.« 

V razpravah o navedenem 
zakonu je bila na vseh ravneh 
sprejeta družbenopolitična 
ocena, da so hranilno-kreditne 
službe kot posebna oblika or- 
ganiziranega poslovanja in go- 
spodarjenja združenih kmetov 
z denarjem, institucije, ki jih 
kaže v novem, ustavi, zakonu o 
združenem delu in drugih si- 
stemskim zakonom prilagoje- 
nem zakonu o hranilno-kredit- 
nih službah, postaviti tako, da 
bodo s svojim poslovanjem 
lahko še bolj učinkovito pri- 
spevale k procesu plansko 
usmerjene, intenzivirane indi- 
vidualne proizvodnje združe- 
nih kmetov. 

Hkrati je ugotovljeno, da do- 
slej veljavni način pokrivanja 
negativne razlike med aktivno 
in pasivno obrestno rhero ni 

Na 37. seji Zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije, dne 28. 5. 1980 je bil po 
razpravi o predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi 
hrane, sprejet sklep, da mora 
Izvršni svet SRS pripraviti 
predlog sistema in politike 
združevanja sredstev za ra- 
zvoj kmetijske proizvodnje v 
naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

V imenu skupine delegatov 
6. okoliša za kmetijsko po- 

sistemsko sprejemljiv, kar 
predstavlja ostanek državno- 
kapitalnih odnosov. 

Ostanek teh neustreznih od- 
nosov je po oblikovanih oce- 
nah tako v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije kot 
Republiškemu svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve po- 
trebno urejevati v bodoče v ok- 
virih skupnih temeljev plana. 
Hranilno-kreditne službe in 
banke bi morale sporazumno 
opredeljevati politiko plasma- 
nov denarja in v skladu z njo 
tudi uravnavati politiko obrest- 
nih mer v zvezi z viri in nalož- 
bami opredeljenimi s politiko 
razvoja kmetijske proizvodnje. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, daje hranilno- 
kreditnim službam in vsem 
bankam v SR Sloveniji dana 
dobra osnova za samoupravni 
sporazum; v katerem bodo 
udeleženke opredelile medse- 
bojne odnose glede virov in 
plasmanov kakor tudi razmer- 
ja, ki zadevajo medsebojno so- 
delovanje v poslovanju z druž- 
benimi in podružbljenimi sred- 
stvi, izhajajoč iz uskaljenih 
planov temeljnih zadružnih or- 
ganizacij in temeljnih organi- 
zacij kooperantov s samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih plana za razvoj kmetijstva 
in živilske industrije Slovenije 
ter dogovorom o temeljih pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije nadalje meni, da je 
predpogoj za pravočasno za- 
gotavljanje normalnega izvaja- 
nja in financiranja planskih na- 
log na tem področju, da bodo 
vsi odgovorni subjekti v ban- 
kah in hranilno-kreditnih služ- 
bah oz. zadružnih organizaci- 
jah pripravili do 15. decembra 
1980 omenjeni samoupravni 
sporazum in ga dali v razpravo 
ter sprejetje svojim članicam. 

dročje Radlje ob Dravi po- 
stavljamo sledeče delegatsko 
vprašanje: 

Kaj je doslej storil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
na tem področju in kdaj bo 
predložil zboru združenega 
deia predlog sistema in politi- 
ke združevanja sredstev za 
razvoj kmetijske proizvodnje 
v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

Oblikovanje samoupravnih 
skladov za pospeševanje 
kmetijstva po občinah po za- 
konsko možnem izvoru sred- 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 11. 1980 

- Vprašanje nadomestila deia obresti 
za investicijske kredite, ki jih dobijo 
kmetje iz hranilnih vlog hranilno- 
kreditnih služb 

- Kdaj predlog sistema in politike 
združevanja sredstev za razvoj 
kmetijske proizvodnje? 
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stev ni zanesljiv vir in ne za- 
gotavlja enakomernega ra- 
zvoja kmetijstva, kar med dru- 
gimi je precejšen razlog za 
zaostajanje kmetijske tržne 
proizvodnje in kritično po- 
manjkanje nekaterih vrst hra- 
ne (meso'). Ker smo tik pred 
sprejemanjem Samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov 
Temeljnih organizacij združe- 
nega dela v kmetijstvu za 
srednjeročno obdobje 
1981-85 je dejstvo, da še ni- 
mamo sistemsko urejenega 
vprašanja sredstev za pospe- 
ševanje kmetijstva velika po- 
manjkljivost planskih doku- 
mentov in slab obet za uresni- 
čitev postavljenih ciljev ra- 
zvoja kmetijstva v tem sred- 
njeročnem obdobju v SR Slo- 
veniji. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za kmetij- 

sko dejavnost 6. okoliša - Rad- 
lje ob Dravi je na 46. seji Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije dne 25. 11.1980 
odgovoril v uvodni besedi k 
planskim aktom Jože Fiorjan- 
čič, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije: 

Glede nemotene preskrbe 
prebivalstva z ostnovnimi živil- 
skimi proizvodi je potrebno 
odločno ugotoviti, da bo treba 
v letu 1981 nadaljevati s po- 
speševanjem dohodkovnega 
povezovanja med proizvodni- 
mi in prometnimi organizacija- 
mi združenega dela. Za nemo- 
teno preskrbo tržišča z osnov- 
nimi živilskimi proizvodi so v 
prvi vrsti odgovorne organiza- 
cije združenega dela proizvod- 
nje in trgovine, ki morajo med- 
sebojne odnose urejati na dol- 
goročnih dohodkovnih osno- 
vah v skladu z določili Zakona 
o združenem delu. Da bi bila 
zagotovljena večja stabilnost v 

preskrbi trga z osnovnimi živil- 
skimi proizvodi, je potrebno 
krepiti delovanje samouprav- 
nih interesnih skupnosti, pred- 
vsem v večjih potrošniških sre- 
diščih. V ta namen se Izvršni 
svet zavzema tudi za usta- 
novitev intervencijskih skladov 
v občinah in njihovo usklajeno 
politiko intervencij na republi- 
ški ravni. 

Pri intervencijah v gospo- 
darstvu so doslej največji del 
predstavljale intervencije v 
proizvodnji hrane. Izvršni svet 
se zavzema, da se kmetijstvu 
zagotovijo takšni pogoji v pri- 
marni delitvi, da bo te inter- 
vencije mogoče postopno 
zmanjševati. Istočasno pa 
predlaga Skupščini, da se, ob 
dejstvu, da asociacije zadruž- 
nega gospodarstva, ki so bile z 
zakonom zavezane za usta- 
novitev samoupravnih skladov 
za intervencije v kmetijstvu, 
teh skladov niso ustanovile, v 

proračunu za leto 1981 zača- 
sno še zagotovijo sredstva za 
intervencije za največ pol leta 
1981. V tem času pa je nujno 
zastaviti vse napore, da se 
skladi - tako v republiki kot v 
občinah - ustanovijo in prev- 
zamejo svoje naloge v skladu s 
skupščinskimi stališči iz maja 
letos. V ta namen bo Izvršni 
svet opredelil predloge'virov 
za napajanje skladov, in sicer 
predvsem za leto 1981 z inter- 
ventnimi zakoni po načelih, 
kot se predlagajo v planskih 
dokumentih za obdobje 
1981-1985. 

V občinah in republiki mora- 
mo pravočasno izdelati bilan- 
ce potreb po pomembnejših 
proizvodih in tekoče spremljati 
njihovo realizacijo. Pomemb- 
no vlogo pri preskrbi tržišča 
bodo imele tudi blagovne re- 
zerve, katerim bo v letu 1981 
namenjena vsa skrb. 

\ 
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pščineSFRJ 

lil 

- Nizka stopnja rasti družbenega 

proizvoda ne omogoča izvajanja politike 

ekonomske stabilizacije 

© Delegati menijo, da je Osnutek resolucije precej posplošen, tako da ni mogoče 
ugotoviti pravega položaja gospodarskih subjektov v letu 1981 

© Stopnja rasti družbenega proizvoda v višini 3 odstotkov ne more zagotoviti 
predvidene rasti izvoza, ohranitve dosežene ravni družbenega standarda in 
stabilizacije tržišča 

® Uvoz opreme in bSaga za široko'porabo bo potrebno omejiti na najmanjši možni 
obseg 

© V Osnutku resolucije ni realna ocena, da bodo osebni dohodki naraščali 
skladno z rastjo produktivnosti dela 

Predlagano Je določanje globalnih stopenj in omejevanje splošne in skupne 
porabe 

Vseh sedem odborov Zbora 
republik in pokrajin - za druž- 
beni plan in razvojno politiko, 
za ekonomske odnose s tujino, 
za tržišče in cene, za kreditno- 
monetarni sistem, za finance, 
za vprašanja razvoja manj ra- 
zvitih republik in pokrajin in za 
vsa vprašanja združevanja v 
gospodarstvu je predhodno 
razpravljalo o Osnutku resolu- 
cije o temeljnih smernicah in 
okvirih politike družbenoeko- 
nomskega razvoja v letu 1981. 
Ta razprava je bila pred obrav- 
navo dokumenta v skupščinah 
republik in pokrajin. 

Zaradi pomena resolucijske- 
ga dokumenta povzemamo 
najpomembnejše načelne in 
konkretne pripombe, predloge 
in mnenja delegatov o predvi- 
deni politiki družbenoeko- 
nomskega razvoja v prihod- 
njem letu. 

Med temeljnimi načelnimi 
pripombami delegatov mora- 
mo vsekakor omeniti njihovo 
mnenje, da je Osnutek resolu- 
cije precej posplošen, saj 
manjka konkreten predlog 

ukrepov in akcij. Zaradi tega ni 
mogoče ugotoviti položaja go- 
spodarskih subjektov v pri- 
hodnjem letu. Ker je tako be- 
sedilo dokumenta nastalo za- 
radi pomanjkanja ustreznih 
družbenih dogovorov o teme- 
ljih prihodnjega srednjeročne-' 
ga plana, naj po mnenju dele- 
gatov Resolucija vsebuje opre- 
delitve in naloge, ki jih bo ob- 
jektivno mogoče uresničiti. 

Prav tako so med razpravo 
opozorili, da mora Osnutek re- 
solucije zagotoviti ustrezno 
vlogo združevanja dela in 
sredstev, saj je to ena temelj- 
nih nalog v letu 1981. 

• Zavzeli pa so se tudi za 
ustreznejše obravnavanje za- 
gotavljanja pogojev za opti- 
malno delovanje velikih te- 
hnično-tehnoloških enotnih 
sistemov, ki so pomembni za 
vso državo (jugoslovanske že- 
leznice, PTT promet in elektro- 
gospodarstvo). 

Gospodarjenje ifi 
produktivnost dela 

Med nalogami ekonomske 

politike v letu 1981 bi moralo 
biti, po mnenju delegatov, 
poudarjeno povečevanje aku- 
mulacijske in reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva. 

'Zaradi tega je po njihovem 
mnenju potrebno preučiti po- 
samezne vidike, ki opredelju- 
jejo višino predlaganih stopenj 
gospodarske dejavnosti, da bi 
lahko ocenili možnosti njihove 
večje rasti, predvsem v tistih 
panogah, ki so pretežno veza- 
ne na domače surovine in niso 
obremenjene z uvozom. Dele- 

' gati so namreč dvomili, če bo 
predlagana stopnja rasti druž- 
benega proizvoda v višini treh 
odstotkov omogočila izvajanje 
politike ekonomske stabiliza- 
cije,. 

Še enkrat naj bi preučili vse 

dejavnike razvoja, so predla- 
gali na sejah, da bi na ta način 
opredelili čim realnejše kazal- 
ce. Posebej pozorno pa so 
spregovorili o predlagani nizki 
stopnji produktivnosti dela in 
premajhnem poudarjanju kva- 
litativnih dejavnikov gospo- 
darjenja. Po sodbi delegatov 
bo ena glavnih nalog v prihod- 
njem letu zaviranje upadanja 
gospodarske aktivnosti. 

Podobno bo potrebno tudi 
preveriti, kako bo predvidena 
rast družbenega proizvoda 
vsega gospodarstva, industrij- 
ske in kmetijske proizvodnje, 
vplivala na rast proizvodnje in 
storitev v drugih dejavnostih, 
saj bo po ocenah njihov vpliv 
negativen. 

Predvidena stopnja zaposlo- 
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vanja, ki naj bi znašala 1,7 od- 
stotka, po vsej verjetnosti ne 
bo mogla absorbirati, vsega 
prirastka delovno sposobnega 
prebivalstva, predvsem tistih 
ljudi, ki končujejo šolanje. Za- 
radi tega mora ZIS, poleg 
predlaganih ukrepov za razvoj 
malega gospodarstva; sprejeti 
tudi določene selektivne ukre- 
pe za spodbujanje proizvod- 
nje. To bi zagotovilo zaposlo- 
vanje podmladka. Kljub temu 
pa morajo biti pogoji za pove- 
čevanje zaposlovanja pred- 
vsem skrb organizacij združe- 
nega dela, pri čemer morajo 
uresničevanje te naloge spod- 
bujati ukrepi družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Na odborih Zbora republik 
in pokrajin so opozorili tudi na 
nekatera nasprotja, zapisana v 
Osnutku resolucije. V vseh do- 
govorih je namreč naravni plin 
izenačen s tehničnim, omenje- 
ni dokument pa tega ne pred- 
laga. ' 

Nadalje so delegati predla- 
gali,, naj Osnutek resolucije 
predvidi, da bodo v plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicijah republik in pokrajin 
zagotovljena devizna sredstva 
za uvoz surove nafte in naftnih 
derivatov, skladno z deležem 
pri porabi uvoženih količin, 
kakršne določa energetska bi- 
lanca Jugoslavije. 

V Osnutku resolucije pa ni 
celovitega koncepta agrarne 
politike, so opozorili delegati. 
Podrobneje bi morali pred- 
vsem; določiti ukrepe za pove- 
čevanje družbenega sklada 
zamljišč v velikosti 50.000 hek- 
tarjev. Istočasno pa se zastav- 
lja vprašanje racionalnejšega 
izkoriščanja razpoložljivih 
kmetijskih zemljišč. 

Zahteva je tudi bila, naj 
Osnutek resolucije še bolj 
poudarh pomen skorajšnjega 
sprejetja Zakona O kompenza- 
cijah. Predvidena rast kmetij- 
ske proizvodnje y višini treh 
odstotkov pa je sprejemljiva le, 
če jo' primerjamo z obsegom 
proizvodnje v letu 1980 in ne v 
letu 1979. 

Ne nazadnje pa naj resolu- 
cijski dokument opredeli tudi 
vire zagotavljanja ugodnejših 
pogojev kreditiranja odkupa, 
urejanja in varstva zemljišč. 

Politika na področju 
tržišča in cen 

Družbenopolitične skupno- 
sti in samoupravne organizaci- 
je in skupnosti morajo, so se 
zavzeli delegati, sprejeti ukre- 
pe za nemoteno delovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča. Osnutek resolucije naj 
predvidi, da bodo federacija, 
republike in pokrajini onemo- 

čill pojave naturalne menjave, 
vezanih poslov in pogojevanja 
menjave s plačevanjem v tuji 
valuti. 

Opozorjeno je bilo, da Osnu- 
tek resolucije ne predlaga 
konkretnih rešitev za delova- 
nje blagovnih rezerv in tudi ne 
glede virov sredstev za njihbvo 
financiranje. Zaradi tega bi bi- 
lo potrebno ta problem čim- 
prej rešitj. 

Uvoz opreme in blaga za ši- 
roko porabo pa bi morali ome- 
jiti na najmanjšo možno mero 
in uvažati le prioritetne surovi- 
ne in tiste materiale, ki so nujni 
za proizvodnjo, namenjeno 
izvozu. 

Politiko na področju tržišča 
in cen pa bi bilo potrebno bolj 
določno začrtati in zagotoviti 
ekonomske pogoje, da se cene 
gibljejo s precej upočasnjenim 
tempom. Po oceni delegatov 
mora nujno oblikovanje cen v 
prihodnjem letu potekati po 
objektivnih pogojih in merilih, 
predvidenih z novim sistemom 
cen. 

Sprejeti pa bi morali tudi 
ukrepe za širše podružbljanje 
politike cen. Združenemu delu 
bi morali zagotoviti popolnejši 
vpliv na odločanje o cenah in 
seveda pri tem ustrezno 
zmanjšati vpliv, ki g.a imajo na 
tem področju družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

Ob upoštevanju visoke stop- 
nje inflacije v letu 1980 in veli- 
ke rasti cen ter nadaljevanju 
teh teženj v letu 1981, so dele- 
gati menili, da mora Osnutek 
resolucije natančno opredeliti 
uporabo kompenzacij, da bi na 
ta način v kar največji meri 
amortizirali rast življenjskih 
stroškov delovnih ljudi in ob- 
čanov, posebej tistih z nizkimi 
prejemki. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJE NO 

Doslednejše izvajanje politi- 
ke ekonomskih odnosov s tuji- 
no je prav tako ena zahtev de- 
legatov. Predvsem bi bilo po- 
trebno vsestransko preučiti 
odnose med uvoznimi obre- 
menitvami in izvoznimi spod- 
budami. Posebej naj bi ugoto- 
vili, če je mogoče znižati uvoz- 
ne obremenitve za blago, ki ga 
v Jugoslaviji ni, namenjeno pa 
je za proizvodnjo izdelkov, ki 
gredo v izvoz. 

Nadalje pa bo potrebno pre- 
tehtati predlagano zmanjšanje 
skupnega izvoza blaga in sto- 
ritev za tri odstotke. Po mne- 
nju delegatov, bi smelo to 
zmanjšanje znašati največ 1,5 
odstotka. 

Glede nadomeščanja uvoz- 
nih surovih, energije in repro- 
materiala z domačim, so dele- 

gati poudarili, da bo nujno po- 
trebno pripraviti konkretne 
programe po posameznih obli- 
kah, panogah, cjrupacijah in 
uporabnikih. 

Ko so omenili vprašanje 
uvoza blaga za široko porabo, 
so se zavzeli na sejah delovnih 
teles za pripravljanje dogovo- 
rov, kot na primer velja za naf- 
to, tako da bi v vsej Jugoslaviji 
zagotovili enakomerno preskr- 
bovanje domačega trga, saj 
gre za zelo pomembne izdelke 
kot so zdravila, pralni praški in 
podobno. 

Zdravil pa • nikakor ne bi 
smeli obravnavati kot blaga za 
široko porabo, temveč bi jih 
morali, glede na pomanjkanje 
deviz in omejevanje uvoza, 
izločiti v posebno kategorijo. 

Na sejah so nadalje pripo- 
mnili, da Zvezni izvršni svet ne 
pojasnjuje in tude ne predlaga 
instrumentarija za realizacijo 
predvidene uvozne politike. 
Delegati sicer sprejemajo 
usmeritev, da bi izvažali konč- 
ne proizvode in rie surovine. 
Vendar hkrati sodijo, da vpra- 
šanja deviz za uvoz repro ma- 
teriala in vprašanja proizvod- 
nje surovin tudi za predelavo v 
proizvode nižje stopnje obde- 
lave, ni mogoče reševati prek 
bilaciranja ali prioritet v okviru 
plačilnobilančnih pozicij. Za- 
radi tega naj ZIS, so predlagali 
delegati, še enkrat pregleda 
možnosti, da bi na nek drug 
način izdvajali devizna sred- 
stva za te namene. 

O uporabi kreditov za uvoz 
opreme pa ne bi bilo smotrno 
delati po avtomatizmu oziroma 
določati, da so ti krediti izk- 
ljučno povezani z neizkorišče- 
nimi pravicami republik in po- 
krajin. Lahko se namreč zgodi, 
da ponekod ne bodo irneii do- 
volj sredstev za uvoz najnuj- 
nejše opreme. 

Delegati so še podvomili, če 
bo predvidena stopnja izvoza 
in uvoza zagotovila gibanje 
plačilnobilančnega deficita v 
načrtovanih okvirih. Spre- 
membe v uvozni strukturi ozi- 
roma omejevanje uvoza opre- 
me bo lahko onemogočilo do- 
graditev objektov; pomembnih 
za strateške smeri razvoja. Za- 

, to so na sejah zahtevali, da bi 
pripravili analitično gradivo o 
položaju velikih objektov, ki jih 
gradijo. 

Precej nizka je triodstotna 
stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda, so menili med razpra- 
vo. Vprašali so, če bo mogla 
zagotoviti predvideno rast 
izvoza, ali bo lahko ohranila 
doseženo raven družbenega 
standarda, stabilizacijo tržišča 
itd. Po mnogih mnenjih tega 
namreč ne bo mogoče ilošeči 
z omenjeno stopnjo^ rasti. 

Realneje naj bi diferenciran 
stopnje rasti, so nato predla- 
gali delegati, in sicer ne le za 
industrijsko in kmetijsko pro- 
izvodnjo, temveč tudi za vrsto * 
drugih dejavnosti, posebej na 
izvoznih področjih. 

Posebno stališče pa bi moral 
dokument nameniti povečeva- 
nju izvoza v države v razvoju. 
Ne gre samo za večji izvoz in 
uvoz, ampak tudi za povečeva- 
nje obojestranske menjave in 
drugih oblik sodelovanja. 

DEVIZNI SISTEM 
Osnutek resolucije, so dejali 

delegati, mora bolj poudariti 
pomen doslednega izvajanja 
deviznega sistema. Zahtevali 
pa so tudi razmejitev odgovor- 
nosti pri spoštovanju plačilne 
bilance, in sicer med ZIS, Na- 
rodno banko Jugoslavije in re- 
publikami ter pokrajinama. 
Nadalje so predlagali, da bi 
določili obveznosti ZIS za akti- 
viranje deviznega tržišča in 
normalizacijo njegovega delo- 
vanja. 

V Osnutku resolucije pa se, 
so opozorili na sejah, devize 
ne obravnavajo kot sestavni 
del združevanja dela in sred- 
stev, na načelu skupnega vla- 
ganja oziroma pridobivanja 
dohodka in skupnega pri- 
hodka. 

Delegati so predlagali, da b: 
Osnutek resolucije predvidel 
spodbujanje odkupovanja de- 
viz od občanov prek ugodnej- 
ših pogojev za odobravanje 
stanovanjskih posojil in daja- 
nje stimulacij organizacijam 
združenega dela za prodajo 
blaga za dinarje deviznega po- 
rekla. 

Sprejeli naj bi tudi odlok o 
pogojih pod katerimi se dinar- 
ji, ustvarjeni z nuđenjem stori- 
tev in prodajo biaga, obraču- 
navajo kot devizni priliv.. S tem 
se bo namreč devizni priliv od 
turizma ustrezneje realiziral, v 
ta namen pa bi bilo potrebno 
prilagoditi tudi metodologijo 
prikazovanja in spremljanja 
deviznega priliva na tej osnovi. 

Konkretizirati bi tudi morali, 
kateri ukrepi ekonomske poli- 
tiKe bodo zagotovili v letu 1981 
manjši deficit plačilne bitance 
kot bo letošnji. 

Še enkrat pa bo vsekakor 
potrebno pretehtati usmeritev 
ZIS za bistveno zmanjševanje 
primarne emisije za pokrivanje 
deficita proračuna federacije. 
Predstavniki ZIS so namreč 
večkrat izjavljali, da bo od pri- 
hodnjega leta naprej ukinjeno 
financiranje deficita iz te emi- 
sije. 
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OSEBNI DOHODK! 
Nujno bo potrebno analizi- 

rati razmerja rned rastjo cen in 
življenjskih stroškov in s tem 
povezano tudi položaj žlvljenj- 
skega standarda. Ocena, zf pi- 
sana v Osnutku resolucije, da 
bodo osebni dohodki narašča- 
li skladno z rastjo produktiv- 
nosti dela ni realna, so ocenili 
člani odborov. 

Ob stališču, da morajo go- 
spodarske panoge z ugodnej- 
šimi pogoji gospodarjenja na- 
menjati več sredstev v sklade, 
manj pa za osebne dohodke, 
so na sejah odborov ugotovili, 
da administrativno urejanje 
vprašanja dohodkov ne bo pri- 
peljalo do izenačevanja pogo- 
jev gospodarjenja. 

Počasnejša rast osebnih do- 
hodkov v družbenih dejavno- 
stih kot sprejeta usmeritev 
onemogoča svobodno, menja- 
vo dela med gospodarstvom in 
negospodarstvom. To namreč 
kaže, da bi namesto izvajanja 
generalne pe itike delitve do- 
hodka ostali na administrativ- 
nem urejanju te problematike. 

Predlagano je bilo tudi, da bi 
ugotovili, če, je mogoče inte- 
lektualne storitve obravnavati 
kot doptlnilno delovno silo, ki 

bi jo izplačevali iz mase oseb- 
nih dohodkov, kar bi se uredilo 
v pravilnikih delovnih organi- 
zacij. 

Vprašanja in problemi glede 
osebnih dohodkov zaposlenih 
v interesnih skupnostih pa, po 
mnenju delegatov,-ne bodo re- 
čeni z zvezno resolucijo. Rešiti 
jih je potrebno v republikah in 
pokrajinah prek diferenciranih 
ukrepov in ne z linearnim ome- 
jevanjem. Smotrneje bi bilo, če 
bi na ravni federacije le omejili 
gibanje osebnih dohodkov, 
vsa druga vprašanja pa prepu- 
stili v reševanje republikam in 
pokrajinam. Nujno pa je tudi 
potrebno zapisati kvantifikaci- 
je rasti osebnih dohodkov v 
delovnih skupnostih bank in 
drugih finančnih organizaci- 
jah. 

Osnutek resolucije naj bi 
vseboval tudi stališče, da se 
pripravniki izvzemajo iz omeji- 
tev, ki veljajo za rast družbene- 
ga dohodka. 

INVESTICIJE, SKUPNA 
SN SPLOŠNA PORABA 

Na področju investicijske 
politike je potrebno še bolj 
zaostriti pogoje za gradnjo ne- 

gospodarskih objektov. Za 
vprašanje deleža Investicij v 
družbenem proizvodu In naro- 
dnem dohodku pa je potrebna 
širša razprava. 

NI pa dovolj le sprejemati 
ukrepe za zmanjševanje Inve- 
sticij, so poudarili delegati, še 
veliko pomembnejše je na- 
mreč skrajšati preveč dolgo 
obdobje graditve objektov in 
njihovega vključevanja v proiz- 
vodnjo. 

Nadalje naj bi konkretizirali 
ukrepe, ki bodo zagotovili sa- 
nacijo In obnovo območij, ki 
jih je prizadel potres in druge 
elementarne nesreče. 

Glede skupne in splošne po- 
rabe pa so delegati predlagali 
preučitev možnosti določanja 
globalnih stopenj in omejitev, 
tako da bi republike In pokraji- 
ni, v okviru te enotne stopnje, 
lahko predvidele določena od- 
stopanja. Pri tem pa je potreb- 
no zagotoviti, da se omenjena 
sredstva ne bi odlivala iz go- 
spodarstva. 

Za prihodnje leto bi morali 
tudi nujno določiti konkretno 
politiko prometnega davka. 
Zraven pa prikazati, koliko bo 
predvideno povečanje stopnje 
tega davka vplivalo na cene. 

Osnutka resolucije ni mogo- 
če sprejeti, so opozorili dele- 
gati, če niso znani Instrumenti 
spodbujanja razvoja gospo- 
darsko manj razvitih območij. 
Omenjeni dokument mora ce- 
loviteje oceniti, če bodo pred- 
lagani okviri in razvojne kvan- 
tifikacije za omenjena območ- 
ja prinesli nadaljnje upadanje 
gospodarske dejavnosti, teža- 
ve pri zaposlovanju, nadaljnje 
upadanje standarda in podob- 
no. še dodaten razlog za to 
zahtevo je, da vlaganja na teh 
območjih potekajo predvsem v 
kapitalno intenzivnih dejavno- 
stih, ki so pomembne za vso 
družbeno skupnost. 

Kar zadeva revalorizacijo in 
amortizacijo sredstev, pa bo 
potrebno zagotoviti, da bo to 
kontinuiran proces oziroma, 
da bo to potekalo vsako leto 
po realnih merilih. Pri tem gre 
predvsem za gradbene objekte 
in opremo, ker sedanji Instru- 
mentarij revalorizacije ne pri- 
naša ustreznih učinkov. 

Na področju informiranja pa 
bo potrebno natančno določiti 
oblike analitičnih Informacij, ki 
bodo upravljalcem omogočil^ 
pravilno odločanje o vpraša- 
njih razvojne politike. 

•J 
Nji 

- Proračun federacije mora biti v 

prihodnjem letu dejavnik stabilizacijske 

politike   

# Delovna telesa Zveznega zbora so obravnavala in v temeljih podprla Osnutek 
proračuna federacije za prihodnje leto 

• Odhodki federacije morajo v prihodnje naraščati počasneje od družbenega 
proizvoda 

® Delegati zahtevajo preučitev mnogih postavk v Osnutku proračuna in dosledno 
izpeljavo načela varčevanja in racionalne porabe 

Sredi novembra se je v 
Skupščini SFRJ začela razpra- 
va o Osnutku proračuna fede- 
racije za leto 1981 in o drugih 
dokumentih, ki zadevajo to 
problematiko. Vsa delovna te- 
lesa Zveznega zbora, ki je pri- 
stojen tudi za končni sprejem 
proračuna, so obravnavala 
Osnutek in ga v temeljih pod- 
prla. Hkrati pa Je Zvezni Izvršni 
svet, kot predlagatelj omenje- 
nega dokumenta, dobil s teh 
sej mnogo pripomb In predlo- 

gov, predvsem glede predla- 
gane višine proračuna in nje- 
gove vloge pri uresničevanju 
stabilizacijske politike. 

■ Med razpravo o Osnutku 
proračuna so delegati podprli 
prizadevanja predlagatelja, naj 
bo proračun federacije v pri- 
hodnjem letu, v primerjavi z le- 
tošnjim bolj usklajen s cilji In 
nalogami politike ekonomske 
stabilizacije, saj so predlagana 
zmanjšanja nekaterih njegovih 
odhodkov (odpis obveznosti iz 

prejšnjega obdobja, zmanjša- 
nje stopnje odhodkov za JLA 
in nerazvite, zmanjšanje nego- 
spodarskih investicij federaci- 
je ter zmanjšanje sredstev za 
financiranje zveznih organov 
in organizacij). 

Po mnenju delegatov pa vlo- 
go predlaganega proračuna 
kot pomembnega dejavnika 
stabilizacijske politike v pre- 
cejšnji meri zmanjšujejo nove 
obremenitve, ki jih predlaga 
omenjeni dokument. Gre za 
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obremenitev gospodarstva in 
občanov zaradi predlaganega 
povečanja temeljnega promet- 
nega davka, nadalje za pove- 
čevanje prispevkov republik in 
pokrajin in ohranjanje defici- 
tarnega financiranje federacije 
prek primarne emisije denarja. 

Vsa delovna telesa so zahte- 
vala, naj skupen obseg vseh 
odhodkov proračuna federaci- 
je v prihodnjem leUi narašča 
počasneje od stopnje rasti 
družbenega proizvoda, ki zna- 
ša okoli 23,6 odstotka. Zaradi 
tega predlagane rasti proraču- 
na v višine 31,8 odstotka (ozi- 
roma 27,8 odstotka glede na 
predlagani rebalans) niso pod- 
prli. 
VARČEVANJE 
iN UČINKOVITEJŠA 
UPORABA 
PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV 

Odbor za proračun federa- 
cije je matično telo za sprejem 
tega dokumenta v Zveznem 
zboru. 

Ko so delegati v omenjenem 
Odboru razpravljali o Osnutku 
proračuna, so se zavzeli, da je 
treba pri nadaljnjem oblikova- 
nju proračuna uresničiti dogo- 
vorjeno načelo, da mora pro- 
računska poraba federacije 
naraščati počasneje od nomi- 
nalne rasti družbenega proiz- 
voda in narodnega dohodka. 
To mora dejansko postati te- 
meljni moto vsega področja 
proračunske porabe, in sicer 
ne le v prihodnjem letu, tem- 
več tudi v vsem srednjeročnem 
obdobju. 

Na seji so tudi sklenili, da 
predlagana rešitev Osnutka 
proračuna, po kateri se bo 
proračun federacije alimenti- 
ral iz povečanih prispevkov re- 
publik in pokrajin in poveča- 
nega prometnega davka, ne 
more biti sprejeta v zneskih, 
kakršne predlaga Osnutek. To 
bi namreč, so poudarili dele- 
gati, precej obremenilo ne le 
gospodarstvo, temveč tudi re- 
publiške in pokrajinske prora- 
čune. 

Predlagali so, da bi morali 
rešitve za proračunsko porabo 
poiskati predvsem pri nadalj- 
njem zmanjševanju posamez- 
nih oblik te porabe pri vseh 
uporabnikih proračuna fede- 
racije in prek nadaljnjega po- 
večevanja prihodkov proraču- 
na od carin in uvoznih dajatev. 

Načeloma je Odbor podprl 
usmeritev nadaljnjega zmanj- 
ševanja obveznosti proračuna 
federacije. Vendar bo potreb- 
no glede odpisovanja obvez- 
nosti za uporabnike iz prejš- 
njih let doseči v Zveznem 
izvršnem svetu soglasje repu- 
blik in pokrajin. V primeru od- 

pisa neporavnanih obveznosti 
se bodo nerazvite republike in 
predvsem SAP Kosovo, so 
poudarili delegati, znašli pred 
posebnimi problemi ekonom- 
skega razvoja. 

Odbor je posebej obravnaval 
problem bodočega financira- 
nja dopolnjevanja stalnih bla- 
govnih rezerv, saj Osnutek 
proračuna predvideva, da bi s 
proračunskimi sredstvi pri- 
hodnje leto pokrivali le stroške 
vzdrževanja teh rezerv in dela 
delovnih skupnosti dveh zvez- 
nih direkcij. Delegati so sodili, 
da bo to negativno vplivalo na 
izpolnjevanje programov bla- 
govnih rezerv in predlagali 
Zveznemu izvršnemu svetu, 
naj še enkrat preuči ta vpraša- 
nja. 

PRORAČUN PONOVNO 
NARAŠČA HITREJE 
KOT DRUŽBENi 
PROIZVOD 

V Odboru za družbenoeko- 
nomska odnose so delegati 
ocenili, da Zvezni izvršni svet 
ni dovolj vztrajal pri svoji opre- 
delitvi, da mora tudi proračun 
federacije v prihodnjem letu 
uresničevati tekočo in dolgo- 
ročno politiko ekonomske sta- 
bilizacije. O tem govorijo po- 
datki, po katerih je predlagana 
rast zveznega proračuna nad 
predvideno rastjo družbenega 
proizvoda za prihodnje leto. 

Po mnenju delegatov tega 
Odbora je potrebno podpreti 
predlog ZIS za odpis neizpol- 
njenih obveznosti proračuna iz 
prejšnjih let, saj ima realne te- 
melje. Na seji pa so nekateri 
tudi menili, da odpis omenje- 
nih obveznosti v določeni meri 
omejuje možnosti za moderni- 
zacijo JLA in da taka rešitev 
direktno zadeva življenjske In- 
terese In legitimno konstituira- 
ne pravice manj razvitih repu- 
blik In SAP Kosovo. 

Po sprejetem mnenju mora 
biti rast sredstev za financira- 
nje vseh odhodkov proračuna, 
z izjemo za JLA, usklajena z 
dogovorjeno rastjo splošne in 
skupne porabe. Delegati pa so 
priporočili naj bi zaradi dosle- 
dne uveljavitve varčevanja po- 
drobno preučili vse proračun- 
ske postavke za prihodnje leto, 
še posebej tiste, ki predvideva- 
jo za 30 odstotno večjo rast 
sredstev kot so bila odobrena 
za letos. 

Odbor pa je pozitivno ocenil 
zmanjšan delež sredstev za fi- 
nanciranje zveznih organov in 
organizacij v proračunu fede- 
racije za prihodnje leto. 

Glede predvidene rasti pri- 
hodkov zveznega proračuna iz 
povečanega prometnega dav- 

ka so delegati opozorili, da tak 
ukrep lahko negativno vpliva 
na akumulacijsko in reproduk- 
cijsko sposobnost gospodar- 
stva, na odnose na trgu ter na 
razmerja pri delitvi dohodka. 

RESTRIKCIJE 
PRORAČUNSKE 
PORABE 
NAJ BODO ZA VSE 
ENAKE 

Odbor za družbenopolitične 
odnoSe je najprej ugotovil, da 
se bo zelo težko uveljavilo 
sprejeto načelo, po katerem 
mora skupen obseg odhodkov 
proračuna federacije naraščati 
v prihodnjem letu počasneje 
od stopnje rasti družbenega 
proizvoda. Že osnutek prora- 
čuna, so opozorili delegati, na- 
črtuje za 31,8 odstotka večje 
odhodke. 

Posebno pozornost je Od- 
bor namenil obravnavi odpisa 
obveznosti proračuna iz prejš- 
njih let, ki zadevajo JLA in 
manj razvite republike ter SAP 
Kosovo. Delegati so opozorili 
na možne politične in pravne 
posledice pri reševanju tega 
problema in priporočili Iskanje 
ustreznejših ter selektlvnejših 
rešitev. Morda tudi na ta način, 
da bi iz odpisa izvzell obvezno- 
sti SAP Kosovo. Na seji so Še 
poudarili, da morajo restrikcije 
proračunske porabe In stabili- 
zacijski ukrepi v enaki meri ve- 
ljati za vse uporabnike prora- 
čuna federacije. 

Hkrati pa so na seji Odbora 
pozitivno ocenili prizadevanja 
za zmanjševanje negospodar- 
skih investicij ter tudi podprli 
predlog, da Skupščina SFRJ 
sprejme srednjeročni program 
teh investicij. 

Nujno pa je varčevanje na 
vseh področjih, so dejali dele- 
gati. Se posebej to velja za re- 
prezentančna sredstva, za 
sredstva za posebne namene, 
za nadomestila za delo zuna- 
njih sodelavcev in za delo prek 
polnega delovnega časa, za 
stroške izdelave elaboratov, 
potne stroške, nabavo opreme 
in goriv, vzdrževanje reprezen- 
tančnih objektov in podobno. 

Po mnenju Odbora pa naj 
eventualnega viška sredstev 
nad določenim odstotkom pri- 
hodkov od carin in uvoznih da- 
jatev ne bi odstopili Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, tem- 
več bi ta denar vrnili v prora- 
čun federacije. Preučiti pa je 
potrebno tudi znesek nadome- 
stila Službi družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije. 

PONOVNA OCENA 
NEKATERIH 
PRORAČUNSKIH 
POSTAVK 

Tudi Odbor za notranjo poli- 
tiko meni, da obseg proračuna 
federacije za prihodnje leto ni 
usklajen z rastjo družbenega 
proizvoda, s temeljnimi druž- 
benimi opredelitvami o politiki 
splošne in skupne porabe in 
niti ne s sprejeto tekočo ter 
dolgoročno politiko ekonom- 
ske stabilizacije. 

Na tej seji so delegati pou- 
darili, da morajo vsi uporabni- 
ki proračunskih sredstev, ne 
glede na to, če se jim sredstva 
zagotavljajo prek posebnih za- 
konov ali na drug način, preu- 
čiti vse možnosti zmanjšanja 
sredstev za svoje delo. 

Posebno pozornost je Od- 
bor namenil obravnavi planira- 
nih sredstev za potrebe Zvez- 
nega sekretariata za notranje 
zadeve. Ugotovil je, da so ta 
sredstva v rahlem porastu v 
primerjavi z letos odobrenimi 
sredstvi. Kljub temu mora ta 
upravni organ še enkrat preu- 
čiti nekatere postavke in pri 
tem skrbeti, da morebitno 
zmanjšanje sredstev ne bo 
vplivalo na izpolnjevanje nje- 
govih temeljnih funkcij. 

Odbor je razpravljal tudi o 
planiranih proračunskih sred- 
stvih za delo Zvezne uprave za 
kontrolo letenja, za Zvezno 
upravo za radijske zveze, Zvez- 
ni letalski inšpektorat in Zvezni 
hidrometeorološki zavod. Tudi 
ti zvezni organi, so sklenili de- 
legati, morajo še enkrat preu- 
čiti svoje finančne zahteve in v 
duhu stabilizacije prilagoditi 
zahteve možnostim. Pri tem 
naj posebej skrbno obravnava- 
jo višino planiranih sredstev, 
namenjenim za potovanja v tu- 
jino, stroškom uporabe letal in 
vozil, za reprezentanco, za na- 
domestila za delo zunanjih so- 
delavcev, članarine v medna- 
rodnih in drugih organizaci- 
jah, sredstvom za izdelavo štu- 
dij in analiz ter predvidenim 
stroškom organiziranja različ- 
nih posvetovanj. 

VARČEVANJE TUDI NA 
PODROČJU 
ZUNANJEPOLITIČNE 
DEJAVNOSTI / 

Odbor za zunanjo politiko je 
predvsem podrobno razprav- 
ljal o sredstvih za financiranje 
zunanjepolitične dejavnosti 
naše države in se zavzel za 
smotrno uporabo proračun- 
skih sredstev v te namene. 

Po njegovem mnenju bo po- 
trebno bolj usklajeno delova- 
nje vseh nosilcev porabe pro- 
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računskih sredstev, predvide- 
nih za opravljanje določenih 
del v tujini, saj bo to prispevalo 
k racionalnejši porabi. 

Odbor je tudi predlagal, naj. 
bi ponovno preučili različne 
obveznosti proračuna do t jji- 
ne (dejavnost Jugoslavije v 
mednarodnih organizacijah, 
mednarodne članarine in po- 
dobno). Določiti pa bo potreb- 
no tudi način sprejemanja od- 
ločitev, s katerimi se prevze- 
majo pomembne finančne ob- 
veznosti Jugoslavije. Glede dr- 
žavnih, političnih in drugih 
obiskov je Odbor za zunanjo 
politiko poudaril nujnost na- 
daljnjih prizadevanj za večjo 
koordinacijo obiskov drugim 
državam ali tujih delegacij v 
Jugoslaviji, saj bi to prispevalo 
k smotrnejši uporabi prora- 
čunskih sredstev. Podobne 
učinke pa bo doseglo tudi 
organiziranejše in učinkovitej- 
še nastopanje Jugoslavije v tu- 
jini 

STALNO IN STABILNO 
FINANCIRANJE 
REZERV 

Delegati Odbora za ljudsko 
obrambo so ocenili, da Osnu- 
tek proračuna za prihodnje le- 
to pomeni korak naprej pri 
zmanjševanju porabe federa- 
cije in zmanjševanju uporabe 
primarne emisije za proračun- 
ske potrebe. Posebej pa je po- 
trebno paziti, da proračunsko 
odobrena sredstva uporabniki 
čimbolj smotrno in ekonomič- 
no izkoristijo. 

Po mnenju Odbora se pred- 
log, po katerem se bodo sred- 
stva za financiranje JLA dolo- 
čala po 5,8 odstotni ocenjeni 
višini nominalne rasti naro- 
dnega dohodka, vključuje v 
splošna prizadevanja družbe 
za uresničevanje stabilizacij- 
ske politike. Hkrati pa ta pred- 
log za prihodnje leto zagotav- 
lja tudi najnujnejša sredstva za 
razvoj JLA. 

Ob upoštevanju nalog ^ILA, 
je Odbor menil, da bodo po- 

trebni ogromni napori, da bi s 
tako zmanjšanimi sredstvi za- 
gotovili izpolnjevanje bistve- 
nih nalog JLA v sedanjih pogo- 
jih. 

Ko pa so delegati obravna- 
vali proračunski predlog, da bi 
v prihodnjem letu iz tega vira 
pokrili le stroške skladiščenja 
in obnavljanja stalnih zveznih 
blagovnih rezerv in zagotovili 
sredstva za delo delflvnih 
skupnosti zveznih direkcij, so 
opozorili, da položaj tako gle- 
de obsega kot strukture in 
funkcionalnosti blagovnih re- 
zerv posebej industrijskih, ni 
ustrezen. Upoštevati je potreb- 
no pomen blagovnih rezerv, ne 
le zaradi morebitne vojne ne- 
varnosti ali elementarnih ne- 
sreč, temveč tudi s stališča po- 
treb gospodarstva v miru. Za- 
radi tega delegati sodijo, da bo 
potrebno čimprej poiskati pri- 
merne rešitve za stalno in sta- 
bilno financiranje rezerv 

POVEČANJE 
PROMETNEGA DAVKA 
LAHKO SPODBUDI 
INFLACIJO 

Delegati Odbora za pravo- 
sodje so najprej vprašali, če je 
mogoče zagotoviti planirano 
višino sredstev proračuna fe- 
deracije za prihodnje leto ob 
vseh sedanjih težavah financi- 
ranja tekočega proračuna, ob 
materialnih možnostih gospo- 
darstva ter tudi negativnih 
ekonomskih težnjah v državi in 
tujini, ki jih, po realnih priča- 
kovanjih, ne bo mogoče od- 
praviti tudi prihodnje leto. 

Delegati tega Odbora meni- 
jo, da bi predvidena rast prora- 
čuna v prihodnjem letu, ob po- 
večanju prometnega davka za 
blago in storitve lahko postala 
pomemben dejavnik inflacije, 
ker bi to povečanje povzročilo 
nadaljnjo rast cen in upadanje 
realnih osebnih dohodkov, kar 
ni v skladu s proklamirano po- 
litiko in ukrepi ekonomske sta- 
bilizacije. 

Ko pa je Odbor razpravljal o 
načrtovani proračunski porabi 
zveznih pravosodnih organov 
v prihodnjem letu, so delegati 
ugotovili, da ti organi delajb v 
skladu z določeno varčevalno 
politiko in na ta način prispe- 
vajo k ekonomski stabilizaciji. 
Po Osnutku proračuna so pre- 
dvidena sredstva za zvezne 
pravosodne organe namreč 
enaka ali manjša od sredstev v 
letošnjem proračunu. 

ZNOVA PREMALO 
SREDSTEV ZA 
BENEFICIRANE 
POKOJNINE 

Odbor za delo, zdravstvo in 
socialno politiko so predstav- 
niki Zveze skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja Jugoslavije obvestili, da 
Ovitek proračuna za prihod- 
nj*B"%to ne predvideva dovolj 
sredstev za financiranje benifi- 
ciranih pokojnin borcem. Za- 
radi tega in zaradi nepravoča- 
snega vplačevanja sredstev in- 
teresnim skupnostim pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja v republikah imajo 
omenjene skupnosti težave pri 
zagotavljanju sredstev za iz- 
plačevanje pokojnin. 

Na seji Odbora so opozorili 
da Osnutek resolucije za pri- 
hodnje leto predvideva, da bo 
rast povprečnih pokojnin in 
nadomesti! iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
usklajena z rastjo povprečnih 
osebnih dohodkov delavcev, 
zaposlenih v gospodarstvu na 
območju republike ali pokraji- 
ne. Ta rešitev ni v skladu z do- 
ločilom letošnje resolucije, po 
kateri se pokojnine usklajujejo 
z rastjo življenjskih stroškov 
do ravni rasti povprečnih 
osebnih dohodkov zaposlenih 
na obrfiočju posamezne repu- 
blike ali pokrajine. Zaradi tega 
je Odbor sklenil, da bo nujno 
potrebno uskladiti rešitve o 
Osnutku resolucije za prihod- 
nje leto, Osnutku proračuna in 
Predlogu za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvan 
Zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Z dogovorom o vzgoji in izo- 
braževanju otrok jugoslovan- 
skih državljanov v tujini pa je 
predvideno, da bodo republike 
in pokrajini do konca leta 
sprejele rešitve o zagotavljanju 
sredstev za te namene. Ker tak 
dogovor še ni'sklenjen, so de- 
legati Odbora opozorili, da ga 
je potrebno čimprej sprejeti, 
saj na ta način ne bo več po- 
trebno sredstev za te namene 
določati v proračunu federa- 
cije. 

SREDSTVA 
ZA OSNOVNO 
BORČEVSKO- 
INVALIDSKO VARSTVO 

Odbor za vprašanja borcev 
in vojaških invalidov je podprl 
prizadevanja, da bi proračun- 
sko porabo v federaciji uskla- 
dili s sprejeto politiko rasti 
splošne in skupne porabe. 

Ko pa so delegati govorili o 
delu Osnutka proračuna fede- 
racije, ki zadeva področje bor- 
čevsko-invalidskega varstva, 
so ugotovili, da planirana 
sredstva za te namene omogo- 
čajq materialne pogoje za 
izvajanje dogovorjene politike 
razvoja osnovnega borčevsko- 
invalidskega varstva. Po njiho- 
vem mnenju bo mogoče s pre- 
dvidenimi sredstvi nemoteno 
izvajati osnovne pravice bor- 
cev in invalidov, vključno bo 
mogoče redno usklajevati nji- 
hove prejemke, kar zagotavlja 
polno socialno varnost seda- 
njih uporabnikov teh pravic. 

Člani Zakonodajno-pravne 
komisije Zveznega zbora pa 
so, ob podpori Osnutku prora- 
čuna federacije za leto 1981 
priporočili predlagatelju tega 
dokumenta, naj ga dopolni z 
nekaterimi formulacijami, ki so 
z vidika ustavnopravne uredi- 
tve nujne za take akte. 

\ 
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. - Nadaljnji razvoj in graditev političnega 

sistema socialističnega samoupravljanja 

© Osnovna aktivnost Zveznega zbora bo v prihodnjem letu usmerjena v izgradnjo 
in izvajanj© politike ekonomske stabilizacije fer nadsljnjl razvoj socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 

© Posebna pozornost bo posvečena izdajanju, sprejemajo preostalih sistemskih 
rešitev 

• Zbor bo še naprej spremljal uresničevanje začetne poiitPka in izvajanje zveznih 
zakonov in opravlja! poHiHčno kontrolo deia Zveznega izvršnega sveta in 
zveznih uprsvnsh organov ' 

$ Zvezni zbor poziva delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
da se čim bolj aktšvrs© vključno v razpravo o Osnutku tega programa, da bi bil 
sprejet na najširši družbenopolitični osnova 

Pri zasnovi Osnutka delovnega programa je bilo izhodišče, 
da bo osnovna aktivnost Zveznega zbora v letu 1981 še naprej 
usmerjena v izgradnjo in uresničevanje politike ekonomske 
stabilizacije, nalog razvojne politike in nadaljnji razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na pod- 
lagi Ustave SFRJ in Zakona o združenem delu, naslanjajoč se 
pri tem na idejne opredelitve Zveze komunistov Jugoslavije in 
še posebej na sklepe XI. kongresa ZKJ. 

i Bistvena vprašanja družbenega razvoja 
Zvezni zbor bo nadaljeval delo pri določanju politike v zvezi 

z bistvenimi vprašanji našega družbenepa razvoja, predvsem 
pa pri sprejemanju preostalih sistematičnih rošitev. Posebna 
pozornost bo posvečena izdajanju preostalih sistemskih za- 
konov, kot so zakon o temeljih družbenoekonomskih od- 
nosov v gospodarjenju s sredstvi razširjene reprodukcije na 
podlagi minulega dela, zakon o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in drugi. 

Razen tega bo Zbor še naprej spremljal izvajanje začrtane 
politike in izvajanje zveznih zakonov zaradi čim popolnejšega 
uresničevanja dogovorjene poiitike in preverjanja zakonskih 
rešitev v praksi, razen tega pa bo opravljal politično kontrolo 
dela zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov. 

Z nadaljnjim dograjevanjem političnega sistema socialistič- 
nega samoupravljanja se ustvarjajo pogoji za razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov in dosledno uresničevanje po- 
litike ekonomske stabilizacije. Zaradi tega bo aktivnost Zbora 
pri nadaljnji graditvi in razvoju družbenopolitičnega sistema 
usmerjena na: razvoj in delovanje delegatskega skupščin- 
skega sisjema; uresničevanje in nadaljnji razvoj samouprav- 
ljanja v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in komuni, delovanje 
sistema svobodno menjave dela; graditev temeljev družbe- 
nega sistema informiranja in drugo. 

Pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije in na- 
daljnjega pospeševanja procesa razvoja dohodkovnih sociali- 
stičnih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov si bo 
Zbor prizadeval analizirati in dobiti čim popolnejši pregled v 
delovanje sistema oblikovanja sredstev 2a razširjeno repro- 

dukciji, v njihovo gibljivost in usmerjanje združevanja de'a in 
sredstev na samoupravni pod<?gi in v skladu s skupnimi 
interesi in cilji družbenega in ekonomskega razvoja; v delova- 
nje obstoječega sistema razširjene reprodukcije. 

Zbor bo prav tako spremljal uresničevanje začrtane politike 
in sprejetih skupščinskih aktov v zvezi, z razvojem sistema 
samoupravnega družbenega planiranja, delovanjem enot- 
nega jugoslovanskega trga, graditvijo in delovanjem sistema 
blagovnih rezerv, nad&ljnji.-n r -^oblikovanjem bančne-kredil- 
nega sistema in delovanjem internih bank, razvojem sistema 
zavarovanja premoženja in oseb, ohranitve nedotakljivosti 
vrednosti osnovnih, sredstev itd. 

Zvezni zbor bo tudi prihodr.;^ leto posvetil posebno pozor- 
nost nadaljnji graditvi pravnega sistema Jugos!-.vije. Na pod- 
lagi analize o stanju in problemih izvajanja zveznih zakonov, 
drugih zveznih predpisov in mednarodnih pogodb, analize o 
odnosih zvezne zakonodaje, do republiške in pokrajinske 
zakonodaje, kot tudi do samoupravnega prava, bo potekalo 
dograjevanje pravnega sistema. Zlasti bo treba posvetiti po- 
zornost analiziranju sistema samoupravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja kot nove oblike urejanja družbe- 
nih odnosov. 

Na področju splošne ljudske obrambe bo osnovna dejav- 
nost Zbora usmerjena k razčlenitvi zasnove splošne ljudske 
obrambe in zagotovitvi vseh nujnih predvidevanj za nadalino 

\ krepitev obrambne sposobnosti države. 
Zbor in njegova delovna te;esa bodo posvetili posebne 

pozornost pripravljenosti posameznih pomembnih dejavni- 
kov v sistemu obrambni;i priprav družbe. Ocenjena bo: spo- 
sobnost gospodarstva in družbenih služb za delo v vejnih 
pogojih v celoti in posebej usposobljenost posame. lih veli- 
kih sistemov. 

Zvezni zbor bo obravnaval uresničevanje sistema družbene 
samozaščite na sedanji stopnji razvoja političnega sistema 
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socialističnega samoupravljanja z namenom, da'prispeva k 
nadaljnjemu podružbljanju varnosti in varstva ustavnosti. 

Zvezni zbor bo posvetil posebno pozornost tudi problemom 
varnosti v vseh prometnih panogah. Ker ima varnost v pro- 
metu velik družbenoekonomski pomen in ker vpliva na eko- 
nomsko stabilizacijo, bo spremljanje izvajanja zveznih zako- 
nov, s katerimi se urejajo varnost v železniškem, pomorskem, 
rečnem in zračnem prometu, kakor tudi v prometu na poteh, 
še naprej ena temeljnih nalog Zveznega zbora. 

Na področju zunanje politike bo Zvezni zbor, izhajajoč iz 
določenih načel zunanje politike SFRJ, posebno pozorno 
spremljal izpolnjevanje programov in ukrepov za izvajanje 
sklepov VI. konference neuvrščenih držav v Havani; aktivnosti 
usmerjene k izdelavi novega mednarodnega ekonomskega 
reda: nadaljnji razvoj vsestranskih bilateralnih odnosov in 
sodelovanja z drugimi državami, posebej pa z neuvrščenimi in 
sosednimi državami. 

Na področju financiranja funkcije federacije se bo Zbor v 
skladu s svojimi sklepi posebej angažiral pri nadaljnjem zbolj- 
šanju tega financiranja, spremljanju izvajanja sistema kon- 
trole nad izvrševanjem proračunskih sredstev. Vzporedno s 
tem bodo obravnavani ukrepi za večjo finančno organizira- 
nost na ravni federacije, ekonomičnejšo in racionalnejšo upo- 
rabo proračunskih sredstev in doseganje optimalne skupne 
učinkovitosti naloženih sredstev. 

Zvezni zbor se bo posebej angažiral pri obravnavi vprašanj 
s področja deia, zdravstva in socialne politike, pri doslednej- 
šem zagotavljanju varstva državljanov SFRJ na začasnem 
delu v tujini in pri organiziranju njihove vzgoje in izobraževa- 
nja. 

V prihodnjem letu bo posebna pozornost posvečena ure- 
sničevanju in realizaciji sklepov Zveznega zbora o stanju 
človekovega okolja in urejanja prostora; o izvajanju in nadalj- 
njem dograjevanju politike na področju zdravil; o izvajanju 
zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi in o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo. 

Na področju borčevsko-invalidskega varstva, bo težišče 
aktivnosti zbora na zagotavljanju pogojev za nadaljnji napre- 
dek in učinkovitejše uresničevanje pravic borcev in vojaških 
invalidov, kakor tudi sprejemanje sprememb in dopolnitev 
zveznih zakonov s katerimi se urejajo in zagotavljajo temeljne 
pravice borcev in vojaških invalidov. 

Razprava o Osnutku programa v delegatski 
osnovi 

Pri pripravi delovnega programa je prišlo do tega, da ima le- 
ta poseben političnen pomen kot svojevrsten družbeni in 
politični dogovor o prednostnih nalogah skupne politike s 
katerimi se določajo okviri in smeri osnovne dejavnosti Zbora. 
Da bi bil program lahko takšen dokument, mora biti sestavljen 
na podlagi pobud in predlogov delegatske osnove in mora na 
ta način zajeti in izraziti interese ter aktualne potrebe družbe- 
nega življenja. 

Zaradi tega Zvezni zbor pošilja svoj Osnutek delovnega 
programa vsem delegatom, skupščinam republik in avtono- 
mnih pokrajin, Zveznemu izvršnemu svetu, ZK SZDLJ in dru- 
gim družbenopolitičnim organizacijam in samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim v federaciji. Osnutek delovnega 
programa je objavljen tudi v skupščinskerh Glasilu, da bi se z 
njim seznanile vse občinske skupščine in delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij. 

Predloženi Osnutek delovnega programa naj bi služil kot 
podlaga za široko razpravo v samoupravni delegatski bazi, da 
bi bile pobude in predlogi delegatske baze podlaga in pre- 
težni del delovnega programa Zbora. Razprava in posvetova- 
nja o Osnutku delovnega programa Zbora bodo trajale do 
konca decembra, ko ga bo Zbor obravnaval na svoji seji. 
Predloge in sugestije pa je mogoče dajati vse do sprejetja 

Predloga delovnega programa na seji Zbora konec januarja 
1981. 

Razprava o Osnutku delovnega programa od samoupravne 
osnove do Skupščine SFRJ bo omogočila da se ocenijo vsa 
pomembna vprašanja o katerih je treba pravočasno sprejeti 
ustrezne akte. Pri tem je treba posvetiti posebno pozornost 
določanju prednosti tako po vsebini, po družbenem pomenu, 
kakor tudi po času. Pričakovati je, da bo SZDLJ, kot fronta 
vseh organiziranih socialističnih sil, od krajevne skupnosti do 
federacije, dala k temu poseben prispevek. 
Osnutek deolovnega programa Zveznega zbora vsebuje te- 
matski in zakonodajni del. V okviru tematskega dela vsebuje 
program naslednja tematska področja: drubenoekonomska 
ureditev, družbenopolitični sistem, zunanja politika, splošna 
ljudska obramba in družbena samozaščita. Zakonodajna ak- 
tivnost pa ima naslednja poglavja: sistem socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov, temelji politič- 
nega sistema, zunajna politika, proračun federacije in organi- 
zacija federacije. 

DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

Analiza o uresničevanju politike ekonomske 
stabilizacije s posebnim poudarkom na učinke 
devalvacije 

Politika ekonomske stabilizacije je v današnjih okoliščinah 
edina realna in sprejemljiva alternativa našega družbenoeko- 
nomskega razvoja. Njen dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev 
sistema socialističnega samoupravljanja in vloge delavskega 
razreda pri obvladovanju tokov družbene reprodukcije in 
omogočanju skladnejših odnosov in gibanj v družbeni repro- 
dukciji, kakor tudi premagovanje vse bolj izraženih težav in 
nesorazmerij, s katerimi se srečujemo. Zvezni izvršni svet bo 
predložil Skupščini SFRJ kompleksno analizo o uresničeva- 
nju politike ekonomske stabilizacije s posebnim poudarkom 
na učinke devalvacije. 

Analiza odnosov v delitvi dohodka s predlogi 
ukrepov za omejitev porabe v okvire realno 
ustvarjenega dohodka 

Treba bi bilo napraviti temeljito analizo v vseh izločanjih iz 
dohodka,o katerih ne odloča delavec v temeljni organizaciji 
združenega dela in na podlagi te analize pripraviti konkretne 
programe, v katerih bi morali predvsem preučiti možnosti za 
zmanjševanje prispevka iz dohodka in osebnih dohodkov za 
skupne in splošne potrebe, za razne sklade obveznega zdru- 
ževanja sredstev, za obveznosti za zavarovanje, za ostale 
prispevke in drugo. 

Analiza o stanju in odnosih na področju 
tipizacije, unifikacije in standardizacije 
transportnih sredstev in opreme 

Zvezni izvršni svet bo poslal Skupščini SFRJ kompleksno 
analizo s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci stanja in 
odnosov na tem področju s predlogi smeri aktivnosti za hi- 
trejše premagovanje obsoječih problemov, da pripravi pro- 
gram ukrepov za spremembo stanja in odnosov na tem po- 
dročju in da predloži nujne spremembe v veljavnih predpisih, 
posebej na področju tehnološkega povezovanja in koopera- 
cije s tujino. 

Analiza o izvajanju sistema družbenega 
planiranja 

Pripravljena bo analiza, ki bo pokazala, kako se izvaja 
sistem družbenega planiranja, kateri so problemi na tem 
področju in način njihovega reševanja. 
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Poročilo o uresničevanju Programa aktivnosti 
in ukrepov za preprečevanje spodbujanja 
pojava enotnega jugoslovanskega trga in 
njegov nadaljnji razvoj 

V drugi polovici leta 1979 in v prvi polovici leta 1980 so se še 
bolj povečali in poglobili problemi delovanja enotnega jugo- 
slovanskega trga. Problem neenotnega trga in njegovo zapi- 
ranje v ozke lokalne in druge okvire prav gotovo vodi v 
zapiranje jugoslovanskega trga v celoti. Iz takšnih ocen izhaja 
nujna obveznost Zveznega izvršnega sveta, da poda Skup- 
ščini SFRJ poročilo o realizaciji Programa aktivnosti in ukre- 
pov za preprečevanje pojava spodkopavanja enotnega jugo- 
slovanskega trga s predlogi za nadaljnji razvoj. 

Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv 
Iz sklepov Zbora, da je treba čim prej uskladiti sistemske 

rešitve, predpise in druge akte za delovanje sistema blagovnih 
rezerv in da je treba pristopiti k oblikovanju rezerv na vseh 
ravneh, izvira obveznost Zveznega izvršnega sveta, da pri- 
pravi poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv, kakor 
tudi predlog ukrepov za njegovo pospeševanje. 

Poročilo o uresničevanju Programa ukrepov za 
racionalizacijo, substitucijo in varčevanje 
energije 

Problemi na področju energetike so zaostreni posebej za- 
radi usmerjenosti na uvoz nafte za zadovoljevanje energet- 
skih potreb. V preteklem obdobju so bili zgrajeni številni 
energetski objekti na mazut, kakor tudi proizvodne zmogljivo- 
sti kjer se v tehnološkem procesu uporablja tekoče gorivo, kar 
je prispevalo, da je problem energetike še bolj zaostren. Zato 
tudi hitra potreba sprejetja dolgoročne usmeritve razvoja 
energetike, ki naj temelji na izkoriščanju domačih virov ener- 
gije, varčevanju in racionalni uporabi energije sploh. Zaradi 
tega je zelo pomembno tudi izvajanje določenega programa 
varčevanja energije in njene uporabe. Zaradi tega mora 
Zvezni izvršni svet predložiti Skupščini SFRJ poročilo o ure- 
sničevanju tega programa. 

Informacija o rezultatih in nadaljnji aktivnosti 
pri uresničevanju združevanja dela in sredstev 
med proizvodnimi in prometnimi 
organizacijami združenega dela 

Skupščini SFRJ bo predložena širša informacija o režultatih 
in nadaljnji aktivnosti pri uresničevanju Združevanja dela in 
sredstev med proizvodnimi in prometnimi orgariizaeijami 
združenega dela s poudarkom na realizaciji določb zakona,s 
katerim je urejeno to gradivo. 

Informacija o izgubah, kakovosti njihovega 
saniranja in smereh za nadaljnjo odpravo 
vzrokov nastajanja izgub 

Upoštevajoč, da bo problem položaja in razvoja organizacij 
združenega dela, ki že leta poslujejo z izgubami ali na meji 
rentabilnosti, aktualen tudi v prihodnjem letu, je posebej 
pomembno, da se pravočasno oceni stanje v organizacijah 
združenega dela, ki poslujejo z izgubami in da se pravočasno 
sprejmejo tudi ustrezni ukrepi. Zaradi tega mora Zvezni 
izvršni svet na podlagi podatkov iz zaključnih računov za leto 
1980 pripraviti in poslati Skupščini SFRJ kompleksno infor- 
macijo o problemih izgub, njihovem saniranju in smereh 
aktivnosti za odpravljanje vzrokov njihovega nastajanja. 

Poročilo o uresničevanju sklepov Zveznega 
zbora o izvajanju in nadaljnji graditvi politike 
na področju zdravil 

S sklepi Zveznega zbora so bile določene naloge za zboljša- 
nje stanja na področju proizvodnje in prometa zdravil. V 
poročilu bo med drugim prikazana realizacija določenih na- 
log o preskrbi države z zdravili; dogovora o preskrbi države s 
serumi in cepivi; o politiki cen zdravil; programa za ustvarja- 
nje obveznih rezerv zdravil; kontroli izvoza zdravil in po- 
dobno. 

Predlog temeljev za urejanje varstva zraka, 
zemljišča, neionizirajočih sevanj in varstva 
pred hrupom 

Zvezni izvršni svet je zadolžen, da v sodelovanju z izvršnimi 
sveti republik in pokrajin opravi podrobno analizo republiških 
in pokrajinskih predpisov in mednarodnih konvencij, ki jih je 
ratificirala ali podpisala naša država na področju varstva 
zraka, zemljišč, neionizirajočih sevanj in varstva pred hrupom 
in na podlagi tega oceni in predloži temelje varstva, ki bi bili 
enotni za vso državo, kakor tudi način,s katerim bi to uredili 
(zvezni zakon ali družbeni dogovor). 

Analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva 
Analiza bo dala pregled zdravstvenega stanja prebivalstva v 

državi in hjgijensko-epidemioloških razmerah, s posebnim 
poudarkom na nalezljive bolezni, ki ogrožajo vso državo in na 
varstvo pri delu. Razprava o analizi naj bi bila podlaga za 
določitev temeljev zdravstvene politike v prihodnjem srednje- 
ročnem planu, kot tudi za delo socialnega razvoja države. 

Stanje in aktualni problemi borčevsko- 
invalidskega varstva 

Pri obravnavi te teme bi morali oceniti: doseženo stopnjo 
razvoja sistema borčevsko-invalidskega varstva in kako se 
izvaja določena politika; delovanje uporabe veljavnega si- 
stema borčevsko-invalidskega varstva; delovanja sistema fi- 
nanciranja; neusklajenost razvoja dopolnilnega varstva po 
republiških, pokrajinskih in občinskih predpisih; predlogi 
ukrepov za nadaljnje izboljšanje in dograditev sistema bor- 
čevsko-invalidskega varstva. 

Uresničevanje Resolucije o temeljnih smereh 
družbenega delovanja pri zboljšanju 
družbenoekonomskega položaja in vloge 
ženske v socialistični samoupravni družbi 

Skupščina SFRJ je v začetku leta 1978 sprejela to Resolu- 
cijo, pa bo treba obravnavati izvrševanje nalog, ki jih imajo na 
tem področju organi in organizacije federacije, v skladu s 
svojo ustavno funkcijo. 

* * * 
V okviru te tematske skupine bodo obravnavani tudi poro- 

čila o delu Službe družbenega knjigovodstva in o raziskova- 
nju statističnih raziskovanj, ki so pomembna za vso državo za 
leto 1980 in sprejeti tak program za leto 1982. 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM, 

Uresničevanje in varstvo ustavnih pravic 
svobode, dolžnosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov 
Pri obdelavi te teme je treba v prvi vrsti posvetiti pozornost 
uresničevanju in varstvu pravic, svobode, dolžnosti in odgo- 
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vornosti delovnih ljudi in občanov, kot osnovnih subjektov in 
nosilcev samoupravne socialistične družbe in to r>a najpo- 
membnejših področjih r.jihovega dela in življenja in nato 
učinkovitosti institucij in mehanizmov poiitičnega sistema 
socialističnega samoupravljanja glede njihovega prispevka 
pri varstvu teh pravic, svobod, dolžnosti in odgovornosti. 

Nekatera vprašanja uresničevanja ustavne 
zasnove federacije. 

Pri obdelavi te teme je treba posebno pozornost posvetiti 
enakopravnemu deležeu in odgovornosti pristojnih organov 
republik in avtonomnih pokrajin pri konstituiranju in delova- 
nju Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij, kakor tudi drugih 
zveznih organov; skupnosti odnosov med Skupščino SFRJ in 
skupščinami republik in avtonomnih pokrajih pri uresničava- 
nju skupnih interesov v Federaciji in podobno. 

Uresničevanje ustavne zasnove o občini 
Spremembe v družbenoekonomskem in družbenopolitičnem 
sistemu in zelo pomembni procesi v družbeni praksi zahte- 
vajo da se preuči ustavna zasnova v občini kot samoupravni in 
temeljni družbenopolitični skupnosti in predložijo ukrepi, ki 
jih bo treba sprejemati za njeno realizacijo v praksi'. 

' * 
Analiza o dogovorih in družbenih dogovorih, 
kjer so pri sklepanju sodelovaSi organi 
federacije 

Zvezni izvršni svet je zadolžen, da predloži podrobno ana- 
lizo o stanju, pojavih in problemih, ki se pojavljajo v zvezi z 
dogovori m družbenimi dogovori, kjer so pri sklepanju sode- 
lovali organi federacije, s posebnim poudarkom na učinkovi- 
tost realizacije teh institutov v praksi. 

Poročilo o izvajanju Resolucije o svobodni 
menjavi deSa v družbenih dejavnostih 

Potrebno je spremljati in analizirati izvajanje stališč in smeri 
akcije iz Resolucije Skupščine SFRJ o svobodni menjavi dela 
v družbenih dejavnostih. Na podlagi analize obstoječega sta- 
nja in problemov je treba predložiti ukrepe in akcije za dosle- 
dnejše in učinkovitejše uresničevanje načel in določb Ustave 
SFRJ o svobodni menjavi dela in samoupravnem interesnem 
organiziranju v družbenih dejavnostih. 

Poročijo -o stanju in pojavih glede sredstev v 
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni 
organi 

Potrebno je pripraviti popolnejše poročilo o stanju in poja- 
vih glede pridobivanja, uporabe in razpolaganja s sredstvi v 
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni organi. 

Uresničevanje družbenoekonomskega 
položaja deiavcev v delovnih skupnostih 

' zveznih upravnih organov 
V okviru spremljanja izvajanja politike in izvrševanja Za- 

kona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvrš- 
nem svetu ter zveznih upravnih organih, naj bi se analizirala 
najaktualnejša vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim po- 
ložajem delavcev v delovnih skupnostih zveznih upravnih 
organov. V zvezi s tem bi bilo treba obdelati tudi vprašanje 
dohodka delovne skupnosti, načina uresničevanja samoupra- 
nih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih 
skupnostih, samoupravnega organiziranja in drugo. 

Poročilo o preobrazbi zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij 

Zvezni izvršni svet je dolžan pripraviti Skupščini SFRJ naj- 
pozneje do konca aprila 1981- poročilo; ki naj omogoči pre- 
gled nad stanjem, pojavi in problemi v zvezi s preobrazbo 
zvezne uprave, s skladu z Zakonom o temeljih, sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih uprav- 
nih organih ter, da vsebuje predloge ukrepov na nadaljnje 
izjDopolnjevanje organizacije, delovanja in razvoja zvezne 
uprave. 

Delovanje rednih sodišč in drugih pravosodnih 
organov na novi ustavni podlagi 

V analizi bo prikazana stopnja razvoja in delovanja rednih 
sodišč, javnih tožilstev, javnega pravobranilca in vojaških 
pravosodnih organov - rta podlagi določb, ki jih svebuje 
Ustava SFRJ, s katerimi so bile opravljene spremembe na 
področju pravosodja. 

Anafe o kaznivih dejanjih, gospodarskih 
prestopkih sn prekrških, ki otežujejo izvajanje 
ukrepov ekonomske stabilizacije 

Anaiiza bo pokazala na stanje in oblike kršenja z&konitosti, 
s katerimi je oteženo izvajanje politike ekonomske stabiliza- 
cije, kaker tudi na ukrepanje pravosodnih in drugih organov 
zaradi odkrivanja, preganjanja in sojenja za kazniva dejanja, 
gospodarske prestopka s tega področja. : n 

Obravnavana bodo tudi poročila o delu zveznega družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja, zveznega sodišča, Zvez- 
nega javnega tožilstva in Zveznega javnega pravobranilstva, 
kakor tudi o delu Odboraza nagrado AVNOJ, nato informacije 
o izvrševanju prednostnega dela programa in plana usklaje- 
vanja kazenskih določb v posameznih zveznih zakonih in 
drugih zveznih predpisih in. o stanju kadrov ter aktualnih 
problemih kadrovske politike v pravosodnih organih-. 

ZUNANJA POLITIKA 

izvajanje sktepov V!, konference šefov držav 
in vlad neuvrščenih držav v Havani 
Zvezni zbor jo prevzel obveznost, da najmanj enkrat letno 
obravnava izvajanje sklepov VI. konference. Republiške in 
pokrajinske skupščine so sprejele s svoje strani sklepe, ki se 

' nanašajo na uresničevanje sklepov VI. konference. Na ta 
način je ta problematika vgrajena v naš skupščinski sistem in 
je postala sestavni del redne aktivnosti Skupščine SFRJ, re- 
publiških in pokrajinskih skupščin, kakor tudi vseh nosilcev 
mednarodne aktivnosti v SFRJ. 

Sodelovanje SFRJ z državami v razvoju 
Zvezni zbor in Zbor republik in pokrajin sta sklenila, da 

bosta najmanj enkrat letno obravnavala problematiko eko- 
nomskih odnosov SFRJ z državami v razvoju. Zadolžila sta 
pristojne odbore zborov, da redno spremljajo izvajanje dolo- 
čene politike pospeševanja ekonomskega sodelovanja SFRJ z 
državami v razvoju in po potrebi predlagajo sprejetje ustrez- 
nih odločitev. 

Konferenca ministrov za zunanje zadeve 
neuvrščenih držav 

Glede na pomen, ki ga ima ta konferenca, ki bo februarja 
1981 v New Delhiju, zaradi stanja v gibanju neuvrščenih držav 
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in za njihov dogovor o skupni akciji v poslabšanih mednaro- 
dnih odnosih in zaradi zastoja pri reševanju glavnih mednaro- 
dnih problemov, bo Zbor obravnaval izhodišča za to konfe- 
renco in poročilo jugoslovanske delegacije o rezultatih nje- 
nega dela. 

Poročilo jugoslovanske delegacije o 
madridskem sestanku KVSE 

Obravnaval bo pcočilo jugoslovanske delegacije o rezulta- 
tih dela madridskega sestanka KVSE in širša gibanja v Evropi, 
o aktivnostih, ki so povezane z evropsko varnostjo in sodelo- 
vanjem, vključujoč tudi vse aspekte sredozemskega sodelo- 
vanja in varnosti. 

Odnosi SFRJ s sosednimi državami 
Spremljanje razvoja odnosov in sodelovanja SFRJ s sose- 

dnimi državami je uvrščćno v prednostne naloge. Zbor bo 
posvetil posebno pozornost sprejemanju dolgoročnih progra- 
mov sodelovanja s sosednimi državami, razvoju obmejnega 
sodelovanja in napredku položaja jugoslovanskih narodnih 
manjšin v sosednih državah. 

Ekonomski odnosi SFRJ s tujino 
Zbor bo kot zainteresiran zbor še naprej posvečal posebno 

pozornost razvoju ekonomskih odnosov SFRJ s tujino, kot 
integralnemu delu zunanjepolitične aktivnosti SFRJ. Posebna 
pozornost bo posvečena pospeševanju ekonomske funkcije 
in krepitvi ekonomskih aktivnosti dipiomatsko-konzularnih 
predstavništev SFRJ v tujini kot tudi preoblikovanju zunanje- 
trgovinske mreže v tujini. 

Sprejet bo program sodelovanja Skupščine SFRJ s pred- 
stavniškimi telesi drugih držav v letu 1981. 

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA m 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Poročilo o uresničevanju družbene 
samozaščite v sistemu samoupravljanja 

Poročilo bo zajelo uresničevanje družbene samozaščite na 
sedanji stopnji razvoja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja z namenom, da prispeva k nadaljnjemu po- 
družbljanju varnosti in varstva ustavnosti. Odvisno od ocene 
stanja in razvoja družbene samozaščite bo Zvezni zbor do 
konca leta sprejel ustrezni skupščinski akt o družbeni samo- 
zaščiti v sistemu samoupravljanja 

Stanje varnosti šn usposobljenosti organov za 
notranje zadeve 

Treba je pripraviti celovit prikaz dejavnosti organov za no- 
tranje zadeve pri preprečevanju sovražne in druge kriminalne 
dejavnosti s tem, da prikažemo aktualna vprašanja varnosti 
naše družbe in način njihovega reševanja, kakor tudi ukrepe 
za usposabljanje organov za notranje zadeve. 

Poročilo o protipožarni varnosti 
Glede na velike materialne škode, ki jih.vsako leto pri nas 

povzročajo požari, naj bi poročilo vsebovalo podatke o giba- 
nju požarov, sistem varstva pred požari v celoti, o sistemu 
preventivnega varstva, organizaciji službe, tehnični opremlje- 
nosti in strokovnosti kadrov, ki neposredno skrbijo za varstvo 
pred požari. 

Informacija o stanju in problemih prometne 
varnosti 

Informacija naj bi zajela stanje in probleme varnosti na 
cestah, v zračnem prometu, v pomorskem in rečnem prometu 
v letu 1980. 

Obravnavana bodo poročila o rezultatih izvajanja Zakona o 
zračni plovbi in Zakona o temeljih varnosti v železniškem 
prometu. Predvideno je tudi obravnavanje naslednjih tem: 
usposobljenost gospodarstva za delo v vojnih razmerah; 
usposobljenost zdravstvene službe za splošno ljudsko 
obrambo; razvoj hribovsko-planinskih področij, kot tudi pro- 
blematika obmejnih področij z stališča splošne ljudske 
obrambe; razvoj sistema civilne zaščite; organiziranost in 
usposobljenost sistema opazovanja, obveščanja in alarmira- 
nja; realizacija programa razvoja oboroženih sil v tekočem 
planskem obdobju ter potrebe in možnosti na naslednje ob- 
dobje ter s tem v zvezi zagotovitev virov in obsega sredstev za 
JLA; uresničevanje vojaške obveznosti ter ocena pogojev in 
možnosti za nadaljnje zakonsko skrajšanje dolžine vojaškega 
roka; analiza uporabe Zakona o vojaških šolah in znanstveno- 
raziskovalnih ustanovah JLA; analiza uporabe Zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovan- 
cev; razvoj, delo in vzdrževanje reproduktivne sposobnosti 
industrije oborožitvenih sredstev in vojaške opreme - analiza 
uporabe Zakona o proizvodnji oborožitvenih sredstev in voja- 
ški opremi; uresničevanje določb Zakona o združenem delu, 
ki se nanašajo na splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito; opravljanje inšpekcijskih zadev glede izvajanja 
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, planov in ukre- 
pov na področju ljudske obrambe; in aktualna vprašanja, ki so 
povezana z bivanjem vojaških obveznikov v tujini. 

ZAKONODAJNI DEL 
Zaradi nadaljnje demokratizacije družbenopolitičnih od- 

nosov, popolnejšega uresničevanja načela o kolektivnem 
delu in krepitvi odgovornosti, bodo v Ustavi SFRJ opravljene 
spremembe nekaterih določb, ki se nanašajo na vprašanja 
organizacije in sestave organov, kakor tudi na trajanje man- 
data predsednika oziroma predsedujočega. 

S spremembami in dopolnitvami Ustavnega zakona za izva- 
janje Ustave SFRJ bi se določil dan izvajanja določb Ustavnih 
amandmajev, določil pa bi se tudi rok v katerem bi morali biti 
usklajeni določeni zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi ozi- 
roma splošni akti. 

SISTEM SOCIALISTIČNIH 
SAMOUPRAVNIH 

DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

Zakon o temeljih odnosov v gospodarjenju s 
sredstvi za pospeševanje in razširitev 
materialne osnove združenega dela in pravic 
delavcev iz naslova minulega dela 

■ Z zakonom bodo določene osnove za urejanje in uresniče- 
vanje odnosov v gospodarjenju s sredstvi za pospeševanje in 
razširitev materialne osnove dela v organizacijah združenega 
dela in v skupnem gospodarjenju, kakor tudi osnove za ureja- 
nje in uresničevanje pravic delavcev do dela osebnega do- 
hodka iz naslova minulega dela in to: osnove za določanje 
sredstev iz naslova minulega dela in osnove za delitev sred- 
stev za osebne dohodke iz naslova minulega dela. 

poročevalec 33 



Zakon o jedrski energiji 
Z zakonom bi v celoti določili odnose na področju jedrske 

energije, kodificirali sprejete predpise s tega področja z 
ustreznimi spremembami in dopolnitvami in predpisali po- 
goje za razvoj in uporabo jedrske energije, jedrskih objektov 
in materiala v miroljubne namene, urejen p^bi bil tudi status 
Komisije za jedrsko energijo, njene naloge in pooblastila. 

Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 

Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, izhajajoč iz tega, da tvorijo 
osnovo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot se- 
stavnega dela združenega dela, dohodkovni odnosi ter načela 
vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela. 

Zakon o statistiki 
S tem zakonom bo regulirano mesto in vloga statistike kot 

specializirane službe v družbenem sistemu informiranja in 
njena samoupravna preobrazba. 

Priporočilo o nadaljnjem razvoju 
samoupravnih socialističnih 
družbenoekonomskih odnosov na vasi 

Na podlagi sklepov ob obravnavi gradiva »Zadružništvo v 
funkciji samoupravno organiziranega združenega dela in 
sredstev«, bo pripravljeno priporočilo o nadaljnjem razvoju 
socialističnih družbenoekonomskih odnosov na vasi. 

Na tem področju bo sprejetih več zakonov o spremembah 
in dopolnitvah obstoječih zakonov, ki jih narekujeta potreba 
in praksa razvoja sistema socialističnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov. Predvidene so spremembe in do- 
polnitve naslednjih zakonov: o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema; o zveznih blagovnih rezervah; o amortizaciji 
osnovnih sredstev organizacij združenega dela in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev; o revalorizaciji osnovnih sred- 
stev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sred- 
stev; o knjigovodstvu; o temeljih sistema zavarovanja premo- 
ženja in oseb; o prometu strupov; o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo; o evidencah 
na področju dela; o kontroli predmetov iz žlahtnih kovin. 

V Osnutek programa je vključeno tudi sprejetje zakona o 
pogojih in načinu organiziranja in registracije organizacij 
združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti v Pro- 
sti coni; o programu gradnje Proste cone oblikovane s Spora- 
zumom o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med 
SFRJ in Italijo; o postopku vpisa v sodni register. 

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

Zakon o temeljih družbenega sistema 
informiranja 

S tem zakonom bi bili urejeni enotni temelji družbenega 
sistema informiranja, kot tudi vprašanja organizacije in dela 
obstoječih specializiranih služb in pooblaščenih organov in 
organizacij na tem področju, zaradi samoupravne preobra- 
zbe, v soglasju s sprejeto Resolucijo o temeljih družbenega 
sistema informiranja. 

Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja 
S tem zakonom bodo urejeni temelji sistema javnega obve- 

ščanja, s katerim bo zagotovljena enotnost družbenopolitič- 
nega sistema na področju javnega obveščanja, določene 
bodo pravice delovnih ljudi in občanov, da so obveščeni o 
dogodkih doma in v svetu, pravice in obveznosti subjektov 
obveščanja, kakor tudi druga vprašanja, ki so pomembna za 
javno obveščanje. 

Zakon o Nagradi Edvarda Kardelja 
Ta nagrada bo ustanovljena kot družbeno priznanje, ki se 

podeljuje v spjomin na delo Edvarda Kardelja, izjemne oseb- 
nosti, revolucionarja in velikega marksističnega teoretika, po- 
deljevala pa naj bi se za izreden ustvarjalen prispevek v 
razvoju teorije in prakse samoupravljanja. 

Zakon o jemanju in presajanju delov 
človeškega telesa 

Razvoj znanosti na področju medicine sploh, kot tudi kirur- 
ške tehnike je omogočil izpopolnjevanje zdravljenja bolnikov 
tudi s presajevanjem delov človeškega telesa ali organov. 
Čeprav so socialistične republike in socialistične avtonomne 
pokrajine pristojne za urejanje teh vprašanj, specifičnost tega 
gradiva kaže na potrebo, da se določena vprašanja uredijo 
enotno za vso državo. 

t > 
Zakon o splošni ljudski obrambi 

Z novim zakonom o splošni ljudski obrambi bodo izražene 
najpomembnejše spremembe v sistemu organiziranja splošne 
ljudske obrambe, posebej glede močnejšega povezovanja z 
družbeno samozaščito, zagotavljanja neposrednejše in po- 
polnejše usmerjajoče vloge ZKJ v splošni ljudski obrambi; 
nadalnjega podružbljanja temeljev obrambe z neposrednim in 
aktivnim sodelovanjem delovnih ljudi in občanov, samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in delegacij skupščin v teh zade- 
vah, kakor tudi v vodenju splošne ljudske obrambe v kritičnih 
situacijah. 

Zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov 
in družin padlih borcev 

Predlaga se prenos zdravstvenega varstva uporabnikov 
pravic na podlagi tega zakona na samoupravne interesne 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in uporabo teh pravic v 
obsegu, na način in po postopku, ki ga predpisujejo skunosti 
zdravstvenega zavarovanja. 

Zakon o reševanju kolizije zakonov in 
pristojnosti v gradivu o izvrševanju kazenskih 
sankcij 

Urejanje gradiva o izvrševanju kazenskih sankcij sodi v 
zakonodajno pristojnost republik in avtonomnih pokrajin. Re- 
publike in avtonomne pokrajine so sprejele svoje zakone o 
izvrševanju kazenskih sankcij. Nekatere rešitve v nekaterih od 
teh zakonov so med seboj različne, ta zakon pa naj bi uredil 
kolizijo zakonov in pristojnosti v gradivu o izvrševanju kazen- 
skih "sankcij. 

Zakon o računanju časa 
S tem zakonom je določeno, da v Jugoslaviji velja srednjee- 

vropski čas, ki bp uveden leta 1981. 

Na tem področju bodo sprejeti še naslednji zakoni: o jugo- 
slovanskem registru zrakoplovov; o reševanju kolizije zako- 
nov o odnosih z mednarodnim elementom; o varstvu arhiv- 
skega gradiva federacije; o zveznih sodnih taksah. 

Predvideno je še, da bodo sprejete spremembe in dopolni- 
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tve v naslednjih zakonih: o opravljanju notranjih zadev iz 
pristojnosti zveznih upravnih organov; o Zveznem zavodu za 
zdravstveno varstvo; o varstvu pred ionizirajočim sevanjem; o 
temeljih sistema zvez; o zračni plovbi; o temeljnih pravicah 
nosilcev »Partizanske spomenice 1941«; o temeljnih pravicah 
borcev španske narodne-osvobodilne vojne od leta 1936 do 
1939; o temeljnih pravicah oseb odlikovanih z Redom naro- 
dnega heroja; Karadjordjeve zvezde z meči, Redom belega 
orla z meči in Zlato medaljo Obilic; o borčevskem dodatku; o 
obveznostih federacije za pokojnine borcev; o vojaških sodi- 
ščih; o uporabi predpisov in o reševanju kolizil republiških 
oziroma pokrajinskih zakonov s področja davka, prispevka in 
taks; o varstvu znaka in imena Rdečega križa. 

ZUNANJA POLITIKA 

Zakon o opravljanju zunanjih zadev iz 
pristojnosti zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij 

S tem zakonom bodo urejena pooblastila in dolžnosti orga- 
nov federacije v uresničevanju in izvajanju politike SFRJ in 
vzdrževanju političnih, ekonomskih in drugih odnosov Jugo- 
slavije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 

PRORAČUN FEDERACIJE IN 
ORGANIZACIJ FEDERACIJE 

Zaključni račun Proračuna federacije za leto 
1980 

Predlog zaključnega računa Proračuna federacije bo po- 

slan Skupščini SFRJ s Poročilom Zveznega izvršnega sveta o 
obravnavi in določitvi Predloga zaključnega računa Prora- 
čuna federacije, kakor tudi o obravnavni predloga zaključnih 
računov zveznih direkcij za rezerve industrijskih in živilskih 
proizvodov. 

Proračun federacije za leto 1982 
V postopku sprejemanja proračuna federacije za leto 1982 

bo Zbor obravnaval predlog temeljev proračuna federacije; 
osnutek proračuna federacije; predlog proračuna federacije z 
aneksi (finančni plani zveznih direkcij za rezerve živilskih in 
industrijskih proizvodov). 

Zakon o izvršitvi Proračuna federacije za leto 
1982 

Obenem z osnutkom oziroma predlogom proračuna federa- 
cije bo poslan tudi predlog za izdajo oziroma predlog zakona 
o izvršitvi Proračuna federacije za leto 1982. 

Odlok o organizaciji in delu služb Skupščine 
SFRJ 

Z odlokom bo urejeha organizacija in delovno področje 
služb Skupščine SFRJ, ki opravljajo strokovne in druge za- 
deve za potrebe Skupščine SFRJ, njenih zborov, delovnih 
teles, skupnih delovnih teles zbora, delegacij in delegatov v 
Skupščini SFRJ; položaj, pooblastila, odgovornost in imeno- 
vanja oziroma postavljanje funkcionarjev in vodilnih delavcev 
v službah Skupščine; uresničevanje samoupravnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev in drugo. 

V Osnutek delovnega programa Zbora niso vneseni zakoni, 
ki se nanašajo na nepredvidene investicije, zaradi tega ke,- je v 
teku dogovarjanje o tem, katere nepredvidene investicije 
bodo financirane iz proračuna federacije v obdobju od leta 
1981 do 1985, kot tudi dinamika iljihove izvršitve. 

- Resen padec realnih osebnih dohodkov 

© V prvih osmih mesecih letos so bili realni osebni dohodki za 6,7 odstotka 
manjši kot lani, medtem ko se je osebna poraba prebivalstva v enakem 
obdobju zmanjšala za 3,8 odstotka 

® Stroški za prehrano so se povečali za 28 odstotkov in so najbolj vplivali na 
povečanje življenjskih stroškov 

O V največjem številu gospodarskih panog in v družbenih dejavnostih so osebni 
dohodki naraščali precej počasneje od rasti dohodka 

® Povprečni osebni dohodek v gospodarstvu je v prvih šestih mesecih letos 
znašal 8580 dinarjev, vseh zaposlenih pa 8700 dinarjev 

® V posameznih panogah namenjajo za skupno porabo toliko kolikor znaša 
osebni dohodek v nekaterih drugih dejavnostih 

Ekonomska gibanja letos ne prišlo na področju gibanja dohodkov za 6,7 odstotka. osebnih dohodkov v letu 1980, 
potekajo po_ predvidevanjih, osebnih dohodkov, saj jeza- To poudarja Informacija o ki jo je Zvezni izvršni svet po- 
Do najresnejših odstopanj je beležen.padec realnih osebnih gibanjih nominalnih in realnih slal v obravnavo Skupščini 
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SFRJ. Obravnavali jo bodo de- 
legati .ibora republik in pokra- 
jin. . 

PADEC OSEBNIH 
DOHODKOM 
!N PORABE 

Osrednja značilnost letoš- 
njih ekonomskih gibanj je rea 
'en padec nominalne rasi! 
vseh indikatorjev razvoja drža- 
■<e z izjemo zaposlovanja. Naj- 
večje odstopanje pa je zabele- 
ženo pri osebnih dohodkih ir: 
skupni osebni porabi zaposle- 
nih. Namesto predvidene rasti 
osebne porabe prebivalstva v 
višini 3,8 odstotka v primerjavi 
z letom poprej, se ocenjuje, d F 
bo prišlo do njenega upada- 
nja. Masa realnih osebnih do- 
hodkov zaposlenih v družbe 
nem sektorju pa bo namesto 1 
odstotne rasti upadla za 4 od- 
stotke. Na zaposlenega dose 
ga ta padec 7 odstotkov. 

V letu 1980 je zabeležena hI 
irejša rast produktivnosti dela 
■tć rasti osebnih dohodkov. 
Produktivnost se je poveča';? 
za 0,9 odstotka, medtem ko po 
se osebni dohodki v gospodar- 
stvu zmanjšali za 6,5 odstotka 
v negospodarstvu pa za G.'J 
odstotka. 

L&tos poteka proizvodnja 
ood vrsto neugodnih vplivov 
notranjih in zunanjih dejavni- 
kov. Ustvarjena stopnja ras*: 
proizvodnje v vsem, gospodar 
stv" znaša 3 odstotke, v indu- 
striji pa 4 odstotke. Bistvenega 
Dovečanja stopnje gospodar 
cke rasti ne moremo pričakc- 
v<ni tudi v letu 1981. Zato lahk i> 
sklepamo, da je to eden naj- 
večjih gospodarskih probis- 
rocv v tem obdobju. 

RAST CEN 6N S ADEC 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Letošnja dinamična rsst 
cen, pravi Informacija, v veliki 
meri vpliva tudi na zmanjševa- 
nje kupne moči prebivalstva in 
padec življenjskega standarda. 
Že v pivi polovici leta so bili nw. 
vseh področjih porušeni plani ■ 
rani proporci politike cen, pre- 
d\ idene za leto 1980. Pri cenah 
na drobno v okviru skjpne ra- 
sli (v višini 21,9 odstotka) hi- 
treje naraščajo ti?te cene, ki so 
pod režimom družbenega nad - 
zorstva (za 23,9 odstotka) cv 
Cen, ki se prosto oblikujejo na 
trgu {15,1 odstotka). Do konc>> 
leta, opozarja Informacija, lah 
ko p; ide tudi do nadaljnje di- 
namične rasti cen. 

Življenjski stroški so se v ob- 
dobju januar-avgust 1S80 po- 
večali za 27 odstotkov v pri- 
merjavi z enakim obdobjem la- 

ni. Avgusta pa so bili, glede na 
december lani, za 19 odstot- 
kov višji. S tem je bil že v prvih 
osmih mesecih dosežen plani- 
rani okvir rasti cen do konca 
leta. 

Na visoko rast življenjskih 
stroškov so predvsem vplivali 
Stroški' prehrane, ki so se v 
prvih osmih mesecih letos po- 
večali za 28 odstotkov v pri- 
merjavi z enakim obdobjem la- 
ni oziroma za 18 odstotkov v 
primerjavi z decembrom leta 
1979. Pri tem je bila zabeleže- 
na tudi neizenačena rast cen v 
posameznih mestih in indu- 
strijskih središčih, kakor tudi v 
republikah in pokrajinah. To 
opozarja na probleme izvaja- 
nja dogovorjene politike cen in 
življenjskih stroškov ter na te- 
žave preskrbovanja prebival- 
stva na jugoslovanskem, trgu. 
Po ocenah bo rast življenjskih 
stroškov letos dosegla okoli 30 
odstotkov v primerjavi z letom 
poprej. To pa bo največja rast 
pb letu 1965, ko je bila izpelja- 
na gospodarska reforma in de- 
valvacija dinarja. Takrat so se 
življenjski stroški povečali za 
35 odstotkov. 

V prvem četrtletju leta 1980 
so se prihodki in odhodki štiri- 
članskega delavskega gospo- 
dinjstva, v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, nominalno po- 
večali za približno 20 odstot- 
kov. Ob upoštevanju podatka, 
da so se hkrati povečali živ- 
ljenjski stroški za približno 27 
odstotkov, lahko sklepamo, da 
je vrednost njihove osebne po- 
rabe realno upadla za okoli 5 
odstotkov. 

OSEBNI DOHODKI V 
GOSPODARSTVU 

Na področju politike razpo- 
rejanja dohodka in čistega do- 
hodka v gospodarstvu v prvi 
polovici leta 1980 so bili, gle- 
dano v celoti, doseženi pozitiv- 
ni rezultati. Pri rasti dohodka v 
višini 32 odstotkov, je maša 
sredstev za osebne dohodke 
narastia za 23 odstotkov, sred- 
stva za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve pa za 73 
odstotkov. 

Povprečni osebni dohodek v 
gospodarstvu je znašal 6580 
dinarjev. Rast osebnih dohod- 
kov po panogah je bila različ- 
na. V industriji, gozdarstvu, 
gradbeništvu in na področju fi- 
nančnih in drugih storitev so 
osebni dohodki naraščali za 9 
do 10 odstotkov počasneje od 
rasti dohodka. V kmetijstvu je 
bila ta rast za 2,8 odstotka po- 
časnejša, v prometu za 4,1, v 
gostinstvu in turizmu pa za 1,1 
odstotka. 

Osebni dohodki v trgovini na 
debelo, zunanji trgovini, pro- 
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jektantskih organizacijah, v iz- 
dajateljsko-novinarski dejav- 
nosti, na radiu in televiziji so 
naraščali za 10 do 13 odstot- 
kov počasneje od rasti dohod- 
ka, v elektrogospodarstvu za 
8,5, pri proizvodnji nafte in pli- 
na za 7 in na podrpčju proiz- 
vodnje naftnih derivatov za 2 
odstotka. 

Hitrejša rast osebnih dohod- 
kov od rasti dohodka je bila v 
proizvodnji železove rude, črni 
metalurgiji, pri predelavi kav- 
čuka, proizvodnji pijač, v že- 
lezniškem, rečnem in zračnem 
prometu. 

Nominalni osebni dohodki 
delavcev v gospodarstvu so se 
v prvi polovici leta povečali za 
18 odstotkov, realni osebni do- 
hodki so bili nižji za 7 odstot- 
kov, medtem ko je produktiv- 
nost dela ostJa na taki ravni 
kot je bila v obravnavanem ob- 
dobju lani. V. nekaterih pano- 
gah so realni osebni dohodki. 
na enaki ravni ali pa so se v 
primerjavi z letom poprej po- 
večali, medtem ko so v drugih 
panogah realni osebni dohod- 
ki za več kot 10 odstotkov 
manjši. V prvo skupino sodi 
prenos električne energije in 
pomorski promet, v drugo pa 
proizvodnja železpve rude, pi- 
jač, grafična dejavhost, kmetij- 
ska proizvodnja, ribištvo, pro- 
izvodnja tobaka itd. 

V temeljnih organizacijah, ki 
poslujejo.z izgubami, je bil do- 
hodek na delavca za približno 
8 odstotkov manjši kot lani, 
vendar so se čisti osebni do- 
hodki na zaposlenega povečali 
za 19 odstotkov. Delavci, zapo- 
sleni v organizacijah, ki poslu- 
jejo z izgubami, imajo večje 
osebne dohodke od povpreč- 
nih osebnih dohodkov v go- 
spodarstvu. Nekatere teh or- 
ganizacij še naprej beležijo vi- 
soko rast osebnih dohodkov. V 
to skupino sodi elektrogospo- 
darstvo (s 23 odstotno rastjo), 
proizvodnja naftnih derivatov 
(25), pomorski promet (26), 
zračni promet (26) in PTT sto- 
ritve (44). 

OSEBNI DOHODKI 
V DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 

V družbenih dejavnostih so 
osebni dohodki naraščali po- 
časneje od dohodka. Dohodek 
je narastel za 21 odstotkov, 
masa osebnih dohodkov pa za 

19 odstotkov. Pri tem informa- 
cija poudarja, da so osebni do- 
hodki v teh dejavnostih nara- 
ščali za okoli 4 odstotke počar 
sneje Kot osebni dohodki v go- 
spodarstvu. 

Povprečni osebni dohodek 
,delavca v družbenih dejavno- 
stih je narastel za 16,4 odstot- 
ka ali za 1,6 odstotka manj kot 
osebni dohodek v gospodar- 
stvu. V samoupravnih intere- 
snih skupnostih je ta rast do- 
segla 16 odstotkov, povprečni 
osebni dohodek pa je znašal 
8205 dinarjev. V družbenopoli- 
tičnih skupnostih je rast oseb- 
nega dohodka znašala 19 od- 
stotkov, povprečni osebni do- 
hodek pa je Joil 8161 dinarjev, 
medtem ko je v družbenopoli- 
tičnih organizacijah zabeleže- 
na 16 odstotna rast, povprečni 
osebni dohodek pa je bil 9160 
dinarjev. 

Marca letos je bilo v družbe- 
nem sektorju zaposlenih 5,6 
milijona delavcev, ki so pov- 
prečno zaslužili po 6700 dinar- 
jev. Osebne dohodke v višini 
zajamčenih osebnih dohodkov 
prejema 13 odstotkov delav- 
cev, medtem ko znaša osebni 
dohodek največjega števila 
delavcev (okoli 1,8 milijona) od 
5 do 7000 dinarjev. 

Razlike med dohodki v go- 
spodarstvu in negospodarstvu 
so se zmanjšale v prid gospo- 
darstva, tako da razlika v do- 
hodkih sedaj dosega 1350 di- 
narjev v prid negospodarstva, 
razlika po delavcu pa znaša 95 
dinarjev v prid gospodarstva. 
Informacija opozarja, da so 
dela srednje in nižje strokovne 
izobrazbe relativno visoko vre- 
dnotena v primerjavi z deli, ki 
jih opravljajo kvalificirani' in 
polkvaiificirani delavci. 

VELIKE RAZLIKE PRI 
DOHODKIH 

Povprečni osebni dohodki 
po panogah niso izenačeni. So 
tudi zelo velike razlike, ki se 
gibljejo v razponu 1:2,12, med- 
tem ko se pri nekvalificiranih 
delavcih zmanjšajo na 1:1,8. 

Vse to neugodno vpliva na 
proces združevanja dela in 
sredstev in ustvarjanje dohod- 
ka s skupnimi programi proiz- 
vodnje. Tako stanje tudi po- 
glablja socialne razlike in pov- 
zroča ekonomske ter socialne 
probleme. Poleg tega se tak 
položaj negativno odraža tudi 
pri zanimanju delavcev za po- 
večanje produktivnosti dela. 
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Še večje razlike nastajajo na 
ravni sredstev skupne porabe, 
kjer se razpon giblje med 
1:4,83. V posameznih panogah 
znašajo mesečna sredstva za 
skupno porabo toliko kot zna- 
ša povprečni osebni dohodek 
v panogah z nizkimi dohodki. 

To ugotovitev Informacija do- 
kazuje tudi s primerom. V prvi 
polovici letos so na primer 
sredstva za skupno porabo na 
delavca pri proizvodnji nafte in 
plina znašala mesečno 4282 
dinarjev. V enakem obdobju 

pa je bil mesečni osebni doho- 
dek delavca v proizvodnji 
končnih tekstilnih izdelkov 
4947 dinarjev. 

Zaradi tega Informacija skle- 
pa, da je letos prišlo do nepri- 
čakovanega padca realnih 
osebnih dohodkov, ki znaša 7 
odstotkov. Predlaga sprejetje 
nujnih ukrepov, ki bi zaustavili 
trend upadanja realnih oseb- 
nih dohodkov predvesem de- 
lavcem z nizkimi osebnimi do- 
hodki. Rešitve moramo poi- 
skati v povečevanju produktiv- 

nosti dela, zmanjševanju sto- 
penj davkov in prispevkov iz 
dohodka in osebnih dohod- 
kov, omejevanju povečevanja 
cen na drobno, uvajanju kom- 
penzacij in podobno. Standard 
delavcev je treba zavarovati tu- 
di prek subvencioniranja sta- 
narin, s povečevanjem otro- 
ških dodatkov itd. 

Za zaustavitev nadaljnjega 
upadanja realnih osebnih do- 
hodkov so bili doslej sprejeti 
nekateri ukrepi. Med drugim 
za povečanje osebnih dohod- 
kov v panogah z oteženimi de- 

lovnimi pogoji, zagotovljeno je 
tudi, da nizki osebni dohodki 
proizvodnih delavcev narašča- 
jo v skladu z dohodkom itd 

Sprejeti so tudi ukrepi na po- 
dročju skupne porabe v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela ter na področju so- 
cialne po.litike iz pristojnosti 
občin in SIS. Podpreti in spod- 
bujati pa je potrebno doseda- 
nje ukrepe ekonomske politi- 
ke, da bi zaščitili realne oseb- 
ne dohodke, omenja na koncu 
Informacija. 
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