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OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 

1982 (ESA-840) 

Na podlagi 355. člena, 2. alinee prvega odstavka 
342. člena in 1. alinee 345. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 203. člena zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije, 1. alinee prvega razdelka 71. člena ter 72. 
člena in 340. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora dne .... sprejela 

RESOLUCIJO 
o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

v 1982. letu 
I. KLJUČNI CILJI IN MATERIALNI OKVIRI 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V 1982. LETU 

1. Ključna naloga pri uresničevanju politike ekonom- 
ske stabilizacije in nadaljnjem poglabljanju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v 1982. letu je 
izboljšanje plač ilnobilančnega in deviznobilančnega 
položaja SR Slovenije. S tem bodo delovni ljudje in 
občani zagotavljali nadaljnji razvoj ter uresničevali svoj 
del soodgovornosti za uresničevanje skupno dogovor- 
jenih ciljev in nalog družbenoekonomskega razvoja v 
SFR Jugoslaviji ter pri uresničevanju sklepov Predsed- 
stva SFR Jugoslavije. 

Izboljšanje plač ilnobilančnega in deviznobilančnega 
položaja bomo dosegli predvsem s povečanjem izvoza 
blaga in storitev na konvertibilno območje, z bolj pro- 
duktivnim delom in intenzivnejšim dohodkovnim, pro- 
izvodnim in tehnološkim povezovanjem na samouprav- 
nih osnovah v vsej Jugoslaviji. 

Z uč inkovitejšim uresničevanjem samoupravno spre- 
jetih planskih nalog na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, širšim povezovanjem v reprodukcijskih toko- 
vih in več jim varčevanjem bomo najuč inkoviteje pre- 
magovali gospodarske težave in lahko dosegali boljše 
rezultate od načrtovanih, hkrati pa krepili ekonomske 
motive za hitrejše spremembe v strukturi gospodarstva 
ter s tem krepili materialno osnovo skladno s cilji 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Pogoji za več ji izvoz bo bolj umirjeno in skladnejše 
gibanje cen, selektivna oskrba proizvodnje glede na 
izvozno usmerjenost, izvozno usmerjena kreditno mo- 
netarna in davčna politika; tej ključni nalogi pa bosta 
podrejeni politika naložb in delitve. 

2. Povečane obveznosti za odplač ilo dolgov v tujini 
bodo skupaj z občutno manjšimi možnostmi novega 
zadolževanja vplivale na obseg uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala za potrebe proizvodnje ter na 
zmanjšanje v SR Sloveniji razpoložljivih sredstev za 
potrošnjo. Izvajanje nalog na področ ju ekonomskih 
odnosov s tujino s tem odloč ilno opredeljuje mate- 
rialne okvire razvoja SR Slovenije v 1982. letu. 

Z nadaljnjimi prizadevanji delovnih ljudi in pravoča- 
snimi ukrepi ekonomske politike bo potrebno povečati 
izvoz blaga na konvertibilno območje realno za naj- 
manj 6%. Hitreje bomo morali povečevati tudi devizni 
priliv na osnovi izvoza storitev na konvertibilno ob- 
močje. 

Ob tem bo z boljšo organizacijo in več jimi prizadeva- 
nji vseh fazah družbene reprodukcije treba doseč i na- 
slednje razvojne okvire glede na 1981. leto: 

- ob potrebi po izboljšanju pokritja uvoza z izvozom 
bo uvoz surovin in reprodukcijskega materiala odvisen 
od izvoznih rezultatov, kar bo zahtevalo nadaljnjo se- 
lekcijo pri oskrbi proizvodnje z uvoženimi surovinami 
in reprodukcijskim materialom v prid preusmeritve v 
izvoz; 

- na osnovi razpoložljivih zmogljivosti in večjega 
prilagajanja proizvodnih programov izvozni usmeritvi 
bo celotna industrijska proizvodnja ohranila raven 
1981. leta, hitrejša bo rast proizvodnje izven industrije 
(razen v gradbeništvu in trgovini), tako da bo celotni 
družbeni proizvod porasel realno za 0,2%; 

- nadaljevali bomo politiko produktivnega zaposlo- 
vanja, tako da se bo število zaposlenih delavcev - 
poleg zaposlovanja na izpraznjenih delih in nalogah ter 
vključevanja pripravnikov v delo - povečalo za 0,3%. 
Rast dohodka, zaposlovanja, produktivnosti in osebnih 
dohodkov v posameznih dejavnostih in organizacijah 
združenega dela bo odvisna od uspešnosti in uč inkovi- 
tosti pri gospodarjenju, zlasti od izvoza na konverti- 
bilno območje in prizadevanj za povečanje proizvodnje 
na osnovi domačih surovin in reprodukcijskega mate- 
riala; 

- sredstva za investicije v osnovna sredstva se bodo 
realno znižala za 5%, v tem za gospodarske investicije 
realno za 2,5%, za stanovanjsko izgradnjo realno za 5%, 
za druge negospodarske investicije realno za 25%; 

- rast sredstev za osebne dohodke bo zaostajala v 
globalu za rastjo dohodka za 10%; ob tem bodo realni 
osebni dohodki v globalu za okoli 2% pod ravnijo 1981. 
leta. S povečanjem produktivnosti in boljšim gospo- 
darjenjem kakor tudi porastom proizvodnje pa bi 
ustvarili možnosti za nižji padec oziroma ohranitev 
ravni realnih osebnih dohodkov, pri čemer bo gibanje 
realnih osebnih dohodkov različno v dejavnostih in 
organizacijah združenega dela, odvisno od uveljavlja- 
nja kvalitetnih dejavnikov razvoja in ravni proizvodnje; 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih 

potreb bodo v globalu rasla za 10% počasneje od rasti 
dohodka. V tem okviru ne bo moč začeti nobene inve- 
sticije; investicijska sredstva se bodo namenjala za 
dokončanje prioritetnih objektov (celodnevna osnovna 
šola, usmerjeno izobraževanje ter raziskovalna dejav- 
nost na področ ju naravoslovno matematičnih, tehnič- 
nih, tehnoloških in kmetijskih ved) in za zagotavljanje 
amortizacije. Ob skrajno racionalnem zaposlovanju v 
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družbenih dejavnostih in drugih negospodarskih de- 
javnostih bo rast sredstev za osebne dohodke delavcev 
v teh dejavnostih usklajena z rastjo sredstev za osebne 
dohodke delavcev v gospodarstvu. 

Ob uveljavitvi predvidenih sprememb v obračunava- 
nju amortizacije in valorizacije osnovnih sredstev bo 
treba ponovno preveriti materialne okvire razvoja in jih 
prilagoditi na tej osnovi zaostrenim razmeram delitve 
družbenega proizvoda. 

Da bi dosegli razvoj v teh okvirih, bo potrebno z 
aktiviranjem vseh razpoložljivih materialnih in ustvar- 
jalnih zmogljivosti ter maksimalnim izkoriščanjem do- 
sežkov dosedanjega razvoja tehnologije in pri nastopu 
na trgu povečati izvoz blaga in storitev na konvertibilno 
območje. To zahteva odločnejše spremembe v obnaša- 
nju vseh, zlasti povečano varčevanje in racionalnost v 
gospodarjenju v celotni družbeni reprodukciji. Ob tem 
je treba razvijati inovacijsko dejavnost v organizacijah 
združenega dela in tudi uč inkoviteje povezovati ce- 
lotno inovacijsko verigo, od znanosti, raziskovalnega 
dela, inženiringa do neposredne proizvodnje. Z nadalj- 
njim razvojem sistema samoupravnega planiranja bo 
nujno učvrstiti proizvodne, tehnološke in dohodkovne 
soodvisnosti v delovnih organizacijah, sestavljenih or- 
ganizacijah, poslovnih skupnostih in samoupravnih in- 
teresnih skupnostih in na tej osnovi zaostriti njihovo 
odgovornost za uresničevanje skupnih razvojnih 
usmeritev tudi z opredeljenimi materialnimi posledi- 
cami za kršitelje sporazumov in dogovorov. 

Vse samoupravne organizacije in skupnosti ter druž- 
benopolitične skupnosti morajo nemudoma pričeti s 
preverjanjem svojih srednjeročnih planskih dokumen- 
tov zaradi zaostrenih družbenoekonosmskih razmer. V 
zoženih materialnih okvirih morajo v prvem trimeseč ju 
opredeliti zamike v dinamiki uresničevanja nalog ozi- 
roma skrč iti prednostne naloge za celotno srednje- 
ročno obdobje. V tem primeru morajo v smislu konti- 
nuiranega planiranja v prvem polletju izpeljati po- 
stopke spreminjanja svojih srednjeročnih planskih do- 
kumentov. 

II. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA 
V IZVOZ ZA IZBOLJŠANJE 
PLAČILNOBILANČNEGA 
IN DEVIZNOBILANČNEGA POLOŽAJA 
SR SLOVENIJE 
1. Aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino 

1.1. V 1982. letu je potrebno nadalje povečevati de- 
lež proizvodnje blaga in storitev za izvoz na konverti- 
bilno območje. Predvidena 6% rast izvoza blaga bo 
zadostovala za najnujnejši uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala, zlasti za potrebe proizvodnje za izvoz 
in za nujno osnovno oskrbo občanov. Uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala za ohranjanje ravni v drugi 
proizvodnji bo možno zagotoviti le, če bo izvoz nara- 
ščal hitreje in se bo v izvoz usmerjalo še več organiza- 
cij združenega dela. Zato se morajo za akcijo za pove- 
čanje izvoza mobilizirati samoupravni organi in te- 
meljne organizacije združenega dela. 

Uvoz blaga v letu 1982 bo realno manjši kot v 1981. 
letu. Surovine in reprodukcijski material bo možno 
uvažati le skrajno selektivno in racionalno, pri čemer 
bo zagotovljena prednost uvozu surovin in reproduk- 
cijskega materiala za proizvodnjo za izvoz. Uvoz 
opreme bo usmerjen pretežno v povečanje proizvodnje 
za izvoz. Za široko potrošnjo bodo uvoženi samo proi- 
zvodi, ki so bistvenega pomena za osnovno oskrbo 
občanov. 

Organizacije združenega dela, ki so bile doslej po- 
membno navezane na uvoz, morajo v 1982. letu pre- 
usmeriti svojo proizvodnjo tako, da bodo manj odvisne 
od uvoza surovin in reprodukcijskega materiala ozi- 
roma da bodo bistveno povečale izvoz ter stopnjo 
pokritja uvoza z izvozom. 

1.2. Izvozno in konkurenčno sposobnost na tujih 
trgih je treba izboljševati predvsem z dvigom produk- 
tivnosti dela, z zmanjšanjem stroškov ter s tesnejšim 
povezovanjem in odločnejšim združevanjem na do- 
hodkovnih principih medsebojno proizvodno soodvi- 
snih organizacij združenega dela. 

1.3. Organizacije združenega dela bodo v okviru Sa- 
moupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino, sprejete plane ekonomskih 
odnosov s tujino v januarju 1982 uskladile s projekcijo 
plač ilnobilančnega in deviznobilančnega položaja SR 
Slovenije v enotni projekciji plač ilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1982. 

Organizacije združenega dela bodo z usklajenimi 
plani prevzele svoj delež odgovornosti za uresničeva- 
nje obveznosti iz planov ekonomskih odnosov s tujino. 
Njihovo izvajanje po obsegu, dinamiki in regionalni 
strukturi bo zagotovljeno z ukrepi tekoče ekonomske 
politike, s posebno metodologijo za mesečno sprem- 
ljanje uresničevanja planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino in s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi v Sa- 
moupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

1.4. Temeljne organizacije združenega dela bodo v 
delovnih organizacijah združenega dela, v sestavljenih 
organizacijah združenega dela ter v drugih dohodkov- 
nih, proizvodnih in tehnoloških povezavah v celotni 
Jugoslaviji okrepile samoupravno sporazumevanje o 
udeležbi na skupno ustvarjenem deviznem prilivu v 
skladu s 67. in 68. členom zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino ter na tej podlagi 
uveljavljale dodatne dohodkovne in druge ekonomske 
spodbude ter riziko za usmerjanje proizvodnje in stori- 
tev v izvoz na konvertibilno območje, hkrati pa krepile 
medsebojno soodvisnost v reprodukcijskih povezavah. 

Samoupravno sporazumevanje in združevanje deviz 
v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bo podlaga za odvijanje 
procesa proizvodnje in uresnič itev razvojnih ciljev v 
1982. letu. 

S samoupravnim sporazumevanjem in dohodkovnim 
povezovanjem bodo organizacije združenega dela 
usmerjale razpoložljive devize za potrebe proizvodnih 
in drugih dejavnosti skupnega pomena z namenom, da 
bi zagotovili nemoteno proizvodnjo v teh dejavnostih 
in s tem gospodarstva kot celote. 

V te namene bodo člani Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
združevali devize za skupne gospodarske potrebe in 
dejavnosti posebnega pomena ter za skupno in 
splošno porabo. 

Organizacije združenega dela bodo obveznosti iz 
tujih kreditov vračale praviloma iz lastnih deviznih 
sredstev. V samoupravnem sporazumu v Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino bodo opredeljeni izjemni primeri, za 
katere bodo združevali tudi devize za odplačilo anuitet 
za najete kredite. 

V tujini se bodo lahko na novo zadolževale predvsem 
tiste organizacije združenega dela, ki povečujejo izvoz 
in ki bodo sposobne prevzeti polno odgovornost za 
vračanje najetih kreditov iz ustvarjenih in združenih 
deviznih sredstev. 
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Zaradi interesa za ustvarjanje in združevanje deviz- 
nih sredstev bodo organizacije združenega dela v Sa- 
moupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino sklenile poseben samoupravni 
sporazum za nepovratno združevanje dinarskih sred- 
stev za izravnavo dohodkovnega položaja organizacij 
združenega dela, ki izvažajo na konvertibilno območje. 

1.5. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela 
v izvoz bo SR Slovenija v 1982. letu še naprej podpirala 
tudi z ukrepi tekoče ekonomske politike: 

- oprostitve pri davku na dohodek temeljnih organi- 
zacij združenega dela bodo veljale za izvoz na konver- 
tibilno območje, 

- hitrejše povečevanje osebnih dohodkov bo možno 
v tistih organizacijah združenega dela, ki so pomembni 
izvozniki oziromaoistveno povečujejo izvoz na konver- 
tibilno območje, 

- organizacije združenega dela, ki dosegajo več ji 
delež izvoza na konvertibilno območje, bodo združe- 
vale relativno manj sredstev za hitrejši razvoj gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo, 

- organizacije združenega dela, ki dosegajo več ji 
delež izvoza na konvertibilno območje, bodo združe- 
vale relativno manj sredstev za pokrivanje potreb go- 
spodrske infrastrukture. 

1.6. Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in na 
tej podlagi deviznega priliva s konvertibilnega območja 
bodo temeljne banke v okviru kratkoročnega kreditira- 
nja dajale prvenstveno kredite za obratna sredstva 
proizvodnji, ki izvaža na konvertibilno območje. Pri 
tem bodo: 

- zagotovile zadostna sredstva za vse oblike izvoz- 
nega kreditiranja na konvertibilno območje ob ugo- 
dnejših pogojih, tako da bo preko 55% sredstev za 
kreditiranje selektivnih namenov usmerjenih v krediti- 
ranje izvoza na konvertibilno območje; 

- kreditirale tudi tisti del prihodka, ki ga predstav- 
ljajo izvozna povrač ila, do njihovega izplač ila; 

- kreditirale prodajo opreme na domačem trgu le 
tistim proizvajalcem, ki tudi izvažajo na konvertibilno 
območje; 

- širše uvajale menično poslovanje preko tujih bank 
z namenom, da bi dosegli hitrejše vnovčenje terjatev v 
tujini. 

1.7. V sekcijah pri Gospodarski zbornici Slovenije 
bodo v začetku leta oblikovani skupni programi izvoza 
in uvoza za posamezne države, programi razvoja zuna- 
njetrgovinske mreže, programi za usklajen nastop v 
posamezni državi oziroma skupini držav ter prioritetno 
razporejena posamezna tržišča glede na njihov pomen 
za naše gospodarstvo. Gospodarska zbornica Slove- 
nije bo predlagala takšne aktivnosti tudi v okviru Go- 
spodarske zbornice Jugoslavije. 

1.8 Z namenom, da povečajo izvoz in se usposobijo 
za nudenje kompleksnih objektov v tujino, bodo orga- 
nizacije združenega dela - izvajalci investicijskih del v 
tujini (inženiring organizacije, proizvajalci domače 
opreme, projektantske in druge organizacije) krepile 
medsebojno sodelovanje in uveljavljale dohodkovne 
odnose. 

1.9 Ekonomski odnosi z državami v razvoju se bodo 
razvijali hitreje kot z drugimi območji, in sicer predv- 
sem tako, da bo izvoz blaga naraščal po stopnji 10% 
realno, investicijska dela se bodo povečala za20%, uvoz 
blaga iz držav v razvoju pa bo v več jem obsegu potekal 
brez posrednikov. Vse to bo možno doseč i zlasti s 
krepitvijo višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 
1.10. V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja 
se bo v 1982. letu še nadalje krepilo proizvodno sode- 
lovanje organizacij združenega dela, s čimer bo izbolj- 

šana tudi struktura menjave v prid reprodukcijskemu 
materialu, zmanjševati pa bo potrebno uvoz blaga ši- 

- roke potrošnje in tudi opreme. 
Menjava po sporazumu o obmejnem gospodarskem 

sodelovanju bo potekala izravnanao in na podlagi sta- 
bilnih in trajnih pogojev. 

V okviru interesnih skupnosti za obmejno gospodar- 
sko sodelovanje bodo organizacije združenega dela 
združevale sredstva za uresnič itev samoupravno dogo- 
vorjenih nalog. 

2. Politika cen v funkciji povečanja izvoza 
Politika cen bo v 1982. leta naravnana k ciljem eko- 

nomske stabilizacije in k pospešitvi izvoza. Zato bo 
treba odločno omejiti stopnjo inflacije, tako da rast cen 
v 1982. letu ne bo presegla stopnje 15% (december 
1982 na december 1981). 

V tem okviru bo politika cen izrazito selektivna in 
diferencirana s temeljno usmeritvijo v pospeševanje 
vključ itve našega gospodarstva v mednarodno me- 
njavo in delitev dela ter v odpravo najbolj izrazitih 
nesorazmerij v cenah in pogojih pridobivanja dohodka. 
Izvajanje politike cen bo hkrati usmerjeno k pospeše- 
vanju proizvodnje domačih virov energije in hrane in s 
tem k zmanjšanju odvisnosti od uvoza. Zato bodo mo- 
rale samoupravne organizacije in skupnosti in vsi drugi 
udeleženci pri izvajanju politike cen in pri oblikovanju 
cen posameznih proizvodov in storitev upoštevati tako 
zasnovano politiko cen ter cene povečevati le izje- 
moma. Povečanih stroškov poslovanja samoupravne 
organizacije in skupnosti ne bodo mogle pokrivati s 
povečanjem cen, temveč s krepitvijo kvalitativnih de- 
javnikov gospodarjenja, z izjemnim varčevanjem na 
vseh področ jih, s smotrnejšo porabo energije, surovin 
in reprodukcijskih materialov ipd. V cene tudi ne bodo 
mogle vključevati razvojnih komponent, razen pri ti- 
stih, pri katerih bo to posebej dogovorjeno. 

V okviru selektivne in diferencirane politike cen 
bodo vsi subjekti pri oblikovanju cen posameznih proi- 
zvodov in storitev dosledno uporabljali navodilo o upo- 
rabi meril za oblikovanje cen, kar bo v več ji meri 
prispevalo k zožitvi razlik med domačimi cenami in 
cenami, ki jih dosegamo v zunanjetrgovinski menjavi, 
zlasti z državami, s katerimi imamo največ ji obseg 
menjave. 

Z dosledno uporabo navedenega navodila pri obliko- 
vanju cen ter z oblikovanjem cen posameznih proizvo- 
dov in storitev v odnosih medsebojne odvisnosti, pove- 
zanosti in odgovornosti v okviru reprodukcijskih celot 
in dohodkovni povezanosti organizacij združenega 
dela v reprodukcijski verigi bodo subjekti oblikovanja 
cen hkrati odpravljali tudi najbolj izrazita nesorazmerja 
v cenah in v pridobivanju dohodka. 

Zaradi žarišč inflacije, nestabilnih razmerij na trgu, 
pritiskov na povečanje cen ipd. bo potrebno v 1982. 
letu pri izvajanju politike cen uporabljati ukrepe nespo- 
sredne kontrole cen, razen ko bodo samoupravne or- 
ganizacije urejevale cene s samoupravnimi sporazumi 
o cenah v skladu s politiko cen v tej resoluciji in s 
samoupravnimi sporazumi na osnovi skupnega pri- 
hodka. 

3. Selektivna politika oskrbe za izvozno 
proizvodnjo 

Da bi ohranili v globalu doseženo raven proizvodnje 
ter izboljševali odnose v plač ilni bilanci, bodo organi- 
zacije združenega dela v dohodkovnih povezavah ter 
pri sporazumevanju v Samoupravni interesni skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino in v okviru Interesne 
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skupnosti za elektroenergetiko izhajale iz načela, da se 
v okviru obstoječ ih kapacitet zagotavlja in povečuje 
predvsem obseg proizvodnje za izvoz blaga in storitev 
na konvertibilno območje. Zagotoviti bo potrebno 
ohranitev dosežene ravni v proizvodnih programih, ki 
zagotavljajo osnovno oskrbo prebivalstva. Hkrati bo 
nujno zmanjševati obseg oziroma preusmerjati proi- 
zvodne programe, ki so odvisni od uvoženih surovin in 
reprodukcijskega materiala, pretežno pa so usmerjeni 
na domač i trg. 

V zaostrenih razmerah gospodarjenja bo moč doseč i 
rast celotnega prihodka in dohodka le ob racionalnejši 
in bolj uč inkoviti izrabi materialnih, kadrovskih, narav- 
nih in drugih proizvodnih potencialov. Zato bo nujno 
izboljšati izrabo sekundarnih surovin ter varčevati z 
energijo, s surovinami in reprodukcijskim materialom. 
Nadaljevati bo potrebno nadomeščanje tekočih goriv z 
domačimi viri energije in pospešiti priprave za uvajanje 
nekonvencionalnih virov energije; s povečanjem stop- 
nje predelave pa povečati izkoristek energije in suro- 
vin. V to bo usmerjena tudi inovacijska dejavnost v 
proizvodnih organizacijah združenega dela in v razi- 
skovalni dejavnosti. Ob sorazmerno manjših bančnih 
sredstvih za financiranje reprodukcije bo nujno smotr- 
neje gospodariti z obratnimi sredstvi, zlasti s hitrejšim 
obračanjem zalog in boljšo povezavo v reprodukcijskih 
tokovih. 

Organizacije združenega dela bodo pospešile sa- 
moupravno sporazumevanje v SR Sloveniji in na celot- 
nem jugoslovanskem tržišču za zagotovitev dolgo- 
ročne oskrbe s surovinami in reprodukcijskim materia- 
lom. Pri tem bodo kot strokovno analitično osnovo za 
sporazumevanje upoštevale materialne bilance osnov- 
nih surovin, reprodukcijskega materiala in prehram- 
bene bilance. Pospešiti bo potrebno tehnološko do- 
hodkovno vključevanje drobnega gospodarstva v proi- 
zvodne povezave z industrijo s ciljem hitrejšega in 
smotrnejšega nadomeščanja uvoza ter vključevanja iz- 
delkov in storitev drobnega gospodarstva v izvoz. 

Organizacije združenega dela v gozdarstvu bodo s 
povečanjem blagovne proizvodnje zagotovile več ji 
izvoz in boljšo oskrbljenost z lesom predvsem za 
izvozno usmerjeno predelavo. 

Organizacije združenega dela bodo v 1982. letu po- 
spešile dogovarjanje o skupnih programih, ki bodo 
osnova za dohodkovno povezovanje in skupna vlaga- 
nja z organizacijami združenega dela in drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. V tem okviru bo dan pose- 
ben poudarek samoupravnemu združevanju sredstev 
in dohodkovnemu povezovanju z namenom pospeše- 
vanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. 

4. Intenzivna izvozno naravnana investicijska 
politika 

Ob zmanjšanih možnostih investiranja v 1982. tefu 
moramo pospešiti snovanje in začeti z izvajanjem predv- 
sem izvozno usmerjenih investicijskih programov. 

Poleg doslednega upoštevanja kriterijev investiranja 
se v 1982. letu, razen odpravljanja največ jih ozkih grl in 
najnujnejše modernizacije v proizvodnji ter investicij v 
gospodarsko infrastrukturo in primarno proizvodnjo 
hrane, ne bo smel začeti izvajati noben projekt, ki ne bo 
namenjal vsaj 50% proizvodnje v izvoz na konvertibilno 
območje. Vse te usmeritve bodo upoštevane tudi pri 
investicijah na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

Investitorji in banke bodo pri pokrivanju prekoračitev 
in nadaljevanju že začetih investicij dosledno upošte- 
vale mnenja pristojnih komisij za oceno investicij, ki 

delujejo v skladu z dogovori o družbenoekonomski in 
strokovni aktivnosti na področju investicij. 

Z združevanjem sredstev na samoupravnih osnovah 
bomo presegli razpršenost ter sektorsko in prostorsko 
nemobilnost sredstev za investicije. Organizacije zdru- 
ženega dela se bodo v Gospodarski zbornici v Slove- 
niji, splošnih združenjih, Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in 
bankah v prvem trimeseč ju 1982. leta dogovorile o 
ključnih razvojnih programih v SR Sloveniji in zagoto- 
vile potrebna sredstva s samoupravnim združevanjem. 

Povečana akumulacija organizacij združenega dela v 
preteklih dveh letih bo omogočila izboljšanje strukture 
virov investicijskih sredstev gospodarstva. Da bi zago- 
tovili smotrnejše odločanje med tekočo potrošnjo in 
akumulacijo ter uskladili odnose v razširjeni reproduk- 
ciji, si bodo banke prek medbančnega dogovarjanja 
prizadevale, da v skladu s planskimi usmeritvami že v 
1982. letu začnejo s prilagajanjem obrestnih mer stop- 
nji inflacije. 

Investicije iz samoprispevkov se bodo začele izvajati 
le, ko bo s samoprispevkom zbrana polovica predvide- 
nih sredstev, pri čemer ne bo moč uporabljati sredstev 
združenih v samoupravnih interesnih skupnostih. Za 
negospodarske investicije, razen za stanovanjsko iz- 
gradnjo, tudi v 1982. letu ne bo moč uporabljati banč- 
nih sredstev. 

Podpisniki dogovora o družbenoekonomski in stro- 
kovni aktivnosti na področju investicij bodo zagotovili 
izvajanje obveznega evidentiranja nameravanih inve- 
sticij po metodologiji ovrednotenja investicij po temelj- 
nih razvojnih kriterijih. 

III. DRUGE KLJUČNE NALOGE V 1982. LETU 
1. Proizvodnja hrane 

Težišče delovanja vseh nosilcev planiranja v kmetij- 
stvu bo intezifikacija kmetijske, zlasti rastlinske proi- 
zvodnje, ter nadaljnje povečanje njene tržnosti. V 1982. 
letu bi povečali pridelek osnovnih poljšč in v družbeno 
organizirani proizvodnji najmanj za 5% v primerjavi s 
povprečjem preteklega srednjeročnega obdobja. Za- 
gotovljena bo kvalitetnejša obdelava vseh razpoložlji- 
vih površin v skladu s setvenim načrti. Prednostna 
naloga bo krepitev kooperacije in dosledno izvajanje 
sprejetih obveznosti za blagovno proizvodnjo ter krepi- 
tev dohodkovne povezanosti v reprodukcijski veriai v 
živinoreji. 

V perutninarstvu bo sprejet program za povečanje 
izvoza, da bi že v 1982. letu dosegli za 1985. leto 
dogovorjeni obseg izvoza perutninskega mesa. 

Na osnovi zakona o intervencijah v proizvodnjo in 
porabo hrane bodo zagotovljena sredstva za delovanje 
skladov za intervencije v kmetijstvo, pri čemer bodo viri 
za združevanje sredstev naslednji: za pospeševanje 
tržne kmetijske proizvodnje — osebni dohodek in drugi 
osebni prejemki; za urejanje zemljišč  - dohodek orga- 
nizacij združenega dela. 

Članice konzorcija za zagotavljanje sredstev za proi- 
zvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in 
za izvoz bodo zagotovile sredstva za vlaganje v kmetij- 
stvo v skladu z družbenim planom SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985. Ta sredstva bodo prednostno 
usmerjale v urejanje in pridobivanje zemljišč , v živino- 
rejo na domač i krmski osnovi in za povečanje proi- 
zvodnje za izvoz. 
2. Gospodarska infrastruktura 

V zoženih investicijskih ovkirih za gospodarsko in- 
frastrukturo bodo prednostno zagotovljena sredstva za 
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nadaljevanje najnujnejših geoloških raziskav in za iz- 
gradnjo najnujnejših proizvodnih objektov v elektrogo- 
spodarstvu in premogovništvu, vključno z objekti kon- 
tinuitete. Železniškemu gospodarstvu bo omogočena 
enostavna reprodukcija in najnujnejši obseg moderni- 
zacije. Na drugih področ jih gospodarske infrastrukture 
bodo razvojne planske naloge izvajali z zaključevanjem 
začetih investicij največ do z družbenim planom pre- 
dvidenega deleža investicij v gospodarsko infrastruk- 
turo v gospodarskih investicijah. Samoupravne intere- 
sne skupnosti na področ ju gospodarske infrastrukture 
bodo v okviru samoupravnih sporazumov o temeljih 
svojih planov do konca februarja opredelile prioritete za 
1982. leto in zaostrile ukrepe za nacionalno uporabo 
družbenih sredstev. Izhajale bodo iz naslednjih usmeri- 
tev: 

- s povečevanjem cen električne energije bodo po- 
kriti najmanj stroški enostavne reprodukcije, 

- prerazdeljene bodo obveznosti za združevanje 
sredstev za gospodarsko infrastrukturo v korist sred- 
stev, ki se združujejo v Interesni skupnosti za elektroe- 
nergetiko, pri čemer bo zadržan predvideni delež zdru- 
ženih sredstev v Samoupravni interesni skupnosti za 
železniško in luško gospodarstvo, 

- politika cen prometnih storitev naj omogoč i po- 
stopno pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v 
železniškem gospodarstvu. 

3. Zaposlovanje 
Možnosti za produktivno zaposlovanje iskalcev prve 

zaposlitve bomo v združenem delu povečevali zlasti z 
omejevanjem vseh oblik dela po pogodbi, zmanjševa- 
njem dopolnilnega dela, omejevanjem podaljševanja 
delovnega razmerja delavcem, ki so izpolnili pogoje za 
polno osebno pokojnino, in podaljševanjem obratoval- 
nega časa v organizacijah združenega dela, kjer so 
dani objektivni pogoji. 

V več ji meri bo treba izkoristiti možnosti za večje 
zaposlovanje v samostojnem osebnem delu, v kmetij- 
stvu, turizmu, komunalnih in drugih storitvenih dejav- 
nostih ter v drobnem gospodarstvu. 

Poleg predvidenega povečanja števila zaposlenih 
bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela skladno s kriteriji zakona in načrtom zaposlovanja 
za 1982. leto sprejemali pripravnike. 

2 racionalizacijo in modernizacijo postopkov in evi- 
denc ter boljšo organizacijo administrativnega dela 
bodo organi družbenopolitičnih skupnosti in organiza- 
cije združenega dela ter samoupravne organizacije in 
skupnosti povečale uč inkovitost dela in odločneje za- 
čele zmanjševati število delavcev, ki opravljajo admini- 
strativna, pomožna in njim podobna dela. 

Socialna in materialna varnost delavcev bosta zago- 
tovljeni na osnovi dela in iz tega izhajajočega položaja 
delavcev ter s pravočasnim preusmerjanjem in preza- 
poslovanjem delavcev. V ta namen bodo organizacije 
združenega dela v medsebojnih proizvodnih in dohod- 
kovnih povezavah in v okviru interesnega povezovanja 
v skupnostih za zaposlovanje sprejemale programe 
preusmerjanja delavcev. V skupnostih za zaposlovanje 
bo zagotovljeno združevanje potrebnega obsega sred- 
stev ter njihovo solidarnostno prelivanje med skup- 
nostmi na vseh ravneh interesnega združevanja na tem 
področ ju. 

4. Razporejanje dohodka in oblikovanje 
sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih 
in splošnih potreb 

4.1. Delavci v organizacijah združenega dela bodo 

pri razporejanju doseženega dohodka upoštevali 
usmeritev, da morajo v SR Sloveniji sredstva za osebne 
dohodke v globalu naraščati za 10% počasneje od rasti 
dohodka. 

Raven in rast osebnih dohodkov v posameznih orga- 
nizacijah združenega dela v gospodarstvu se bo razli- 
kovala glede na doseženo rast dohodka in glede na 
izvoz. Sredstva za osebne dohodke delavcev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela družbenih in drugih 
negospodarskih dejavnostih bodo rasla v skladu z 
opravljenimi, za 1982. leto dogovorjenimi zoženimi 
programi in v skladu z rastjo sredstev za osbne do- 
hodke v gospodarstvu. Osebni dohodki pripravnikov 
bodo pri ugotavljanju usklajenosti razporejanja do- 
hodka tudi v 1982. letu izvzeti iz sredstev za osebne 
dohodke v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Odpraviti bo treba tiste razlike pri nagrajevanju ena- 
kega oziroma podobnega dela med dejavnostmi zdru- 
ženega dela, ki ne izvirajo iz razlik v produktivnosti 
živega in minulega dela ter uč inkovitosti gospodarje- 
nja. V organizacijah združenega dela bo uveljavljena 
stimulativnejša delitev osebnih dohodkov na osnovah 
delitve po delu, pri čemer bo dan poseben poudarek 
nagrajevanju dela v najtežjih razmerah in visoko 
ustvarjalnega dela. 

4.2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, 
oblikovana v odnosih svobodne menjave dela, bodo 
skupaj s sredstvi pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v globalu rasla za 5% počasneje od rasti do- 
hodka. Zaradi pričakovanega hitrejšega povečevanja 
števila upokojencev ter usklajevanja rasti pokojnin in 
invalidnin z rastjo osebnih dohodkov bodo sredstva za 
druge družbene dejavnosti v globalu rasla za 25% 
počasneje od rasti dohodka, pri čemer je osnova za 
1981. leto dogovorjena poraba. V tem okviru bo rast 
sredstev različna za posamezne dejavnosti v odvisnosti 
od prednostnih planskih usmeritev. 

Organizacije združenega dela družbenih dejavnosti, 
zlasti s področja znanosti in raziskovalne dejavnosti, 
bodo pri izvajanju prednostnih planskih nalog v več ji 
meri uresničevale neposredno svobodno menjavo 
dela. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti bodo pri načrtovanju upoštevale 
omejene materialne možnosti, tako da bodo za 1982. 
leto ponovno prouč ile obseg pravic in normative dejav- 
nosti ter se dogovorile o njihovem oženju. Ob prizade- 
vanjih za zagotovitev socialne varnosti bo potrebno 
izhajati iz usmeritve, da so delo in delovni rezultati 
osnova socialne varnosti. Samoupravne interesne 
skupnosti bodo uveljavile selektivna merila, pri čemer 
bodo upoštevale življenjske razmere družine in tudi 
konkretne razmere na posameznem območju. 
4.3. Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v SR Sloveniji bodo rasla za 25% počasneje od 
rasti dohodka; izhodišče pri tem je za 1981. leto dogo- 
vorjeni obseg splošne porabe (brez intervencij v proi- 
zvodnji in porabi hrane) v republiki in občinah. To terja 
racionalno trošenje sredstev, nadaljnje omejevanje in- 
vesticij iz sredstev proračunov ter zmanjševanje števila 
zaposlenih. 

Možnosti rasti splošne porabe v občinah bodo mo- 
rale v več ji meri temeljiti na ustreznejši odmeri davkov 
ter njihovi hitrejši in učinkovitejši izterjatvi. Uprave 
družbenih prihodkov v občinah in republiki bodo z 
doslednim izvajanjem davčne politike uresničevale na- 
čelo, da naj k pokrivanju splošnih družbenih potreb 
prispevajo sorazmerno več tisti, ki ustvarjajo več ji do- 
hodek. 
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5. Zagotavljanje osnovne oskrbe delovnih ljudi 
in občanov 

Zagotovljena bo redna oskrbljenost trga z osnovnimi 
življenjskimi proizvodi, predvsem z nekaterimi vrstami 
mesa, moko, jedilnim oljem, sladkorjem, limonami, su- 
rovim maslom, pralnimi praški, zdravili in sanitetnim 
materialom. Oskrbljenost bo zagotovljena predvsem z 
več jim izkoriščanjem domačih možnosti ter v nekaterih 
primerih z uvozom potrebnih surovin in reprodukcij- 
skega materiala, v najnujnejših primerih pa tudi z inter- 
ventnim uvozom na osnovi v Samoupravni interesni 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
združenih deviznih sredstev. 

V 1982. letu bo bistveno zožen obseg kompenzacij za 
osnovne prehrambene proizvode. 

V okviru materialnih možnosti bodo povečane občin- 
ske in republiške blagovne rezerve živilskih proizvo- 
dov. Ob intervencijah iz blagovnih rezerv bo treba 
najprej ukrepati s tržnimi rezervami, nato z obč inskimi 
stalnimi rezervami, če to ne bo zadoščalo pa tudi z 
republiškimi stalnimi rezervami. 

6. Druge naloge 
Naloge na področjih družbene reprodukcije, ki niso 

posebej navedene v tej resoluciji (vodno gospodarstvo, 
turizem, družbene dejavnosti, splošna ljudska 
obramba in družbena samozaščita, skladnejši regio- 
nalni razvoj, urejanje prostora in varstvo okolja ter 
družbeni sistem informiranja), bo v 1982. letu potrebno 
izvajati v okviru materialnih možnosti in po programu 
prioritet na podlagi srednjeročnih planskih dokumen- 
tov, ki jih morajo nosilci v zaostrenih razmerah po- 
novno preveriti in skrč iti glede na zožene razvojne 
možnosti. 

IV. DRUGI DOKUMENTI K RESOLUCIJI 
Nosilce, naloge in ukrepe na posameznih področjih 

bodo podrobneje opredelili naslednji dokumenti: 
1. Projekcija deviznobilančnega in plačilnobilanč- 

nega položaja SR Slovenije za leto 1982* 
2. Programi nalog, aktivnosti in ukrepov na po- 

dročju ekonomskih odnosov s tujino v letu 1982 
3. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 
4. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve raz- 

porejanja dohodka v letu 1982 
5. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1982 
6. PLan zaposlovanja za leto 1982 
7. Dogovor o izvajanju politike cen 
8. Naloge udeležencev dogovora o temeljih družbe- 

"Projekcija plačilnobilančnega in deviznobilančnega položajaSR Slove- 
nije bo obravnavana v okviru razprave v enotni projekciji plačilne bilance 
in enotni projekciji devizne bilance SFR Jugoslavije v letu 1982. 

nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za leto 
1982 

9. Vse samoupravne organizacije in skupnosti morajo 
do konca leta pripraviti svoje dokumente za 1982. leto, 
pri čemer morajo upoštevati usmeritve in naloge te 
resolucije. 

V. POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI, 
KI SO POTREBNE OB PRIPRAVI PLANSKIH 
DOKUMENTOV ZA 1982. LETO 

Do predloga resolucije je potrebno pripraviti: 
1. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za 

ekonomske odnose s tujino bo pripravila predlog za 
nepovratno združevanje sredstev za izravnavo dohod- 
kovnega položaja organizacij združenega dela, ki izva- 
žajo na konvertibilno območje. 

2. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica 
Slovenije in banke bodo predlagale izvozno usmerjene 
investicijske programe in nač ine njihovegafinanciranja. 

3. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bo pripravila metodologijo 
za spremljanje uresničevanja planov ekonomskih 
odnosov s tujino na konvertibilno in klirinško območje. 

4. Gospodarska zbornica Slovenije in poslovna 
združenja bodo do konca novembra sprejeli seznam 
proizvodov, ki jih v 1982 letu ne bo moč uvažati. 

5. Skupnost za cene Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in splošna združenja bodo izdelali pro- 
gram izvajanja politike cen za odpravljanje najbolj izra- 
zitih nesorazmerij v cenah. 

6. Poslovno združenje bank in hranilnic Slovenije bo 
ocenilo pravne osnove, način izvedbe in materialne 
posledice uvedbe takšnih aktivnih in pasivnih obrest- 
nih mer pri poslovanju z organizacijami združenega 
dela in občani, ki bi ohranjale realno vrednost kreditov 
in vlog v razmerah predvidene rasti cen. 

7. Komisija za oceno investicij v SR Sloveniji, Repu- 
bliški sekretariat za finance in Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje bodo predlagali način urejanja 
investicijske aktivnosti v letu 1982. 

8. Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški se- 
kretariat za finance in Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje bodo ocenili celovite uč inke možnega pri- 
četka izvajanja zakonov o revalorizaciji osnovnih sred- 
stev in o amortizaciji. 

9. Republiški komite za delo in Zveza skupnosti za 
zaposlovanje bosta pospešila pripravo in sprejem za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih in zakona o zaposlovanju. 

10. Republiški komite za delo in Republiški komite 
za energetiko, industrijo in gradbeništvo bosta začela 
akcijo za večje zaposlovanje v samostojnem osebnem 
delu v obrti in pri kmetijskih proizvajalcih ter na tej 
osnovi predlagala ustrezne ukrepe. 
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GLOBALNA OCENA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1981-1985 v letu 1981 z 

oceno možnosti razvoja v letu 1982 

UVOD 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v za- 

četku junija 1981 pripravil analizo izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981, ki je bila strokovno analitična 
podlaga za poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega piana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na svojem zaseda- 
nju 28/7-1981 obravnavali poroč ilo Izvršnega sveta ter 
ob tem sprejeli svoja stališča in sklepe, s katerimi 
zavezujejo vse nosilce planiranja za odločno akcijo in 
ukrepanje. Hkrati so zadolžili izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in posamezne njegove upravne organe, Go- 
spodarsko zbornico Slovenije m njena splošna združe- 
nja, banke na območju SR Slovenije, Samoupravno 
interesno skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino in Skupnost za cene SR Slovenije, da 
jim poročajo o izvajanju svojih konkretnih naloa in 
ukrepov. 

V analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 ter resolucije o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 je bil 
prikazan razvoj po posameznih področ jih. Globalna 
ocena izvajanja družbenega plana za obdobje 
1981-1985 v letu 1981 z oceno možnosti razvoja v letu 
1982 pa pomeni vsebinsko dopolnitev ugotovitev v 
analizi. Obravnava predvsem ključna gibanja in pro- 
bleme, ki označujejo sedanji gospodarski trenutek in 
vplivajo na usmeritve v prihodnjem letu; njen sestavni 
del so tudi ocene možnosti razvoja skupaj s potrebnimi 
usmeritvami za politiko izvajanja družbenega plana v 
prihodnjem letu. 

Zaostritev gospodarskih razmer v letošnjem letu je 
zahtevala dodatna ukrepanja na posameznih področ jih 
razvoja. Učinki teh ukrepov se že odražajo v gospodar- 
skih gibanjih v zadnjih mesecih. V predloženi globalni 
očem smo skušali oceniti tudi kvalitativne in kvantita- 
tivne učinke teh ukrepov na ključnih področ jih repro- 
dukcije. Podrobnejše ocene izvajanja puosameznih 
nalog dajejo poroč ila podpisnikov dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, 
ki bodo prisotna tudi pri oblikovanju ekonomske poli- 
tike za prihodnje leto. 

I. IZVAJANJE PLAČILNO BILANČNEGA 
POLOŽAJA REPUBLIKE IN DRUGI KLJUČNI 
PROBLEMI RAZVOJA MATERIALNE 
PROIZVODNJE 
1. Ekonomski odnosi s tujino 

1 V izvozu letos ne dosegamo s plač ilno bilanco začrtanih 
ciljev, predvsem pri izvozu na konvertibilno področje. V prvih 

Razpoložljive informacijske osnove ne dopuščajo, 
da bi prikazane probleme in gibanja osvetlili tudi z 
drugih, z vidika izvajanja posameznih planskih usmeri- 
tev m nalog prav tako pomembnih vidikov. 

Globalna ocena je pripravljena na osnovi uradnih 
statističnih podatkov in drugih informacij, s katerimi je 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje razpolagal 
do 15. oktobra 1981. Ob pripravi izhodišč  ekonomske 
politike m oceni okvirov materialnega razvoja v prihod- 
njem letu so upoštevane tudi do tega roka razpoložljive 
informacije in ocene zveznih upravnih organov. 

2. Letošnji razvoj je v pretežni meri pod vplivom 
omejitev, ki izhajajo iz devizno bilančnega in plač ilno 
bilančnega položaja republike. Gibanja v zadnjih me- 
secih to soodvisnost še nadalje zaostrujejo in oprede- 
ljujejo tudi osnovna izhodišča ekonomske politike in 
razvojne možnosti v prihodnjem letu. V zadnjih mese- 
cih prihajajo do izraza predvsem naslednji procesi: 

- izvoz blaga še nadalje zaostaja za predvidevanji 
letošnje projekcije, predvsem velika so odstopanja v 
gibanju izvoza na konvertibilno področ je. Tako se do- 
datno močno zožujejo možnosti uvoza 

- še vedno so pereči problemi oskrbe z domačimi 
surovinami in reprodukcijskim materialom ob prisotnih 
monopolnih težnjah 

- po sorazmerno dinamični industrijski proizvodnji 
v zadnjih treh mesecih bo proizvodnja proti koncu leta 
v več ji meri pod vplivom uvoznih omejitev, ki pa bodo 
različno vplivale na proizvodnjo v posameznih pano- 
gah. t/ letošnjih gibanjih se kažejo tudi nekateri pozi- 
tivni procesi sprememb v strukturi proizvodnje 

- ukrepi za zaustavljanje stihijske rasti cen vplivajo 
na bistveno počasnejšo ras cen in življenjskih stroškov 

- investicijska potrošnja je pod vplivom letošnjih 
ukrepov močno zavrta, ob tem pa se le postopoma 
uveljavljajo procesi kvalitativnih premikov pri investira- 
nju 

- zaostruje se materialni položaj v gospodarski in- 
frastrukturi 

- zmanjšuje se zaostajanje osebnih dohodkov ob 
nadaljevanju tendenc uravnilovke 

- v skladu z ocenjeno nominalno rastjo družbenega 
proizvoda poteka revalorizacija programov samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v 
predvidenih okvirih. 

To so tudi temeljna področ ja, na katera bo treba 
usmeriti politiko razvoja v letu 1982. 

devetih mesecih letos se je izvoz blaga povečal v primerjavi z 
enakim obdobjem lani nominalno za 16,9 odstotka, vrednost 
izvoza blaga na konvertibilno področje pa je nominalno za 8,4 
odstotka več ja kot v enakem obdobju preteklega leta1'. V 
globalu so gibanja izvoza v celotni Jugoslaviji v primerjavi s 
preteklim letom ugodnejša (rast za 18,7 odstotka), na konver- 
tibilnem področ ju pa zaostajajo za gibanji v Sloveniji (zmanj- 
šanje za 3,4 odstotka). 
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Zaradi neizpolnjevanja izvoznih obveznosti se do konca leta 
zmanjšujejo tudi uvozne možnosti, zlasti na konvertibilnem 
področju. Zato je v zadnjih mesecih letos osnovna naloga v 
republiki uresnič iti izvozne načrte in tako omogočiti zadostno 
oskrbo proizvodnje z uvoženimi surovinami in reprodukcij- 
skim materialom. 

V SR Sloveniji smo glede na sprejete naloge v projekciji 
plač ilno bilančnega položaja republike, ki je slovensko zdru- 
ženo delo postavila v neenakopraven položaj, v prvih devetih 
mesecih dosegli 93,2 odstotkov predvidenega izvoza blaga. 
Še večje je zaostajanje za projekcijo pri izvozu na konverti- 
bilno področje (15,2 odstotka). Kljub takšnim gibanjem je SR 
Slovenija zadržala 25,6 odstotno udeležbo Izvoza blaga na 
konvertibilno področje v celotnem jugoslovanskem konverti- 
bilnem izvozu, delež SR Slovenije v izvozu v razvite zahodne 
države pa je 34 odstotkov. 

Tako dosegamo v letošnjih devetih mesecih v globalu 73,2 
odstotno pokritje uvoza blaga z izvozom blaga (na konverti- 
bilnem področ ju 67,3 odstotno in 98,5 odstotno na klirinškem 
področju)ter za 8,3 odstotkov višji zunanjetrgovinski pri- 
manjkljaj od načrtovanega. Če upoštevamo celoten uvoz, 
vključno z energetskimi surovinami, pa je glede na realizacijo 
v pretekelm letu primanjkljaj za 15,4 odstotka nižji. V primer- 
javi z dogovorjeno dinamiko izvrševanja projekcije plač ilno 
bilančenga položaja SR Slovenije na konvertibilno področje 
smo v tem obdobju presegli planirani zunanje trgovinski pri- 
manjkljaj že za 78,9 odstotkov, medtem ko dosegamo s klirin- 
škim področjem približno izravnano menjavo. Izvoz na to 
področje dosega že 27,7 odstotke2 skupnega izvoza blaga SR 
Slovenije. V primerjavi s konvertibilnim področjem je ta izvoz 
dohodkovno bolj zanimiv, trg pa manj zahteven. 

V takšnih okvirih so letos tudi uvozne možnosti manjše. V 
prvih devetih mesecih se je uvoz blaga skupno z energetskimi 
surovinami zmanjšal realno za okoli 6,7 odstotka3, v tem je bil 
uvoz reprodukcijskega materiala (brez energetskih surovin) 
realno za 2,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Vzroki 
za to so predvsem v tem, da smo letos uvažali tudi surovine in 
reprodukcijski material, ki smo ga v preteklosti dobivali na 
jugoslovanskem trgu. Uvoz opreme je realno za 29 odstotkov 
manjši, uvoz blaga široke potrošnje pa se je znižal v primerjavi 
z lanskim letom za okoli 2 odstotka. 

2. Ukrepi za spodbujanje izvoza niso mogli nadomestiti 
okoli 3 krat višje stopnje rasti domačih cen od izvoznih. Po 
ocenah bi v I. polletju oportunitetni izpad celotnega prihodka, 
ki ga dosegajo izvozniki na zunanjem trgu, v primerjavi z 
dohodkom, ki bi ga dosegli ob predpostavki, da bi celotno 
proizvodnjo prodali na domačem tržišču znašal 5.713 mio din 
(izpad celotnega prihodka zaradi izvoza na konvertibilno po- 
dročje pa bi znašal 4.256 mio din). Ko ocenjujemo položaj 
izvoznikov ugotavljamo, da so v tem obdobju znašale olajšave 
izvoznikom iz naslova izvoznih stimulacij in olajšav pri davku 
iz dohodka 2.581 mio din, kar predstavlja okoli 13,2 odstotka 
vrednosti izvoza na konvertibilno področje. Ob upoštevanju 
sprememb, izvoznih stimulacijah in olajšavah izvoznikom, pri 
plač ilu prispevka za pokrivanje dela stroškov enostavne re- 
produkcije Železniškega gospodarstva ter pri zduževanju dela 
sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje iz- 
gradnje energetskih objektov, katerih uč inki se bodo pokazali 
šele v II. polletju taga leta, ocenjujemo, da bi vse olajšave 
skupaj znašale 3.822 mio din, kar bi pomenilo okoli 17 odstot- 
kov vrednosti predvidenega konvertibilnega izvoza. Če upo- 
števamo, da pomenijo izvozne stimulacije prispevek federa- 
cije k izboljšanju dohodkovnega položaja izvoznikov, vse 
druge olajševe pa prispevek SR Slovenije v ta namen, potem 
je v celotnem znesku olajšav izvoznikom na konvertibilno 
področje v drugem polletju federacija udeležena s 83,6 od- 
stotki, SR Slovenija pa s 16,4 odstotki. 

Predvsem zaradi zaostajanja blagovnega izvoza na konver- 
tibilno področje so bili za celotno SFR Jugoslavijo in SR 
Slovenijo v mesecu juliju in avgustu sprejeti ukrepi za odstra- 
nitev motenj v uresničevanju projekcije plač ilne in devizne 
bilance v letu 1981. Da ne bi presegli s projekcijo določenega 
zunanje trgovinskega primanjkljaja na konvertibilnem po- 
dročju, se pogojuje ves nadaljnji uvoz blaga z doseženimi 
izvoznimi rezultati na konvertibilnem področju v preostalih 
mesecih tega leta4. V SR Sloveniji je ustavljeno prijavljanje in 
carinjenje uvoza blaga široke potrošnje in opreme, za uvoz 
reprodukcijskega materiala pa Narodna banka Slovenije spre- 
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jema prijave na podlagi v Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino opredeljenih izhodišč  po posa- 
meznih organizacijah združenega dela. 

V letošnjem letu so v okviru industrijske proizvodnje pove- 
čevale izvoz predvsem tiste organizacije združenega dela, ki 
so dosegale dinamično rast proizvodnje. To so bile organiza- 
cije združenega dela iz naslednjih panog, ki imajo delež v 
izvozu industrije nad 3 odstotke: črna metalurgija, kovinsko 
predelovalna dejavnost, predelava kemičnih izdelkov, proi- 
zvodnja končnih lesnih izdelkov, proizvodnja in predelava 
papirja, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja 
usnjene obutve in galanterije. Nekoliko sta povečali svoj delež 
v izvozu predelava kovin in proizvodnja živilskih proizvodov. 
Ob manjši dinamiki proizvodnje so svoj delež v skupnem 
izvozu zmanjšale: proizvodnja prometnih sredstev, proizvod- 
nja električnih strojev in aparatov ter proizvodnja žaganega 
lesa in plošč . 

V okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino že dalj časa proučujejo možnosti 
za združevanje sredstev, s katerimi bi delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela pretežnih konvertibilnih izvoz- 
nikov zagotovili ustrezen materialni položaj t. j. pokritje mate- 
rialnih stroškov, osebnih dohodkov in poprečne akumulacije. 

Polletni rezultati v neblagovni menjavi kažejo, da se bodo 
letošnji prilivi od storitev v globalu gibali približno na nivoju 
18.500 mio din (konvertibilno področje), kar bi bilo v globalu 
nominalno za 9,3 odstotke več kot lani. Pri tem bo načrtovani 
devizni priliv od turizma težko uresnič ljiv, v prometu pa bo ob 
sicer dosedanjih ugodnih gibanjih storitev v poslovanju s 
tujino realiziran precej manjši devizni priliv od predvidenega 
za letošnje leto5, ker ostaja odprto vprašanje deviznega po- 
kritja za več ji del storitev, za katere bodo obračunane devizne 
pravice v letošnjem letu6. 

Na podlagi dosedanjih gibanj in akcije za povečanje kon- 
vertibilnega izvoza do konca leta Republiški komite za me- 
dnarodno sodelovanje ocenjuje, da bi v skupni menjavi SR 
Slovenije s tujino uresnič ili s projekcijo plačilnobilančnega 
položaja Slovenije določen izvoz blaga tako, da bomo letos 
povečali skupen izvoz blaga nominalno za 20,3%, kar je 
realno za 6%. Ta izvoz bi skupaj z izvozom storitev pomenil 
delež v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva v višini 
31%. Uvoz blaga skupno z energetskimi surovinami bo letos 
nominalno za 15,8% višji oziroma realno enak kot lani. Če 
izvoznih rezultatov ne bi v celoti izpolnili, bomo morali 
ustrezno zmanjšati tudi uvoz, da ne borno presegli s projek- 
cijo predvidenega zunanjetrgovinskega primanjkljaja na kon- 
vertibilnem področ ju. 

2. Oskrbljenost proizvodenje s surovinami in 
reprodukcijskim materialom 

Gibanje industrijske proizvodnje7 je bilo v prvih osmih me- 
secih letošnjega leta pretežno odvisno od oskrbe s surovi- 
nami in reprodukcijskim materialom, zlati z uvoženim. Pov- 
praševanje v globalu ni bilo omejitveni faktor njene rasti; le v 
redkih primerih je bilo manjše od ponudbe. Čeprav statistični 
podatki kažejo, da so bile v avgustu2 zaloge surovin v globalu 
večje kot v istem mesecu lani, je problem še vedno pereč , 
zaradi desortiranosti zalog. Tako povzroča pomanjkanje ne- 
katerih materialov, pogosto manjše vrednosti, motnje v proi- 
zvodnji. Problem oskrbljenosti proizvodnih zmogljivosti s su- 
rovinami in reprodukcijskim materialom se zaostruje vzpore- 
dno z ukrepi za izboljšanje plač ilno bilančnega položaja repu- 
blike in federacije. 

Za izboljšanje oskrbljenosti s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom iz domačih virov je že sprejeta vrsta samou- 
pravnih sporazumov v okviru republike in SFR Jugoslavije. Pri 
tem se nadaljujejo nekateri zelo negativni pojavi, ko številne 
organizacije združenega dela uveljavljajo pod naslovom sa- 
moupravnega sporazumevanja ozko podjetniške interese s 
tem, da pogojujejo nadaljnjo dobavo ne le s plač ili v devizah, 
ovrednotenih po uradnem tečaju in s sovlaganjem v zmoglji- 
vosti za proizvodnjo surovin, temveč tudi z vlaganjem v druge 
(predelovalne) zmogljivosti, ki niso v obojestranskem inte- 
resu, z visokimi cenami in celo s pokrivanjem »izpadlega« 
dohodka. Poleg tega pa se udeleženci sporazumov in pogodb 
zlasti proizvajalci surovin pogosto ne držijo sprejetih obvez- 
nosti. Vse to zožuje že sicer majhno možnost uvoza surovin in 
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reprodukcijskega materiala na podlagi lastnega deviznega 
priliva. Zato nekatere organizacije združenega dela za potre- 
ben uvoz plačujejo devize nad uradnim tečajem8. 

Glede oskrbljenosti zelo izstopajo problemi v proizvodnji 
električnih strojev in aparatov ter v kovinsko predelovalni 
industriji. Zaloge so desortirane. Primanjkuje pločevine, zlasti 
dekapirane, jeklenih profilov in cevi, hladno valjanih trakov 
ter proizvodov barvnih kovin in kemične industrije (furanske 
smole, bakelitne mase, barve, laki itd.). V kemični industriji je 
kljub številnim sovlaganjem in dolgoročnim kupoprodajnim 
pogodbam oskrba z domačimi surovinami slaba. Kritično je 
pomanjkanje polietilena zaradi ustavitve proizvodnje v HIP 
Pančevo, ob istočasni prepovedi uvoza te surovine. Zaradi 
zelo razširjene reprodukcijske povezave na osnovi polietilena 
so prizadete številne proizvodne organizacije9. Po prepovedi 
porabe rastlinskih olj v neprehranske namene je postala pe- 
reča preskrba industrije barv in lakov s to surovino zaradi 
težav pri zagotovitvi deviz. V črni metalurgiji je osrednji pro- 
blem dobava polizdelkov za valjarne, tako iz uvoza kot iz 
domačih jeklarn. Zato so nezadostno izkoriščene valjarniške 
kapacitete. V barvasti metalurgiji so problemi v zvezi z dobavo 
koncentrata svinca, občasno je primanjkovalo tudi boksita in 
bakra. V tekstilni industriji so težave glede oskrbe z volno, 
bombažem in sintetičnim materialom; oskrba s temi surovi- 
nami se slabša. V usnjarski industriji so bili v prvi polovici leta 
resnejši problemi pri zagotavljanju uvoza surovin iz konverti- 
bilnega področja zaradi preusmerjanja izvoza za klirinško 
področje, vendar se je v zadnjih mesecih delež konvertibile v 
njihovem izvozu izboljšal. V proizvodnji gradbenega materiala 
pa je treba izpostaviti pomanjkanje natronskih vreč (za ce- 
ment in za apno), rezervnih delov (proizvodnja opečnih izdel- 
kov, opeke in cementna industrija) in kurilnega olja; v gradbe- 
ništvu pa zlasti betonskega železa in instalacijskega mate- 
riala. V živilski industriji se nadaljuje slaba oskrba z embalažo, 
steklenicami, zamaški in etiketami. Kljub dolgoročnim sa- 
moupravnim sporazumom in devizni participaciji se dobavite- 
lji ne drže dobavnih rokov, kar povzroča zastoje v predelavi 
sadja, zelenjave in pijač . Zaradi pomanjkanja devizih sredstev 
postaja kritična preskrba z beljakovinskimi komponentami iz 
uvoza (sojne tropine, mesna in ribja moka). Zagotovljena ni 
tudi oskrba sladkorja za živilsko industrijo, ker organizacije 
ne morejo sprejeti predloženih pogojev proizvajalcev10 iz SAP 
Vojvodine. Slaba oskrba z lesom v prvi polovici leta je ob- 
čutno vplivala na znižano proizvodnjo žaganega lesa in plošč  
in s tem tudi v drugi lesno predelovalni industriji, zlasti pa je 
bila zaradi pomanjkanja drobnega lesa prizadeta celulozna 
industija, ki je morala glede na planirano razmerje v samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne 
skupnosti za gozdarstvo povečati uvoz iglavcev za 41% in 
listavcev za 21%. Gozdno gospodarske organizacije navajajo 
kot osnovni vzrok nizke proizvodnje gozdnih sortimentov 
dolgo in ostro zimo. Dejstvo pa je, da bi s pravočasno pripravo 
zalog lesa v jeseni na transportno dosegljivih lokacijah lahko 
bistveno zmanjšali izpad proizvodnje zaradi omenjenega fak- 
torja. Da bi omilile izpad proizvodnje zaradi dolge zime, so 
gozdno gospodarske organizacije revidirale letošnjo plani- 
rano proizvodnjo in povečale plan poseka za leto 1981 na nivo 
poprečnega letnega obsega blagovne proizvodnje v letih 
1981-1985 v višini 2.600.000 m3. S tem se nudijo realne 
možnosti za povečanje dobave lesa, vendar v glavnem le za 
mehansko predelavo. 

3. Preusmerjanje proizvodnih programov v luč i 
tekočih gibanj 

Tekoče razmere vedno bolj silijo organizacije združenega 
dela, da se v zoženih materialnih okvirih preusmerjajo in 
razmišljajo o preusmeritvah glede vrste in kvalitete proizvod- 
nje, reprodukcijskega materiala in surovin (substitucije 
uvoza) ter vlaganj v osnovna sredstva. Čeprav še ni zadostne 
dokumentacijske osnove za kvantitativno opredelitev tega 
procesa, je možno reč i, da je intenzivnejši kot v bližnji prete- 
klosti in da se v glavnem odvija v smeri, začrtani v družbenem 
planu SRS. K temu vse bolj prispevajo tudi kriteriji prestruktu- 
riranja iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
v obdobju 1981-1985. 

S tem v zvezi lahko ugotovimo naslednje: 
- tehnološko intenzivnejše dejavnosti'1 (gledano od leta 

1976 do druge polovice leta 1981) povečujejo svoj delež v 
izvozu celotne industrije, surovinske dejavnosti ga zmanjšu- 
jejo, medtem ko so tradicionalne izvozne dejavnosti ta delež 
do leta 1980 zmanjševale, v prvi polovici leta 1981 pa qa 
malenkostno povečale; 

Delež izvoza 
v izvozu celotne 
industrije v % 

1976 1977 1978 1979 1980 l-VI 
1981 

25,8 23,2 22,0 22,1 21,5 20,1 

42,4 45,2 47,0 48,7 50,0 51,7 

Surovinske 
dejavnosti 
Teh. intenzivnejše 
dej. 
Tradicionalne 
izvozne dejavnosti 
(delovno intenzivne) 24,8 23,5 22,8 21,5 21,5 21 9 
Ostale panoge 7,0 8,1 8,2 7,7 7^0 6^3 

- za razliko od predhodnega srednjeročnega obdobja se je 
v prvih osmih mesecih letos bazni del kemije razvijal znatno 
hitreje od predelovalnega. Pripravljeni investicijski programi 
nakazujejo, da se bo ta proces v bodoče še intenzivneje 
nadaljeval, kar se bo pozitivno odrazilo na oskrbo s surovi- 
nami in na tehnološki nivo proizvodnje. V kemični industriji, 
zlasti v predelovalnem delu, se asortiman proizvodnje sora- 
zmerno hitro prilagaja možnosti oskrbe z reprodukcijskim 
materialom, kar pa ima to slabo stran, da se ponudba slabša 
in povzroča motnje v nadaljnjih fazah reprodukcijske verige. 
Podobni pojavi so tudi v drugi industriji; 

- intenzivneje kot doslej iščejo organizacije združenega 
dela možnost za večjo, cenejšo in konkurenčnejšo izvozno 
usmerjeno proizvodnjo. Ta prizadevanja so opazna tudi v 
tradicionalnih dejavnostih, t. j. v usnjarsko obutveni, tekstilni 
industriji in v industriji končnih lesnih izdelkov. V tekstilni 
industriji in v številnih organizacijah združenega dela se preu- 
smerjajo na zahtevnejše in kvalitetnejše izdelke, izdelke z 
višjo stopnjo predelave in v povečanje izvoza. Pretežni del 
investicij bo usmerjen za te namene. Pri usposabljanju proi- 
zvodnje za več ji in kvalitetnejši izvoz pa je največ ji zaviralni 
faktor pomanjkanje sodobne opreme. Podoben proces je 
prisoten tudi v usnjarsko obutveni industriji, kjer se je 
(končno) pričelo tudi povezovanje proizvajalcev reprodukcij- 
skega materiala s finalisti na dohodkovnih osnovah. V lesno 
predelovalni industriji se postopoma uresničuje plan kom- 
pletnejše ponudbe opremljanja objektov od stavbnega mizar- 
stva do celotne notranje opreme, gradnje hiš in na domačem 
in tujem trgu. 

4. Proizvodnja hrane in oskrba s 
prehrambenimi proizvodi 

1. Oskrbljenost tržišča s prehrambenimi proizvodi je bila 
skozi vse leto razmeroma dobra. 

Pomemben premik v proizvodnji hrane je bil dosežen v 
poljedelstvu. K dobrim proizvodnim rezultatom pri pomemb- 
nejših poljšč inah je v veliki meri pripomogla dobro orgnaizi- 
rana spomladnaska setev. Več ji izpad je le pri pridelku pše- 
nice (za okoli 30%) zaradi slabih vremenskih pogojev ob setvi 
v jeseni 1980 in pri pridelku sladkorne pese zaradi zaostajanja 
pri pridobivanju površin v SR Hrvatski. Živinorejska proizvod- 
nja je še vedno nestabilna in neusklajena predvsem zaradi 
velike odvisnosti od nakupa krme v drugih republikah ozi- 
roma iz uvoza ter zaradi nepravočasnega usklajevanja cen 
živine in živalskih proizvodov s cenami reprodukcijskega ma- 
teriala, ztasti krme. Ob neurejenih tržnih pogojih12 je v prvem 
polletju znatno upadel organiziran odkup govedi. Pozneje so 
se cene in ponudba govejega mesa normalizirale zlasti zaradi 
izpada izvoza mesa v Grčijo. Padanje tržne proizvodnje mleka 
je povzročilo za okoli 4% manjši odkup v prvih osmih mesecih 
letošnjega leta (v primerjavi z enakim obdobjem leta 1980) 
zaradi slabe krme letine 1980 in zaradi manjše porabe kon- 
centratov v krmi, ki so jo povzročile visoke cene koruze. 
Odkup mleka je zopet v porastu, vendar je cena mleka še 
vedno razmeroma nizka v primerjavi s proizvodnimi stroški. Z 
vključ itvijo novih proizvodnih kapacitet se je tržna proizvod- 
nja prašičev povečala v letu 1981 za okoli 15%. V perutninar- 
stvu je po zastoju v 1 polletju proizvodnja ponovno v porastu. 

Se vedno ostaja odprt problem ekonomskega položaja me- 
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sno-predelovalne industrije, ki postaja poslovno nesposobna 
zaradi velikih izgub (to povzroča občasne prekinitve dela 
zaradi izredno nizkih dohodkov delavcev). Predvsem velja to v 
prometu s prašič jim mesom zaradi velikega razkoraka med 
enotno dogovorjeno odkupno ceno prašičev v Jugoslaviji 
(51,50 din13) in dejansko tržno odkupno ceno, ki administra- 
tivno določeno že presega za okoli 30%. 

Izvoz kmetijsko-živilskih proizvodov v prvih osmih mesecih 
dosega približno polovico načrtovane vrednosti. Pomemben 
vzrok zaostanka je izpad izvoza svežega mesa v Grčijo. Ob 
dodatnih prizadevanjih OZD, da bi nekatere izvozne programe 
celo presegle (pri izvozu vina, krompirja, hmelja, rib, sadnih 
koncentratih in pijačah, pa tudi jabolk) in ob odpiranju novih 
možnosti izvoza živine v Italijo, bi planirano vrednost izvoza 
realizirali ali celo presegli. 

Za zagotovitev obratnih sredstev za odkup kmetijskih pri- 
delkov letine 1981 je potrebno takoj skleniti samoupravni 
sporazum med temeljnimi bankami. Sklenitev tega spora- 
zuma ovirajo predvsem nekatere banke s področ ij, ki so veliki 
potrošniki hrane. 

2. Z reprodukcijskimi materiali in surovinami je bila kmetij- 
ska proizvodnja v letu 1981 razmeroma dobro oskrbovana. 
Pravočasno so bila zagotovljena tudi sredstva za uvoz umet- 
nih gnojil, zaščitnih sredstev in soje za proizvodnjo olja na 
podlagi samoupravnega sporazuma SISEOT za devizni režim. 
Ta ukrep bo potrebno ponoviti tudi v letu 1982. Več ji problemi 
so nastopali pri nabavi surovin in repromaterialov za živilsko 
industrijo. Zlasti je problematična proizvodnja krmskih meša- 
nic in proizvodnja v mesno-predelovalnih obratih zaradi izre- 
dno dragih surovin iz drugih republik (tržne cene koruze in 
prašičev močno presegajo dogovorjeno ceno v SFRJ, drobno 
prodajne cene pa so maksimirane), oziroma zaradi problema- 
tične zagotovitve sredstev za uvoz soje oziroma drugih belja- 
kovinskih komponent. 

Preskrba z rezervnimi deli je problematična v celotnem 
agroživilskem kompleksu. Zaradi iztrošenosti strojnega parka 
ostaja nerešeno vprašanje nabave večjih kmetijskih strojev in 
opreme ter tudi opreme in rezervnih delov v živilski industriji. 
Problemi pri zagotavljanju potrebnih deviz so pri živilski indu- 
striji specifični glede na to, da so njeni proizvodi predvsem 
namenjeni nujni oskrbi domačega trga. Vse več ji je tudi izpad 
deviznih sredstev od blaga, ki so ga slovenske OZD posredno 
izvažale iz drugih republik; sedaj pa le te, zaradi nujnosti 
zagotavljanja lastnih deviznih sredstev, zahtevajo vedno več ji 
delež deviz zase. 

3. V skladu s programom intenziviranja poljedeljske pro- 
izvodnje so se pravočasno pričele priprave na jesensko setev 
1981 in spomladansko setev 1982. Pripravljen je kompleten 
program setve na republiški ravni, zelo zahteven po obsegu, 
vključuje pa obdelavo in koriščenje zemljišč , zagotavljanje 
repromaterialov, delo pospeševalne službe, tehnologijo ipd. V 
regijah in občinah so se pravočasno in zelo konkretno po 
nosilcih začele priprave na setev. Za zagotovitev dogovorje- 
nih tržnih količ in pšenice (49.000 ton)14 in sladkorne pese 
(240.000 ton) je podpisan »Samoupravni sporazum o medse- 
bojnih pravicah in obveznostih pri uresničevanju ciljev in 
nalog iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 v proizvodnji pšenice in sladkorne 
pese v letu 1981/1982«. V tem sporazumu so opredeljene 
konkretne obveznosti glede površin in količ in za trg. 

4. V SR Sloveniji so izdelane bilance pomembnejših pre- 
hranskih proizvodov za obdobje 1981 do 1985 in bilance 
pomembnejših prehranskih proizvodov za ekonomsko leto 
1981-1985. Bilance so vključene v zvezno usklajevanje - 
zvezne bilance so v zaključni fazi sprejemanja na ZIS. 

Za zagotovitev primerne oskrbljenosti in za uskladitev proi- 
zvodnje s potrebami oskrbe so odgovorni nosilci začeli akcijo 
povezovanja v reprodukcijski verigi oziroma sklepanje dogo- 
vorov o naročeni proizvodnji med porabniki in proizvajalci na 
območju republike in v državi, v okviru tega povezovanja še 
vedno niso usklajena stališča glede pogojev in financiranja 
zlasti med SR in SAP. 

Oskrbljenost s strateškimi proizvodi bo v ekonomskem letu 
1981/82 naslednja: 

- od skupno potrebnih 240.000 ton tržne pšenice je v 
letošnjem letu v Sloveniji zagotovljenih s pogodbami 12.000 
ton odkupa in predvidoma še nadalnjih 3.000 ton (če bo 
realizirana zamenjava pšenice za koruzo). Dolgoročno je v 

drugih SR in SAP zagotovljeno 70.000 ton pšenice in 16.000 
ton moke, iz uvoza pa 57.000 ton pšenice; 

- od skupnih potreb po sladkorju (117.000 ton) bo iz proi- 
zvodnje v Sloveniji zagotovljeno 24.000 ton, 20.000 ton pa iz 
uvoza. Iz drugih SR in SAP naj bi OZD trgovine in živilske 
industrije zagotovile realno oskrbo sladkorja na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov in pogodb o financiranju naročene 
proizvodnje sladkorja v drugih SR in SAP. Na osnovi sklenje- 
nih pogodb je v Vojvodini in Hrvatski doslej zagotovljenih 
60.000 ton sladkorja. 

- oskrba z oljem (skupne potrebe 38.000 ton surovega olja) 
je skoraj v celoti odvisna od nakupov v drugih SR in SAP ter 
od uvoza. 15.000 ton olja je zagotovljeno na podlagi dolgo- 
ročnih vlaganj v Vojvodini in PK Beograd, 17.000 ton pa iz 
uvoza (preko soje). V letošnjem letu bo problematična zago- 
tovitev potrebnih količ in olja iz domačih virov, ker se v Jugo- 
slaviji ocenjuje 40% izpad pridelka oljnic; 

- potreben nakup koruze (300.000 ton) v drugih SR in SAP 
se v celoti vrši na podlagi kupoprodajnih odnosov (po tržnih 
cenah!). 

5. Nujno je sprejeti zakon za zagotavljanje sredstev za 
intervencije na področju kmetijstva, s č imer bo dana osnova 
za zagotovitev sredstev in delovanje samoupravnih skladov za 
intervencije v kmetijstvu. V letošnjem letu je bilo mogoče 
zagotoviti iz proračuna SR Slovenije le okoli 566 mio din, kar 
je realno manj kot v letu 1980. Pomeni slabo tretjino obsega 
investicij, ki smo jih s planom predvideli v enem letu. V 
letošnjem letu se uporabljajo sredstva proračuna predvsem 
za nujne interventne posege v družbeni in pogodbeni proi- 
zvodnji, v celoti pa so odpadle intervencije v razširjeno repro- 
dukcijo, zlasti v prostorsko ureditvene posege oziroma v 
naloge, ki predstavljajo pogoj za trajno in dolgoročno stabil- 
nost kmetijske proizvodnje. 

6. Pri realizaciji zastavljenih nalog in aktivnosti za racional- 
nejšo rabo kmetijskih zemljišč in za pridobivanje novih zem- 
ljišč je potrebno poudariti naslednje: 

- v sprejetih družbenih planih občin oz. njihovem prostor- 
skem delu je razvrstitev kmetijskih zemljišč sprejelo doslej 
komaj polovica občin; 

- izvedbo programa melioracij zavira predvsem izpad in- 
terventnih sredstev, delno pa tudi manjši dotok sredstev od 
sprememb namembnosti zemljišč in pomanjkanje bančnih 
sredstev. Interes za melioracije je velik, saj je doslej pripravlje- 
nih in verificiranih projektov že za 6.400 ha (plan 1981 do 1985 
15.000 ha). Iz istih razlogov zaostajajo tudi komasacije. Za 
zložbe zemljišč kažejo veliko več zanimanja kmetje kot ob- 
čine, ki bi morale biti pri pridobivanju interesov bolj inicia- 
tivne in bolj aktivne pri izvajanju teh posegov. 

Da bi program v čim več ji možni meri realizirali je Poslovna 
skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije dala po- 
budo bankam v okviru Konzorcija, da v letošnjem letu odo- 
brijo premostitvene kredite za izvedbo melioracij, komasacij 
in nakup zemlje za tisti del predračunske vrednosti, ki odpade 
na interventna sredstva. Banke so priporočile omenjeni po- 
slovni skupnosti naj zagotovi ta način kreditiranja, banke pa 
so pripravljene dati garancijo v primeru, če bi bila ta skupnost 
zaradi neupravičene zagotovitve sredstev v skladu za inter- 
vencije v težavah 

- največ ji zastoji so pri združevanju zemlje za skupno ob- 
delavo v poljedelstvu, kar še vedno močno ovira racionaliza- 
cijo in več ji pridelek. Nujno je, da zadružne organizacije in 
kmetijska pospeševalna služba z organizirano akcijo intenzi- 
virajo procese združevanja zlasti opuščenih in neobdelanih 
zemljišč . 

Glede na to, da se v več ini občin ne izvajajo zakoni, ki 
urejajo zemljiško politiko, bo nujna družbena akcija za dosle- 
dnejše izvajanje teh zakonov. 

7. Zaostaja uveljavljanje samoupravnega družbenoeko- 
nomskega položaja kmetov v zadružnih organizacijah zlasti z 
vidika poslovne in dohodkovne povezanosti teh organizacij v 
reprodukcijskih verigah (nepripravljenost trgovine in prede- 
lave za povezovanje s primarno proizvodnjo in prevzemanjem 
rizika) kot tudi kvaliteta notranjih odnosov v zadružnih orga- 
nizacijah. 
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5. Izgube v gospodarstvu in njihovo 
pokrivanje 

V prvem polletju letos je 198 organizacij združenega dela 
zaključ ilo poslovanje z izgubo v skupni višini 2.333,4 mio din 
Tako je skupna izguba za 37,6% višja kot je bila v prvem 
polletju lani, oziroma za 5% nižja kot ugotovljene skupne 
izgube po zaključnem računu za leto 1980, povečane za 
naknadno ugotovljeno izgubo v IMV Novo mesto. V organiza- 
cijah združenega dela, ki so prvo polletje zaključ ile z izgubo, 
)e zaposlenih 30.705 delavcev, oziroma 4,8% vseh zaposlenih 
v republiki. Skoraj tri četrtine izgube iz tekočega poslovanja 
izkazuje 83 organizacij združenega dela s področja industrije 
in rudarstva, predvsem v naslednjih panogah: proizvodnja 
električnih strojev in aparatov (23,3%), proizvodnja prometnih 
sredstev (21,3%), proizvodnja naftnih derivatov (11,6%) in 
proizvodnja gradbenega materiala (10,8%). 

Trajnejšim vzrokom izgub se letos pridružujejo vplivi zao- 
strenih razmer na domačem trgu (padec realnih osebnih 
dohodkov, omejitve na področju potrošniških posojil), pa tudi 
poslabšane konjunkturne razmere pri poslovanju podjetij v 

V skladu z zakonom o sanaciji bi morale do 8. julija letos 
organizacije združenega dela pokriti skupaj 1.266 milijonov 
din nekrite izgube iz lanskega leta15. Do konca avgusta so 
organizacije združenega dela izkazale kot pokrito 73%, na 
osnovi nekaterih podatkov sklada skupnih rezerv SR Slove- 
nije pa lahko sklepamo, da je bil delež odobrenih in zagotov- 
ljenih sredstev za pokrivanje izgube višji od izkazanega od 
strani združenega dela 16. Po ocenah17 je bil v sanacijskih 
postopkih več ji del te izgube pokrit na osnovi sanacijskih 
kreditov. Ocenjujemo, da predstavljajo 50-60% teh sredstev 
sredstva temeljnih organizacij združenega dela na podlagi 
samoupravnih sporazumov o medsebojnem pokrivanju izgub. 
Kljub usmeritvam, da se v postopkih sanacije v več ji meri 
vključ ijo sredstva skladov skupnih rezerv na ravni občin (tudi 
na osnovi njihove večje teritorialne mobilnosti), sedanje infor- 
macije kažejo, da je pretežni del teh sanacijskih kreditov 
zagotovljen iz republiškega sklada. 

Dosedanje pokrivanje izgube iz prejšnjih let je v skladu s 
sprejetimi usmeritvami v republiki potekalo brez udeležbe 
bančnih kreditov, tako da so se bančna sredstva lahko usmer- 
jala v zagotavljanje pogojev za tekočo proizvodnjo in financi- 
ranje naložb. 

Pripravljajo se trajnejši sanacijski programi za odpravljanje 
vzrokov izgub v več jih organizacijah združenega dela, ki so 
lani poslovale z izgubo, oziroma že več let zapored izkazuieio 
izgubo. 1 ' 

6. Cene 
Za razmere na področju tržišča in cen so značilni še vedno 

močni inflacijski pritiski18, kajti v zaostrenih plač ilno bilančnih 
pogojih in ob nedograjenih dohodkovnih odnosih se zaostru- 
jejo strukturna neskladja v proizvodnji, ki rezultirajo tudi v 
prekinjanju reprodukcijskih tokov in povezav ter drugih nega- 
tivnih pojavih na tržišču. Ob dodatnih omejitvah uvoza na tem 
področju do konca leta ni pričakovati njihovega zmanjšanja. 

Kljub temu se je rast cen v drugi polovici letošnjega leta v 
primerjav! s prvim polletjem in še posebej prvimi meseci 
letošnjega leta močno umirila. 

IM81 VI 81 1X81 1X81 1X81 1-1X81 
__ XII 80 III 81 VI 81 XII 80 IX 80 l-IX 80 
Cene na drobno 115,8 105,2 103,0 129,5 142 6 147 1 
Življenj, stroški 115,4 106,2 101,6 124,7 1398 1445 
Cene ind. proizv. 119,8 105,8 103,1 130,7 145^6 150^5 

Umiritev je predvsem posledica sprejetih ukrepov posredne 
in neposredne družbene kontrole cen19, med katerimi so 
najpomembnejši junija in julija sprejeta odloka o pošiljanju 
cenikov za proizvode in storitve, katerih cene so v pristojnosti 
republike oziroma občin, republiški oziroma občinskim skup- 
nostim za cene v potrditev, in zvezni odlok o najvišji ravni cen 
za vse proizvode in storitve in o obveznem pošiljanju cenikov 
zanje v overovitev skupnostim za cene. 

Poleg tega smo v republiki za zaščito življenjskega stan- 
darda uvedli kompenzacije dela drobnoprodajnih cen nekate- 

rih osnovnih proizvodov (mleko, meso, osnovne vrste kruha). 
Sredstva za kompenzacije se zagotavljajo na podlagi družbe- 
nega dogovora o načinu zagotavljanja in usmeritvi sredstev 
za nadomeščanje dela drobnoprodajnih cen v letu 1981 in 
sicer predvsem iz zmanjšanja razpoložljivih sredstev splošne 
porabe ter z usmerjanjem nekaterih proračunskih presežkov 
zaradi premajhnih sredstev pa deloma tudi z dodatnim 0 9% 
davkom na osebne dohodke. V skladu s sklepi Skupščine SR 
Slovenije z dne 28/7-1981 ter zaradi težav pri zagotavljanju 
velikega obsega sredstev za kompenzacije in zaradi linearno- 
sti kompenzacij, ki s socialnega vidika ne dajejo zadovoljivih 
uč inkov, je bil z 2. oktobrom del kompenzacij odpravljen (za 
kruh in surovo maslo), del pa zmanjšan (za mleko in piščančje 
meso). Ocenjujemo, da bodo na tej osnovi porasli življenjski 
stroški za okoli 1,34 odstotne točke. 

Kljub tem ukrepom smo se že v avgustu povsem približali 
letnim okvirom dovoljene rasti cen, kar ob nekaterih pričako- 
vanih sezonskih in drugih povečanjih cen do konca leta 
pomeni, da bi za letos začrtano rast cen presegli. Zato je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v septembru sprejel odlok 
o obveznem usklajevanju cen posameznih izdelkov s sprejeto 
politiko cen v letu 1981, po katerem so organizacije združe- 
nega dela dolžne vse cene, ki so v pristojnosti republike, 
uskladiti z dogovorjeno politiko cen za leto 1981, razen cen, ki 
jih je potrdila Republiška skupnost za cene20. 

Razpoložljivi podatki kažejo, da so bili letošnji visoki porasti 
cen izrazito neusklajeni in stihijski ter niso prispevali k zmanj- 
ševanju disparitet v cenah in nesorazmerij v primarni delitvi. 
Ob nadaljnji zadržani rasti cen, ki je nujna tudi zato, ker so 
domače cene naraščale občutno hitreje od svetovnih oziroma 
izvoznih cen21 in je s tem slabil dohodkovni interes za izvoz, 
bo zato posebej pomembno, da pravočasno pripravimo 
ustrezne programe spreminjanja cen v dogovorjenih okvirih v 
obdobju po prenehanju delovanja ukrepov družbene kontrole 
cen, v izogib ponovnemu inflacijskemu valu in s ciljem zmanj- 
ševanja osnovnih disparitet v cenah. 

V letošnjem letu so bile še vedno prisotne tendence, da bi 
uveljavljanje novih cen predstavljalo enega osnovnih načinov 
reševanja problemov v gospodarjenju organizacij združenega 
dela, kljub temu da povečevanje izvoza in uveljavljanje kvali- 
tetnejšega in uč inkovitejšega gospodarjenja zahteva, da se s 
ceno ne priznava avtomatično visoke stroške poslovanja, ne- 
racionalnosti itd., kar bo posebej pomembno pri vsebinskem 
uveljavljanju novega sistema cen. Novi sistem cen vsebinsko 
še ni ustrezno in dovolj operativno razdelan22, ker smo ga v 
letošnjem letu šele institucionalno zaokrožili z uveljavljanjem 
osnovnih določ il novega zakona in z ustanovitvijo skupnosti 
za cene tudi na občinski ravni. 

7. Gibanje proizvodnje do konca leta 1981 
Gibanje industrijske proizvodnje bo še naprej - v naslednjih 

mesecih bistveno odvisno od možnosti oskrbe s surovinami in 
reprodukcijskim materialom. Glede na oceno gibanja izvoza 
in s tem v zvezi možnostjo uvoza reprodukcijskega materiala 
ter glede na stanje na jugoslovanskem trgu tega materiala, ni 
pričakovati, da se bo izboljšala oskrbljenost z reprodukcij- 
skim materialom. Po drugi strani pa se za del proizvodnje 
zaradi upadanja realne kupne moč i (zlasti za nekatere izdelke 
široke porabe) že čuti upadanje povpraševanja in bo na tem 
sektorju prišlo do upadanja rasti. Na tej osnovi ocenjujemo, 
da bo v letu 1981 obseg industrijske proizvodnje za okoli 1,8% 
več ji od lanskoletnega, v tem sredstva za delo za okoli 2%, 
reprodukcijskega materiala 1,8% in blaga za široko potrošnjo 
za okoli 1,7%. 

V proizvodnji hrane pričakujemo v letošnjem letu v primer- 
javi z letom 1980 porast za okoli 2%. Skoraj v celoti bo 
realiziran plan poljedelske proizvodnje, upočasnila se je dina- 
mika rasti živinoreje, več ji pa je izpad proizvodnje grozdja in 

Oslabljena investicijska aktivnost se je neposredno odrazila 
nafizičnem obsegu proizvodnje v gradbeništvu, ki bo za 10% 
nižji od lanskega. Gradbeništvo se bo moralo občutno bolj 
angažirati pri investicijskih delih v tujini. Pri tem je bistvenega 
pomena, da se organizacije združenega dela iz gradbeništva, 
pa tudi iz drugih komplementarnih dejavnosti, povežejo za- 
radi enotnega nastopanja, dobivanja več jih in poslovno inte- 
resantnejših del ter racionalnejšega koriščenja mehanizacije 
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in kadrov. Zlasti kadrom bo treba posvetiti bistveno večjo 
pozornost. 

Pogoji gradnje stanovanj se zaostrujejo. Zaradi likvidnost- 
nih težav bank se poslabšujejo pogoji za kreditiranje, upadajo 
pa tudi namenske hranilne vloge za stanovanjsko gradnjo. 
Poleg tega bodo letos v skladu s spremembo obračuna orga- 
nizacije združenega dela, ki po periodičnih obračunih ugoto- 

vijo poslovanje z izgubo, dobile vrnjena sredstva, ki jih v 
stanovanjski skupnosti združujejo le akontativno. Povečale so 
se tudi izhodiščne cene stanovanj, ki se v posameznih obči- 
nah v poprečju gibljejo med 10.000 in 24.000 din, v nekaterih 
urbanih središčih za stanovanja v posameznih soseskah pa so 
že presegle 30.000 din za m2. Kljub temu lahko pričakujemo, 
da bo do konca leta zgrajeno planirano število stanovanj, ker 
se je večina njih pričela graditi pred letom 1981. 

V turizmu in gostinstvu se ocenjuje, da bo v letu 1981 obseg 
storitev na lanskoletni ravni, v tem okviru pa bi porasel ino- 
zemski turistični promet za 5-6%. Domač i turistični promet 
bo manjši za okoli 3%. V lanskoletnih pogojih bi glede na tako 
rast inozemskega turističnega prometa lahko realizirali okoli 
10% rast deviznega priliva. Letos pa, kljub višjim cenam 
storitev za tuje goste23, takega priliva ne moremo pričakovati. 
Glavni vzrok za to je nizka izven penzionska poraba in večja 
»č rna« menjava deviz. Izven penzionska poraba je bila nizka 
kljub dobri oskrbi turističnih središč z živili, bila je predvsem 
posledica slabe oskrbe v letu 1980. Tako na rast nočitev kot 
deviznega priliva pa bistveno vpliva kvaliteta turističnih stori- 
tev, ki je še zelo nezadovoljiva. Za izboljšanje rezultatov v 
prihodnjem letu bodo še letos organizirana posvetovanja v 
okviru medobčinskih gospodarskih zbornic, poslovnih skup- 
nostih v sodelovanju s Splošnim združenjem za turizem in 
gostinstvo Slovenije ter RK za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve za pripravo poletne turistične sezone za leto 1982. 
Poseben poudarek bo na zagotovitvi redne oskrbe s prehram- 
benimi in drugimi proizvodi. 

Doseganje omenjenih stopenj rasti v letošnjem letu je še 
pogojeno z izvajanjem akcijskega programa za izboljšanje 
turistične ponudbe v tekočem letu. Pri pripravah za zimsko 
turistično sezono je zlasti pomembna povezava organizacij 
združenega dela turizma in gostinstva z organizacijami zdru- 
ženega dela na podočju prometa (žičnice)2®. Glede kmečkega 
turizma ugotavljamo, da se je v tem letu ugodno razvijal le na 
nakaterih območjih (Zgornja Savinjska dolina, Maribor, 
Škofja Loka, del Koroške). Nezadostna je na tem področju 
aktivnost in fleksibilnost medobčinskih gospodarskih zbornic 
in (nekaterih) organizacij združenih kmetov ter pomoč bank. 
Uč inkovitejšo in enotnejšo ponudbo nočitvenih kapacitet na 
urejenih kmetijah, ki morajo biti kvalitetno prilagojene vse 
več jemu povpraševanju tujega trga, bi dosegli tudi s povezo- 
vanjem kmetov preko zadružnih organizacij s turističnimi 
organizacijami. 

8. Zaposlovanje in zaposlenost 
Pod vplivom počasnejše rasti proizvodnje, zmanjšane inve- 

sticijske potrošnje in usmerjenega razporejanja dohodka, se 
je število vseh zaposlenih povečalo za okoli 5 tisoč oseb 
oziroma za 0,6%. V združenem delu se je na celotnem ob- 
močju SR Slovenije število zaposlenih povečalo za 0,5%. Na 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih je bila rast 
zaposlovanja hitrejša od poprečja za SRS. Tako se je število 
zaposlenih v združenem delu v manj razvitih občinah pove- 
čalo v prvih sedmih mesecih v primerjavi z istim obdobjem 
lani za 2,3%, v občinah z manj razvitimi območji (brez občine 
Maribor in Novo mesto) pa za 1,5%. 

Število zaposlenih v gospodarstvu se je povečalo za 
0,4%27,pri tem se je zlasti znižalo število delavcev v gospodar- 
stvu in gradbeništvu. V industriji se je število delavcev pove- 
čalo za 0,3% s tem, da je zmanjšano število delavcev zlasti v 
predelavi kovin, proizvodnji gradbenega materiala ter v neka- 
terih skupinah v okviru strojegradnje, proizvodnje in prede- 
lave kemičnih izdelkov, proizvodnje električnih aparatov ter 
pri predelavi papirja in kavčuka. Na ostalih gospodarskih 
področjih se je število delavcev povečalo za 1,4%, pri tem se 
je v trgovini zaposlenost dvignila za 0,6%, na področju pro- 
meta in zvez pa za 2,2%. 

V negospodarstvu se je število delavcev v primerjavi s 
preteklim letom povečalo za 1,4%. Rast zaposlovanja je opaz- 
nejša v znanstveno raziskovalni dejavnosti, v socialnem var- 

stvu in deloma izobraževanju ter osnovnem zdravstvenem 
varstvu. 

V letu 1981 je ob prijavljenih nezaposlenih iskalo delo 
skupaj še okoli 40 tisoč delavcev, od tega je bilo 26 tisoč 
mladine iz šol. Če upoštevamo nadomestitve, se je v letu 1981 
od razpoložljivih delavcev zaposlilo nekaj nad 25 tisoč ; od 
tega okoli 6 tisoč delavcev iz drugih republik, večinoma za 
manj zahtevna in težja dela. Problemi z zaposlovanjem mla- 
dine so se začeli zaostrovati že v drugi polovici leta po 
zaključku šolanja na drugi stopnji. Ocenjujemo, da je v letu 
1981 ostalo nezaposlenih od 6 do 7 tisoč mlajših oseb, ki pa 
niso v celoti zajete v skupnosti za zaposlovanje. 

Prijavljenih nezaposlenih je v letu 1981 v poprečju med 13 
in 14 tisoč , kar predstavlja 1,7% v odnosu do vseh zaposlenih. 
Število nezaposlenih in med njimi mladih strokovnjakov se 
zlasti povečuje v mestnih in šolskih centrih (Ljubljana, Mari- 
bor). 

Združeno delo je izkazovalo v poprečju na mesec okoli 9 
tisoč potreb po delavcih, kar je za petino manj kot v preteklem 
letu. Med temi je več kot polovica potreb po delavcih s poklici 
ozkega profila in tudi brez poklica. Tu prihajajo do izraza 
strukturne in prostorske neusklajenosti med kadrovskimi po- 
trebami združenega dela in prilivom iz šol. Število prijavljenih 
nezaposlenih s srednjo, višjo in visoko izobrazbo se je v letu 
1981 gibalo med 3 in 3,5 tisoč , kar je za okoli tisoč delavcev 
več kot v preteklem letu. Med temi prevladujejo delavci ne- 
proizvodnih poklicev, zlasti ekonomske, upravne, pedagoške 
in splošno izobraževalne smeri. Tako stanje povzroča med 
drugim nepripravljenost organizacij združenega dela sprejeti 
na delo delavca z višjo stopnjo strokovnosti kot so zahteve 
dela, oziroma nepripravljenost samega delavca prevzeti take 
naloge. 

Uč inkovitost osnovnih sredstev se oJd zaostrenih pogojih 
gospodarjenja in skromni rasti družbenega proizvoda še na- 
dalje poslabšuje, ob tem se tudi zmanjšuje vpliv opremljenosti 
dela na razvoj produktivnosti dela. Ob pogojih, ki jih omogoča 
rast proizvodnje in storitev, so bili rezultati naporov za pove- 
čanje produktivnosti dela skromni tako v gospodarstvu in tudi 
v industriji. 

II. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
1. Energetika 

1. Preskrba porabnikov z električno energijo je potekala v 
letošnjem letu normalno. Manjše omejitve električne energije 
so bile le v začetku februarja in marca, obakrat zaradi izpada 
več jih proizvodnih enot v Sloveniji in ker ni bilo mogoče 
nabaviti zadosti te energije od drugod. 

V prvem polletju je bilo dobavljeno iz drugih republik 645 
Gwh električne energije, kar je 194,4% planiranih količ in. 
Oskrba potrošnikov z električno energijo bo potekala do 
konca leta normalno le pod pogojem, da bo NE Krško proi- 
zvedla predvidene količ ine električne energije. V nasprotnem 
primeru bo manjkajoče količ ine električne energije potrebno 
nabaviti izven Slovenije ali pa omejiti porabo. 

Izgradnja elektroenergetskih objektov ne poteka v celoti po 
načrtovani dinamiki iz samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva. 
Osnovni razlogi za odstopanje od plana so velike podražitve 
gradnje, počasnejša rast cen električne energije ter nižji do- 
mač i in tuji krediti, kot je predvideno v tem samoupravnem 
sporazumu. 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva je zaradi tega sprejela začasni plan graditve elektroe- 
nergetskih objektov za leto 1981 ovrednoten v višini 7.418 mio 
din, ki upošteva upočasneno gradnjo le najnujnejših elektroe- 
nergetskih objektov v SR Sloveniji28 in RTE Ugljevik v SR BiH 
ter tistih objektov prenosa in distribucije, za katere so garan- 
cije že izdane, pri čemer ostaja še vedno odprto vprašanje 
nadaljnjega sovlaganja v SAP Kosovo. Za realizacijo tega 
plana znaša primanjkljaj okoli 18% potrebnih sredstev. 

Reševanje vprašanja financiranja gradnje elektroenerget- 
skih objektov je treba reševati v naslednjih smereh: 

- treba je povečati ceno električne energije v okviru dogo- 
vorjene politike cen in vsa na ta način pridobljena sredstva 
porabiti izključno za razširjeno reprodukcijo. Tudi obveznosti 
iz dogovora o temeljih družbenega plana za področje elek- 
troenergetike slonijo na predpostavki, da se bodo cene elek- 
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trične energije gibale v letu 1981 v skladu s splošno rastjo 
cen, v letih 1982-1985 pa 2-3% nad tem nivojem; 

- skrajno racionalno je treba uporabljati sredstva za na- 
ložbe za razširjeno reprodukcijo. Zato je v okviru samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana ISE potrebno opredeliti 
prioritetni vrstni red gradnje objektov, ki bo upošteval najnuj- 
nejše potrebe in razpoložljiva sredstva. Nujno je ugotoviti, 
katere objekte, ki še niso v gradnji, je možno zamakniti in 
katere objekte v gradnji je možno zamakniti ali celo ustaviti, 
pri čemer naj bi bili proizvodni objekti praviloma izvzeti. V 
situaciji, ko se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev razmiš- 
lja o zaustavitvi gradnje hidroelektrarn v Solkanu in Mavč ičah, 
ni sprejemljivo, da se gradijo objekti in izvajajo rekonstruk- 
cije, ki niso nujno potrebne. 

- v največ ji možni meri je potrebno zmanjševati stroške 
gradnje. Nesmotrno je, da posamezni investitorji v okviru 
elektrogospodarstva neenotno in ločeno sklepajo pogodbe z 
domačimi zlasti pa tujimi partnerji oziroma izvajalci. Posle- 
dice tega so med drugim neracionalne investicijske rešitve, 
višje cene storitev, ki jih nudijo izvajalci, in končno dražje 
naložbe na enoto instalirane moč i. 

V situaciji, ko se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
razmišlja o zaustavitvi gradnje hidroelektrarn v Solkanu in 
Mavč ičah, ni sprejemljivo, da se gradijo objekti in izvajajo 
rekonstrukcije, ki bi se jih dalo brez škode odložiti29. 

2. Proizvodnja lignita v Rudniku lignita Velenje je v prvih 
osmih mesecih letošnjega leta znašala 3,3 mio ton. To je 0 8% 
več od planirane, oziroma za 13,8% več kot v istem obdobju 
lani. Oskrba potrošnikov zato ni bila motena in je tudi stanje 
zalog premoga v termoelektrarnah v glavnem boljše od plani- 
ranega. Oskrba elektrogospodarstva z rjavim premogom je 
potekala nemoteno, kar pa ne velja za oskrbo industrije in 
predvsem žiroke potrošnje s komercialnim premogom. Da bi 
proizvedli planirane količ ine lignita v letošnjem in še zlasti v 
prihodnjem letu je potrebno zagotoviti nemoteno nadaljeva- 
nje del na nadomestnih objektih jame Preloge. 

Proizvodnja rjavega premoga v DO Zasavski premogovniki 
i?, . v 'e'°šnjem lotu za okoli 8% manjša od planirane. Glavni razlogi za manjšo proizvodnjo so predvsem zaradi 
vdora vode in mulja v jamah Hrastnik, Trbovlje in zlasti Kotre- 
dez, zastarela transportna oprema v Trbovljah in Hrastniku ter 
problematičen prevoz premoga iz odkopov do separacije. 
Zaradi jamskega požara v Laškem je prišlo do občutnega 
izpada proizvodnje tudi v tem rudniku, dočim proizvodnja 
premoga v DO Senovo in Kanižarica poteka v letošnjem letu 
po začrtanem programu. Zaradi nižje proizvodnje rjavega 
premoga je v zimskih mesecih 81/82 mogoče pri oskrbi indu- 
strije in široke porabe pričakovati resnejše težave, v kolikor ne 
bo možno zagotoviti potrebnih količ in premoga iz SR BiH in 
potrebna devizna sredstva za uvoz briketov rjavega premoga 
iz NDR. Dobava lignita iz SR Srbije ni potekala v celoti po 
programu za leto 1981 predvsem zaradi težav s prevozom po 
železnici. Z ZTP je prevoz premoga sedaj urejen in poteka 
zadovoljivo. Kljub temu bomo predvideni prejem lignita reali- 
zirali le okoli 66 odstotno. Delno se bo ta izpad pokril z 
nabavo drobnih vrst kvalitetnega energetskega premoga iz 
premogovnika Kakanj (okoli 30 tisoč ton). Glede na planiran 
prejem rjavega premoga iz SR BiH v višini 220 tisoč ton pa 
ugotavljamo, da ta močno zaostaja za predvidevanji, saj bo do 
konca leta prejem realiziran le okoli 60%, kar bo resno oviralo 
preskrbo potrošnikov z rjavim premogom. Premogovniki v SR 
BiH namreč pogojujejo dobavo premoga v naslednjih letih s 
sovlaganjem sredstev v obnovo in razširitev njihovih kapaci- 
tet. Zato so v teku aktivnosti pri pristojnih organih, da se najde 
ustrezen vir sredstev in s tem zagotovijo planirane količ ine 
premoga za prihodnje in tudi naslednja leta. 

3. Kljub izredno omejenim razpoložljivim količ inam naftnih 
derivatov smo porabo v globalu le malo presegli. Od planirane 
količ ine 1.945 milijona ton, kolikor je predvidenih derivatov 
po energetski bilanci za SR Slovenijo v letošnjem letu je bilo 
v prvem polletju porabljenih 997.400 tisoč  ton oziroma 51,3%. 
Največje prekoračitve so bile dosežene pri porabi kurilnih olj 
za gospodinjstvo (64,7%) in mazutu (59,4%). Pri vseh ostalih 
derivatih je beležena nekoliko nižja poraba od predvidene, kar 
pa se bo do konca leta še spremenilo. 

Glede na plačilno možnost SFRJ je v pripravi predlog reba- 
lansa energetske bilance Jugoslavije za letošnje leto, na 
osnovi katerega bodo morale vse republike in avtonomni 

pokrajini zmanjšati porabo naftnih derivatov za 5,7%30. ZaSR 
P°meni t0 zmanjšanje porabe za 110.000 ton (od 1.945 tisoč ton na 1,835 tisoč ton), kar pomeni glede na 

porabo v letu 1980 zmanjšanje za 11,1%. Zato predvidevamo, 
da bo oskrba vsaj z nekaterimi derivati v zimskem času 81/82 
izredno kritična in nezanesljiva. SR Slovenija pa ob tem že 
nekaj let ne razpolaga z ustreznimi rezervami, kakor tudkie s 
potrebnimi skladiščnimi kapacitetami, kar bi v kriznem ob- 
dobju preskrbe nujno potrebovala. 

Oskrba z zemeljskim plinom je v letošnjem letu potekala 
nemoteno in predvidevamo, da bo takšno stanje glede oskrbe 
ostalo tudi v prihodnje, kar je odvisno od dobavitelja iz Sovjet- 
ske zveze. Proizvodnja domačega zemeljskega plina je zelo 
skromna in bo letos dosegla planiranih 8 mio N m3. 

2. Prometna infrastruktura 
Ekonomski položaj ŽG Ljubljana se je v letu 1981 bistveno 

poslabšal. Poglavitni razlogi za to so počasnejša rast izvrše- 
ne.9a transportnega c'e'a od Planiranega, izpad transportnih 
prihodkov zaradi politike cen in izpad sredstev za financiranje 
programa razvoja železniških zmogljivosti. 

Za skupnost jugoslovanskih železnic je značilna zelo nizka 
stopnja samoupravne oziroma tehnično-tehnološke poveza- 
nosti. Železniški promet zlasti na magistralnih poteh poteka 
neurejeno J1 in neredno pri prevozu potnikov in tovora, kar 
povzroča krizne situacije v organiziranju in izvajanju tehnolo- 
ških procesov glede na skupni vozni red ter neracionalno 
razpolaganje s prometnimi zmogljivostmi. Prekomerno zadr- 
ževanje voznih sredstev ŽG Ljubljana s strani ostalih ŽTO na 
mreži JZ kritično zmanjšuje efektivni vozni park, kar pa poleg 
neposrednega vpliva na dodatni devizni odliv bistveno vpliva 
na doseganje manjšega obsega dela, kot pa je objektivno 
možen. 
,no?lc£ila P|anskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 1981-1985 glede »rasti cen železniških storitev na ravni 
splošne ravni cen« se ne uresničujejo. Odobreno povišanje 
cen za leto 1981 bo znašalo v povpreč ju 8,6%, ob tem pa se 
porast »splošne ravni cen« v letu 1981 ocenjuje na 34% v 
primerjavi z letom 1980. To bo prispevalo, da bo na ŽG 
Ljubljana nastal primanjkljaj v letu 1981 v višini cca 500 mio 
din. Zaradi dokajšnje razlike v začetku leta med planirano in 
dejansko splošno rastjo cen v letu 1981 je zmanjšan tudi 
realni efekt sredstev planiranih povrač il v višini 3.500 mio din, 
zato bi jih bilo potrebno valorizirati na 3.900 mio din. 

Do sedaj niso zagotovljena še nobena sredstva domačih 
odo h ' ^'h °Prede'iuie Dogovor o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 za financiranje železniške infrastrukture, niti 
sredstva domačih bank na bazi poslovnih odnosov, kjer je 
pomemben delež planiran za sofinanciranje izgradnje indu- 
strijskih tirov in naložb za integralni transport, ter tudi sred- 
stva tujih kreditov. 

Ker železnica uporablja tudi amortizacijo za tekoče poslo- 
vanje, se v takšni situaciji pred ŽG Ljubljana s vso resnostjo 
postavlja potreba po racionalizaciji poslovanja oziroma po 
doslednem uresničevanju sprejetega Akcijskega programa. 
Ty.dl objektivne vzroke poslabšanja gospodarskega položaja ZG Ljubljana, zlasti glede neuresničevanja potrebnega dviga 
cen železniških storitev na ravni splošne ravni cen, je do 
konca leta potrebno odpraviti v čim več ji meri. Prav tako je 
potrebno, da banke pričnejo z realizacijo svojih obveznosti do 
ProRr?ma razv°Ja železniških zmogljivosti. Nižji prihodki od planiranih, ki so posledica dokaj nižje 
realizacije v glavnem vseh vrst prihodkov Republiške skupno- 
sti za ceste, bodo v tem letu povzroč ili dokajšnje odstopanje 
od predvidenega programa vzdrževanja, modernizacije in no- 
vogradenj cestnega omrežja SR Slovenije. V cestni infrastruk- 
turi bo primanjkljaj sredstev do konca leta krepko presegel 1 
mlrd din predvsem zaradi izpada planiranih sredstev iz na- 
slova prispevkov od prodaje pogonskih goriv, pristojbin za 
domača cestna vozila in cestnin. Kljub tako omejenim sred- 
stvom pa sicer okviren program novogradenj v tem letu še 
vedno ni ovrednoten po prioritetah izgradnje medtem, ko bo 
primanjkovalo cca 30% sredstev za najnujneša vzdrževalna 
dela. 

To zahteva skrajno selektivno nadaljnje vzdrževanje, mo- 
dernizacijo in rekonstrukcijo cestnega omrežja Slovenije 

Ob nadaljevanju uspešne rasti luških storitev zlasti pa na 
področju kontejnerskega prometa, prometa razsutih tovorov 
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in tranzitnega prometa bo Luka Koper to leto končala dokaj 
uspešno. 

Raste izvoz prometnih storitev, saj je Luka Koper samo v I. 
polletju uresnič ila 63,8% z letnim planom predvidene devizne 
realizacije. Ob tem stopnja pokrivanja uvoza z izvozom znaša 
preko 650% in je 80% devizne realizacije dosežene na kon- 
vertibilnem področju. 

Združene PTT organizacije Slovenije bodo poslovno leto 
1981 zaključ ile sicer pozitivno, vendar se bo hkrati zaradi 
nizke akumulativne in reprodukcijske sposobnosti ter zaradi 
omejene investicijske izgradnje še bolj poglobil razkorak med 
ponudbo in povpraševanjem po PTT storitvah. Planirana 
lastna sredstva za investicijsko izgradnjo so bila namreč po- 
gojena s predpostavko, da se bodo cene PTT storitev večale s 
povprečno realno stopnjo rasti 3,6%, vendar pa le-ta v tem 
letu ne bo dosežena, saj bodo uveljavljena povišanja cen32 

komaj pokrivala povečane stroške enostavne reprodukcije. 
Zato je tudi v okviru PTT prometa treba zagotoviti skrajno 
selektivnost v uresničevanju programa razvoja PTT zmoglji- 
vosti. 

V letališki dejavnosti v I. 1981 ne bodo izvršena nobena 
pomembnejša dela, saj sredstva interesnega združevanja za 
razvoj letališke infrastrukture še niso začela pritekati v plani- 
ranem obsegu. Gospodarski položaj slovenskih letališč pa 
kaže na to, da sta tudi to leto letališč i Portorož in zlasti 
Maribor končali z izgubo (v slovenskem prostoru je namreč 
edino letališče Ljubljana sposobno reproducirati vložena 
sredstva. 

III. AKTIVNOSTI NA PODROČJU INVESTICIJ 

1. Obseg, struktura in ukrepi 
1. Delež izplač il za investicije v osnovna sredstva družbe- 

nega sektorja se bo v letu 1981 zmanjšal od 29,0% v letu 1980 
na 26,4%.33. Realna investicijska dejavnost bo tako po oceni 
za okoli 10% manjša kot v letu 1980. V prvih osmih mesecih 
letos so nominalna izplač ila za investicije v osnovna sredstva 
družbenega sektorja za 12,5% višja kot v enakem obdobju 
lani, v tem gospodarske investicije za 8%, investicije v stano- 
vanjsko dejavnost za 42,7%, druge negospodarske investicije 
pa so za 5,4% manjše. Realno ostaja stanovanjska gradnja na 
ravni preteklega leta, kot je bilo predvideno tudi v letošnji 
resoluciji. 

2. Preverjanje investicij v teku po stanju 31. 3. 1981 je 
pokazalo, da je število izvozno orientiranih objektov v teku 
zelo skromno34, zlasti pa še tistih, ki bi temeljili na razvojno- 
tehnološki intenzivnosti. Prevladujejo namreč objekti iz sku- 
pin za proizvodnjo končnih lesnih izdelkov, za proizvodnjo 
tekstilne preje in izgotovljenih tekstilnih izdelkov, za proi- 
zvodnjo usnjene obutve, za proizvodnjo električnih aparatov 
za gospodinjstvo in za predelavo kemičnih izdelkov (pretežno 
uvozna substitucija). Vzpodbudnejša so pričakovanja izvoz- 
nih uč inkov investicij v teku, prijavljenih po 31. 3. 1981. To 
nakazujejo tudi nadpoprečni indeksi izplač il investicij v 
osnovna sredstva razvojno tehnološko intenzivnih dejavnosti, 
še bolj pa v letošnjem prvem polletju odobreni dolgoročni 
krediti temeljnih bank v Ljubljanski banki35, ki so pretežno 
usmerjeni v prednostne dejavnosti. Značilno je tudi spremi- 
njanje že pripravljenih investicijskih elaboratov. Tako napr. 
organizacije združenega dela na področju turizma dopolnju- 
jejo in spreminjajo svoje investicijske programe s poudarkom 
na izvozno usmerjene naložbe, na boljše izkoriščanje ener- 
getskih virov in v gradnjo cenejših, dopolnilnih turističnih 
objektov. 

3. Dogovor o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 
1981-1985 je dal podlago za kriterije vrednotenja investicij- 
skih zasnov in programov. V prvem polletju so Ljubljanska 
banka, Gospodarska zbornica Slovenije in Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje izdelali »Metodologijo vrednote- 
nja investicijskih programov s področja industrije«. Izdelani 
so tudi predlogi za vrednotenje programov na področju trgo- 
vine, turizma in drobnega gospodarstva, na ostalih področjih 
pa je delo pospešeno in bo predvidoma končano v letošnjem 
letu. 

Koncem julija je bil sprejet Dogovor o družbeni in strokovni 
aktivnosti na področ ju investicij (Ur. list SRS, št. 24/1981) na 
podlagi katerega dajejo udeleženci (Izvršni svet SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Temeljne banke v Ljubljan- 

ski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna 
banka Ljubljana, Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino in Služba družbenega knjigovodstva) 
mnenje o upravičenosti investicije glede na uresničevanje 
kriterijev za spreminjanje strukture gospodarstva, realnosti 
pričakovane uč inkovitosti in glede realnosti porabe energije, 
surovin, opreme in vrste finančnih virov. 

Že pred sprejemom Zakona o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določe- 
nih objektov in opreme v letu 1981 so izvršni sveti obč in in 
temeljne banke izvedle preverjanje investicij v teku. Izdelani 
so bili predlogi za odlaganje, nadalevanje ali ustavitev investi- 
cij v teku. Izvršni sveti občin so koncem julija med 3.211 
objekti v teku pregledali tiste, ki niso dosegli 80% realizacije, 
in predlagali nadaljevanje 773 objektov, skrčenje programa za 
19, odložitev za 85, ustavitev za 20 in za nadaljnje razčiščeva- 
nje 228 objektov. Na podlagi Zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev so uporabniki druž- 
benih sredstev javili (po zbranih podatkih do 28. septembra) 
prekorač itve v znesku 10.337 mio din za 583 objektov v teku s 
predračunsko vrednostjo 46.482 mio din. Mnenje o utemelje- 
nosti investicijskih kreditov ali izdaje garancij za prekoračitve 
bodo v oktobru pripravile komisije za oceno investicij in to 
glede na zakonske cenzuse za 80 objektov. 

4. V prvih osmih mesecih se je struktura virov za izplačane 
investicije v osnovna sredstva razvijala ugodneje kot v istih 
mesecih lani saj se je udeležba organizacij združenega dela in 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
povečala od lanskih 44,8% na 50,2%, udeležba bančnih kredi- 
tov pa je padla od 39,8% na 35,1%. To je posledica izvajanja 
bančne politike financiranja dolgoročnih naložb glede na 
samoupravne sporazume o temeljih planov bank, pa tudi 
dodotnega omejevanja ukrepov kreditno-monetarne politike 
in uč inkov zveznega zakona o posebnih pogojih za investicij- 
ske kredite, ki bodo predvidoma še letos ponovno zaostreni s 
spremembo omenjenega zakona. K povečanem deležu lastnih 
in združenih sredstev na osnovi samoupravnih sporazumov o 
združevanju dela in sredstev bodo pripomogli tudi mehanizmi 
za združevanje sredstev v okviru temeljnih bank, sprejeti v 
njihovih planskih dokumentih letos jeseni. S tem bodo uresni- 
č ile pobude, da se uveljavi širše združevanje dela in sredstev 
in omogoč i izvedba več jih projektov, pomembnih za prestruk- 
turiranje gospodarstva, zlasti pri povečanju izvoznih (blagov- 
nih in storitvenih) zmogljivosti in primarne kmetijske proi- 
zvodnje. 

Program pomembnejših proizvodnih programov in njegova 
preverba na osnovi kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva je v pripravi. 

Investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo v letošnjem 
letu realno močno zaostajajo za planirano dinamiko vlaganj in 
pomenijo realno manjši obseg investiranja v primerjavi z 
realiziranim v letu 1980.36 V organizacijah združenega dela je 
pripravljenih veliko investicijskih programov, vendar zaradi 
pomanjkanja bančnih in intervencijskih sredstev poteka inve- 
stiranje pretežno v dokončanje že začetnih investicij iz prete- 
klih let, nove naložbe pa v skladu s sprejetimi usmeritvami v 
resoluciji za leto 1981 v živinorejo delno v pridobivanje zem- 
ljišč . Glede na to, da sedanji, v planskih dokumentih oprede- 
ljeni sistem usmerjanja sredstev član temeljnih bank za po- 
droč je kmetijstva še ni zaživel, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije dal pobudo, da se sproži širše združevanje sredstev 
za uresnič itev več jih strukturnih premikov v kmetijstvu v Po- 
murju, v Vipavski dolini in Polskavi. 

Pri »Konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in 
preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz« bo 
treba pospešiti uresničevanje tistih določ il sporazuma o usta- 
novitvi konzorcija, ki urejajo obveznosti iz prednostnega 
usmerjanja Sredstev na članice oziroma banke, ki jim sred- 
stev za kreditiranje primanjkuje. Vložene projekte bo treba 
ažurno reševati, kredite pa odobravati le za naložbe, ki so 
vključene v samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja 
kmetijstva živilske industrije v obdobju 1981-1985. V letu 1982 
bo treba pri bankah zagotoviti več sredstev za kreditiranje 
primarne kmetijske proizvodnje. Prav tako bodo morale čla- 
nice Konzorcija v več jem obsegu aktivirati združevanje sred- 
stev v sestavljenih organizacijah združenega dela in z drugimi 
porabniki hrane. 

priloga poročevalca 15 



2. Investicije na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji 

V letu 1981 se je ob zmanjšani investicijski aktivnosti v SR 
Sloveniji zamnjšal tudi obseg investicij na manj razvitih ob- 
močjih v SR Sloveniji. Interes za vlaganja na manj razvita 
območja pa je ostal v podobnih relativnih razmerjih kot v 
preteklih letih. To potrjujejo podatki Ljubljanske banke, ki je v 
prvih šestih mesecih letos odobrila za dolgoročne naložbe na 
manj razvitih območjih 698 milj. din kreditov, kar predstavlja 
20% vseh tovrstnih kreditov Ljubljanske banke na območju 
SR Slovenije.37 Tako oceno potrjujejo tudi podatki Ljubljan- 
ske banke, da je bilo na podlagi kreditov, odobrenih v prejš- 
njih letih in letos, porabljenih za investicije na manj razvitih 
območjih v prvem polletju 1.075. milj. din ali 19% vseh porab- 
ljenih sredstev Ljubljanske banke za dolgoročne naložbe v 
prvem polletju, v celem letu 1981 pa bo po oceni porabljenih 
na manj razvitih območjih 2.895 milj. din ali 18,7% sredstev 
Ljubljanske banke za dolgoročne naložbe. 

V skladu z usmeritvami družbenega plana SR Slovenije v 
zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij imajo 
med investicijami v teku pomemben delež vlaganja, ki omo- 
gočajo hitrejše odpiranje novih delovnih mest (zlasti v prede- 
lovalni industriji ter deloma drobnemu gospodarstvu in turi- 
zmu), ter vlaganja v zvezi z modernizacijo in širitvijo proizvod- 
nje hrane in njene predelave. Omeniti pa je treba, da so 
premalo prisotna vlaganja na podlagi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev. 

Že odobreni krediti kažejo, da bo tudi v letu 1982 približno 
zadržan enak delež manj razvitih območij v skupnih investici- 
jah v SR Sloveniji kot v letih 1981.38 Tako oceno omogočajo 
tudi podatki o predvidenih nameravanih investicijah na teh 
območjih, vendar le pod pogojem, da bodo nameravane inve- 
sticije ustrezale tudi dogovorjenim kriterijem prestrukturira- 
nja in da bodo na samoupravni osnovi združena potrebna 
sredstva. 

3. Dogovarjanje o programih skupnih vlaganj 
v gospodarsko manj razvite SR in SAP Kosovo 

V letošnjem letu se je povečalo zanimanje in pripravljenost 
organizacij združenega dela iz SR Slovenije za tesnejše pove- 
zovanje in sodelovanje z organizacijami združenega dela iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin, zlasti iz manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. K temu je v veliki meri prispevala 
^meritev družbenega P'ana SFRJ 0 možnostih usmerjanja 
50 /o stalnih sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtono- 
mnih pokrajin na osnovi samoupravnega združevanja dela in 
sredstev Za uresničevanje te usmeritve poteka v letošnjem 
letu široka aktivnost organizacij združenega dela, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki v sodelovanju z organizacijami združenega dela, 
gospodarskimi zbornicami in izvršnimi sveti skupščin občin v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo opredeljujejo pro- 
grame in projekte za skupna vlaganja na osnovi samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev. Pripravljen je tudi predlog 
republiškega zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Do zdaj je evidentiranih že nad 100 programov za skupna 
vlaganja ob uporabi sredstev Sklada federacije. Pri teh pro- 
9ran?ih s° upoštevani razvojni interesi manj razvitih republik in SAP Kosovo ter SR Slovenije, zlasti glede delovne intenziv- 
nosti, tehnologije, izvozne usmeritve, pridobivanja surovin, 
prav tako pa tudi z vidika širše kooperacijske proizvodnje. Od 
tega so podpisani samoupravni sporazumi o skupnih vlaga- 
njih za štiri programe.39 Skupaj s programi, dogovorjenimi v 
prejšnjih letih pa je v gradnji 6 objektov,40 pri katerih bo znašal 
slovenski delež v letošnjem letu okoli 150 mio din. Eden od 
dogovorjenih objektov iz prejšnjih let pa je bil v letu 1981 
dokončan. Ostali programi so v različnih fazah. 

V praksi so odprta nekatera temeljna vprašanja, ki zadevajo 
pogoje in odnose pri skupnih vlaganjih, kar omejuje skupna 
oAri3!? 'n še posebej v manj razvitih republikah in t>AP Kosovo in jih bo potrebno čim prej razrešiti. 

Specifična vprašanja, povezana s samoupravnim združeva- 
njem dela sredstev Sklada federacije, pa bo obravnaval pose- 

d°9°vor rePubl'k in avtonomnih pokrajin ter gospodar- skih zbornic, katerega sprejem je bil po programu predviden 
do konca junija 1981, vendar še ni usklajen. Gre predvsem za 
oblike Združevanja sredstev, stimulativne ukrepe, tehniko ozi- 
roma mehanizme združevanja dela in sredstev, pogoje in 
kriterije za usmerjanje sredstev Sklada na osnovi združevanja 
dela in sredstev, zapadlost sredstev, če niso koriščena v 
tekočem letu, zagotavljanje deviz za nujno uvozno opremo in 
druga vprašanja. K 

Večina evidentiranih projektov zahteva združevanje sred- 
stev večjega števila temeljnih organizacij združenega dela v 
širši reprodukcijski verigi. Zato bo potrebno razč istiti tudi 
nekatera vprašanja samoupravne koncentracije sredstev za 
posamezne projekte. 

Kot ovira pri samoupravnem združevanju sredstev in dela v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo se pojavljajo zlasti 
omejitveni kriteriji za skupne naložbe s strani manj razvitih 
republik, in sicer tako glede višine uporabe sredstev Sklada v 
finančni strukturi skupnega vlaganja, kakor tudi glede smeri 
vlaganj. 

IV. RAZPOREJANJE DOHODKA V LETU 1981 

1. Globalna ocena odnosov v razporejanju 
dohodka gospodarstva 

Periodični obračuni gospodarstva v prvem polletju in giba- 
nja v zadnjih mesecih potrjujejo značilnosti, ki so poudarjene 
že v spomladanski analizi ZDP. Zaradi odločnega zaviranja 
cen pričakujemo do konca leta nekaj manjše indekse porasta 
celotnega prihodka in poslovnih stroškov, kot so bili realizi- 
rani v polletju, ostaja pa ocena, da bo dohodek celega leta za 
35 odstotkov več ji od lanskega; pri tako nominalno višjem 
dohodku bodo osebni dohodki ter skupna in splošna poraba 

• za celo leto dosegli resolucijske okvire ob 5% oz. 10% zaosta- 
janju za rastjo dohodka. Na ta nač in bi se sredstva za razširi- 
tev materialne osnove povečala za 66% in tako doseala delež 
13,8% v bruto dohodku. 

2. Osebni dohodki 
V polletju so sicer osebni dohodki še prenizki glede na 

predvideno gibanje, vendar je opazna tendenca njihovega 
pospeševanja, ki bo tako ublažila dosedanji padec realnih 
povprečnih osebnih dohodkov. 

Sredstva za osebne dohodke so v prvih osmih mesecih 
letošnjega leta porasla za 30,1 % glede na enako obdobje lani, 
od tega v gospodarstvu za 30,9% in negospodarstvu za 
26,7%. Ob zelo majhnem porastu zaposlenosti v globalu je 
poprečni osebni dohodek na zaposlenega za to obdobje do- 
segel 29,5% rast, zaradi različnih tendenc pri zaposlovanju pa 
je v gospodarstvu porasel za 30,6%, v negospodarstvu oa le 
za 23,9%. 

V letošnjem letu se še naprej nadaljuje tendenca hitrejše 
rasti poprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu predv- 
sem v panogah, kjer so težji pogoji dela in panogah, kjer so 
osebni dohodki pod poprečjem gospodarstva, počasnejša pa 
je rast v negospodarstvu in v panogah gospodarstva s po- 
droč ja finančnih, tehničnih in poslovnih storitev. 

Zaradi ustreznejšega vrednotenja proizvodnega dela in ker 
težji pogoji dela tudi v več ji meri vplivajo na hitrejšo rast OD, 
se verjetno tudi v okvirih posameznih ozd razpon med najviš- 
jimi in najnižjimi OD manjša. Premalo pa je storjenega tudi za 
nagrajevanje kreativnega in strokovno zahtevnega dela. Za 
vodenje take politike pa sedanji informacijski sistem ni prime- 
ren, saj daje le osnovo za primerjanje osebnih dohodkov po 
posameznih panogah v globalu, ne omogoča pa njihove pri- 
merjave z vidika drugih elementov (kvalifikacijska struktura, 
pogoji dela, produktivnost, kreativnost, itd.) kot meril kvalitete 
dela. 

Visoka rast življenjskih stroškov še posebno prizadene živ- 
ljenjski standard delavcev z najnižjimi OD, zato v organizaci- 
jah združenega dela skušajo v mejah materialnih možnosti 
hitreje povečati OD tem delavcem, jim z diferenciranim pristo- 
pom pri delitvi sredstev skupne porabe (regres, družbena 
prehrana) izboljšati položaj. 

Ocenjujemo, da sredstva skupne porabe, ki se prelivajo v 
osebno porabo, predstavljajo v letu 1981 okoli 25,5% sredstev 
za osebne dohodke delavcev družbenega sektorja. Zaradi 
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sprejetih ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti delavcev 
in občanov so se ta sredstva povečala iznad planiranih za leto 
1981 predvsem zaradi dviga višine mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov kot osnove za določanje varstvenega 
dodatka. Izvajanje tega ukrepa bo v letu 1981 po oceni pred- 
stavljalo 113,8 mio din dodatnih sredstev oz. 0,1 % od sredstev 
za osebne dohodke. Izvajanje ostalih ukrepov pa dejansko 
pomeni le izvajanje planskih ciljev. 

3. Skupna poraba 
1. Polletna gibanja kažejo hitrejši porast obveznosti gospo- 

darstva s prispevki za skupno porabo iz vseh virov od porasta 
dohodka. V okviru obveznosti do skupne porabe so prispevki 
za SIS družbenih dejavnosti iz dohodka in bruto osebnih 
dohodkov porasli z indeksom 134,0, kar pomeni neznatno 
povečanje obremenitve dohodka gospodarstva s temi pri- 
spevki (od 18,25% v prvem polletju 1980 na 18,42% v letoš- 
njem prvem polletju). V tem so se prispevki gospodarstva iz 
dohodka povečali z indeksom 216,8; prispevki iz bruto oseb- 
nih dohodkov pa so se povečali z indeksom 106,1. 

SIS družbenih dejavnosti bodo po oceni v letu 1981 združile 
za 33,4% več  sredstev od združenih v letu 1980, kar je manj od 
prispevkov, ki jih bodo po sedanjih tendencah organizacije 
združenega dela obračunale do konca leta. 

Vendar pričakujemo v drugem polletju uč inek rahlo zmanj- 
šanih prispevnih stopenj in bodo pred koncem leta na podlagi 
9-mesečnega obračuna samoupravne interesne skupnosti us- 
kladile priliv in porabo sredstev z okviri resolucije, tako da ne 
bo prišlo do več jih presežkov sredstev na računih samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Tako pričakujemo, da bodo celo- 
letna združena sredstva gospodarstva za skupno porabo us- 
klajena z resolucijskimi okviri. 

2. Zaradi gibanj cen oziroma stroškov ter drugih elementov, 
ki so osnova za izračun potrebnih sredstev za posamezne 
vrste programov v samoupravnih interesnih skupnostih, je 
prišlo do drugačne strukture potrebnih sredstev za posa- 
mezne vrste programov, kot je bilo planirano na začetku leta, 
predvsem pa je prišlo do povečane višine potrebnih sredstev. 
Revalorizacija sredstev samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
teče v skladu z 95. členom Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985, povečuje nominalni okvir 
sredstev, vendar so v SIS tudi zaradi tega morali ponovno 
preveriti še programe in njihov obseg prilagoditi novim okoli- 
šč inam. Najbolj se je zmanjšal obseg programov novih naložb 
v samoupravnih interesnih skupnostih in obseg tistih progra- 
mov, ki ne pomenijo osnovne dejavnosti izvajalcev; kar naj- 
manj je bil okrnjen obseg programov osnovne dejavnosti, 
čeprav se tudi ti izvajajo le z velikimi težavami. 

Največ je probleme pri uresničevanju nalog v okviru danih 
sredstev imajo v zdravstvenih skupnostih. V Zdravstveni skup- 
nosti Slovenije so zato sprejeli varčevalne ukrepe za rešitev 
teh problemov. 

V vseh samoupravnih skupnostih pa je v teku tudi preverja- 
nje planskih prioritet; kjer bo ugotovljeno, da v danih mate- 
rialnih okvirih ne bo mogoče uresnič iti vseh nalog tako, kot so 
bile planirane, bodo pripravljeni tudi aneksi k samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov. 

4. Splošna poraba 
Priliv sredstev za splošno porabo v prvih osmih mesecih 

leta 1981 v SR Sloveniji zaostaja za rastjo dohodka za 44,9% 
ali kar za 14,9% bolj kot predvideva resolucijska omejitev. V 
tem okviru zaostajajo sredstva republiškega proračuna za 
62%, občinskih proračunov pa za 20% 42. 

Obveznost do proračuna federacije je izvzeta iz resolucij- 
skih omejitev in se giblje v planskih okvirih. V primerjavi z 
enakim obdobjem lanskega leta je kotizacija porasla za 75%, 
direktna udeležba federacije na prilivu temeljnega davka od 
prometa proizvodov pa za 53%. 

S spremembo Zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1981 je bilo zagotovljeno 42,1 mio din družbenih sredstev za 
pospeševanje izvoza, ki jih je SR Slovenija dolžna zagotoviti 
na podlagi zveznega zakona. 

Na podlagi tega zakona so tudi občine dolžne zagotoviti 
0,5% sredstev občinskih proračunov za izvozne stimulacije. 
Ker je ta obveznost povsem nova, občine še niso rešile vpra- 
šanja zagotovitve sredstev. 

V SR Sloveniji je bil sprejet družbeni dogovor o načinu 
zagotavljanja in usmeritvi družbenih sredstev za nadomešča- 
nje dela drobnoprodajnih cen osnovnih živil v letu 1981. Z 
njim je bilo določeno, da je za nadomestila pri cenah do 
konca leta treba zagotoviti 1.444,7 mio din. Udeleženci dogo- 
vora so določili, da bodo družbenopolitične skupnosti zago- 
tovile 2% od vseh sredstev za splošno porabo v letu 1981, SR 
Slovenija bo usmerila v sklad presežne prihodke republiškega 
proračuna v letu 1980 iz naslova davka iz dohodka TOZD, 
občine pa polovico presežkov občinskih proračunov v letu 
1981. 

Ob ponovni ocenitvi višine nadomestil za del drobno pro- 
dajnih cen osnovnih živil je bilo ugotovljeno, da je prvotna 
ocena prenizka in da potrebna sredstva iz virov, določenih z 
družbenim dogovorom ne bodo v celoti zagotovljena. S 
1/8-1981 so bile zato zvišane stopnje republiškega davka iz 
OD za 0,9% in povečan obseg republiškega proračuna za 
okoli 911 mio din. Za manjkajoča sredstva, ocenjena v višini 
176 mio din se bodo ustrezno znižale kompenzacije. 

5. Gibanje osebne, skupne in splošne porabe 
v pogojih republiške in zvezne resolucije 

Pri opredeljevanju gibanja sredstev za osebne dohodke, 
splošno in skupno porabo v letu 1981 se določila zvezne in 
republiške resolucije razlikujejo. Republiška resolucija opre- 
deljuje posamezno obliko porabe v relativnem zaostajanju za 
rastjo dohodka, zvezna resolucija pa določa sredstva za 
skupno porabo (brez sredstev za socialne dajatve) in sredstva 
za splošno porabo z absolutnim limitom, sredstva za osebne 
dohodke pa lahko po zvezni resoluciji rastejo skladno z rastjo 
dohodka. 

Pri na začetku leta 1981 planirani rasti dohodka za 22,5% 
ter ob planirani rasti sredstev republiškega in občinskih pro- 
računov bi bila sredstva skupne in splošne porabe v globalu 
povečana za 19%. 

Ob ocenjeni višji rasti dohodka za 35% bi po opredelitvah 
republiške resolucije o relativnem zaostajanju posameznih 
oblik končne porabe za rastjo dohodka porastla sredstva za 
vse tri oblike končne porabe v letu 1981 za 31,2%, po oprede- 
litvah zvezne resolucije pa za 29,8%, kar pomeni preseganje z 
zvezno resolucijo opredeljenih okvirov za vse tri oblike 
končne porabe za 1,4 odstotne točke. 

Ker bosta skupna in splošna poraba iz svojih sredstev krili 
obveznosti za izvozne stimulacije bodo razpoložljiva sredstva 
za skupno in splošno porabo, kljub predvideni povečani rasti 
dohodka v okviru zveznih omejitev. 

V. OBLIKOVANJE IN PORABA 
RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V LETIH 1980 
DO 198243> 

Poleg družbenega proizvoda je za oceno vseh sredstev, ki 
bodo na razpolago v republiki za končno potrošnjo, pomem- 
ben še priliv dodatnih sredstev iz tujine. Dosežena visoka 
stopnja zadolženosti in neugodna razmerja v tekoč i zunanje- 
trgvinski menjavi onemogočajo dodatno zadolževanje, zato 
delež dodatnih inozemskih sredstev stalno upada. Na tej 
osnovi se bodo prilivi drugih sredstev, ki v letu 1980 po višini 
ustrezajo 5,7% družbenega proizvoda, znižali v letu 1981 na 
3,6% in y letu 1982 na 2,9%. 

Ocena odlivov je osnovana na naslednjih odnosih: 
- močno raste prispevek za pokrivanje splošno družbenih 

potreb federacije (v letu 1981 porast za 67%, v letu 1982 za 
59%)44>, ker se po osnutku zakona o zveznem proračunu 
zmanjšuje delež financiranja iz primarne emisije. V letu 1981 
bo močno porasel tudi del prometnega davka, ki neposredno 
pripada federaciji (za 40%), medtem ko se v letu 1982 računa 
z nižjim porastom. 

- V letu 1981 in 1982 bo v primerjavi z letom 1980 nekoliko 
počasneje rasel prispevek za pospeševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo, kef se je v novem 
srednjeročnem obdobju obveznost znižala za 0,14 poena (od 
1,97 DP družbenega sektorja vtetu 1980 na 1,83% v letu 1981 
in 1982). 

- Odplačila inozemskih posojil so v letu 1981 v primerjavi z 
letom 1980 nekoliko manjša, ker je uspelo nekaj obveznosti za 
to leto prenesti na naslednja leta, kar je tudi eden od razlogov 
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RAZPOREJANJE BRUTO DOHODKA V LETIH 1980 DO 1982 
- tekoče cene 

- milij. din 

1980 1981 1982 
Indeksi 

1981/80 1982/81 
Struktura v % 

1980 1981 1982 
Razporejeni bruto dohodek 
Amortizacija - minimalna 
Razporejeni dohodek 
Skupna poraba iz dohodka 
Stanovanj, prispevek - solidar. 
Splošna poraba 
Drugi nameni iz dohodka 
Osebni dohodki - bruto 
v tem: - č isti OD 

- prispevki in davki 
Skup. poraba tozd (vključno 
stanovanj, prispevek) 
Sred. za razširitev mat. osnove 
Sredstva rezerv 
EVIDENČNO 
Skupaj skupna poraba 
- iz dohodka 
- iz BOD 
Skupaj sred. za reprodukcijo 
- minimalna AM 
- pospešena AM 
- sred. za razšir. mat. osnove 

228.777 
21.226 

207.551 
9.549 

1.842 
50.449 
97.313 
67.090 
30,223 

18,082 
25.643 
4.672 

37.640 
9.549 

28.091 
51.353 
21.226 

4.484i 
25.643 

308.850 
29.080 

279.770 
19.425 

1.777 
2.063 

68.611 
121.749 
89.230 
32,519 

17,178 
42.566 

6.401 

49.497 
19.425 
30.072 
77.565 
29.080 

5.919 
42.566 

371.238 
35.478 

335.760 
22.922 

2.097 
2.434 

82.333 
143.663 
105.291 
38,372 

20,270 
54.232 

7.809 

58.406 
22.922 
35.484 
96.813 
35.478 

7.103 
54.232 

135,0 
137,0 
134,8 
203.4 

112,0 
136.0 
125.1 
133,0 
107,6 

95,0 
166,0 
137.0 

131.5 
203,4 
107.1 
151,0 
137,0 
132,0 
166,0 

120,2 
122 
120 
118 
118 
118 
120 
118 
118 
118 

118 
127 
122 

118 
118 
118 
125 
122 
120 
127 

100,0 
9,3 

90,7 
4,2 

0,8 
22.1 
42,5 
29,3 
13.2 

7,9 
11.2 
2,0 

16,5 
4.2 

12.3 
22,5 
9.3 
2,0 

11,2 

100,0 
9,4 

90,6 
6,3 
0,6 
0,7 

22,2 
39.4 
28,9 
10.5 

5.6 
13,8 
2,0 

16.0 
6.3 
9.7 

25.1 
9.4 
1,9 

13,8 

100,0 
9,6 

90,4 
6,1 
0,6 
0,6 

22.2 
38,7 
28,4 
10.3 

5.5 
14.6 

2,1 

15.7 
6,1 
9.6 

26,1 
9,6 
1,9 

14,6 
za visok porast v letg 1982. Na porast obveznosti vpliva zlasti 
spreminjanje vrednosti ameriškega dolarja, ker odpade na to 
valuto okoli 53% vseh odplač il. 

- Med druge odlive sredstev spada še prispevek za od- 
pravo posledic potresa v Črni gori (valoriziran), dolgoročni 
plasmani in skupna vlaganja v druge SR in SAP ter krediti, 
dani v tujino, kar še zaostaja za petletnim povpreč jem (več ji 
porast je predviden v zadnjih letih 5-letnega obdobja). 

Podatki torej kažejo, da zaostaja priliv dodatnih sredstev, 
medtem ko hitreje rastejo finančne obveznosti, kar vse vpliva 
na upadanje deleža razppložljivih sredstev za potrošnjo v 
republiki. V letu 1980 in 1981 so sredstva za potrošnjo znašala 
okoli 90% družbenega proizvoda, v letu 1982 pa bodo predvi- 
doma znašala le 88%, kar zahteva, da se domača poraba 
zmanjša za 2 odstotni točki. 

Izhajajoč iz ocene razporejanja dohodka in gibanja vseh 
oblik porabe v Sloveniji se bodo v končni porabi realizirala 
naslednja razmerja: 

- osebna potrošnja počasneje raste kot dohodek in zato 
njen delež postopoma upada. Na tako gibanje vpliva pred- 
vsem počasnejša rast osebnih dohodkov od dohodka ter 
omejevanje najemanja potrošniških posojil, medtem ko var- 
čevanje prebivalstva le počasi narašča; 

- Investicije v osnovna sredstva v družbenem sektorju ra- 
stejo precej počasneje kot družbeni proizvod in se bo na tej 
osnovi njihov de!ež v družbenem proizvodu zmanjšal za 2,4 

poena, kar predstavlja polovico predvidenega 5-letnega 
zmanjšanja. Zmanjševanje deleža razpoložljivih sredstev bo 
tudi v letu 1982 zahtevalo nadaljnje zaostajanje rasti naložb v 
osnovna sredstva, kar bo vplivalo na nadaljnje znižanje deleža 
naložb v družbenem proizvodu. V okviru vlaganj v družbenem 
sektorju bo prišlo do manjšega prestrukturiranja: nekoliko 
več ji delež sredstev se bo oblikoval za stanovanjsko gradnjo, 
medtem ko naj bi se delež ostalih negospodarskih investicij 
precej znižal (razmerje med gospodrskimi, stanovanjskimi in 
drugimi negospodarskimi investicijami je znašalo v letu 1981 
66:22:12; v letu 1982 pa bo znašalo predvidoma 65:25:10). 

- Ocenjujemo, da bo prirast zalog v letu 1981 rasel enako 
kot raste družbeni proizvod?5medtem ko naj bi v letu 1982 
naraščal nekoliko počasneje. Ob uspešnejši stabilizaciji go- 
spodarstva bi se delež zalog v družbenem proizvodu lahko 
znižal, sredstva pa bi se mogla nameniti za naložbe v osnovna 
sredstva. 

— Materialni izdatki skupne in splošne porabe imajo v letu 
1981 hitrejšo rast od rasti celote sredstev za skupno in 
splošno porabo zaradi visokega porasta cen, tako da se 
omejitve odražajo na nižjih vlaganjih v osnovna sredstva (de- 
lež v DP se je znižal za okoli 1 poen). Za leto 1982 računamo, 
naj bi ostal obseg teh sredstev na isti ravni kot v letu 1981, 
zato imajo isto stopnjo rasti, kot je predvidena rast cen za to 
leto. 

BILANCA SREDSTEV V LETIH 1980-1982 

1980 
Družbeni proizvod 
Priliv sredstev 
Bruto razpolož. sredstva 
Odlivi sredstev 
Razpoložljiva sredstva 
Osebna potrošnja 
Investic. v osnovna sred. 
- družbene 
- zasebne 
Prirast zalog 
Materialni izdatki 
- skupne porabe 
- splošne porabe 
Ostalo 

250.368 
14.37-6 

264.744 
40.247 

224.497 
106.698 
78.179 
66.863 
11.316 
31.007 

9.786 
7.060 

-8.233 

1981 
337.615 

12.061 
349.676 

46.715 
302.961 
142.938 
97.620 
82.080 
15.540 
41.860 

13.895 
8.401 

-1.753 

1982 
405.813 

11.706 
417.519 

62.020 
355.499 
169.206 
109.488 
91.260 
18.228 
50.050 

16.674 
10.081 

Indeksi 
1981/80 1982/81 

'•134,8 
83,9 

132,1 
116,1 
135,0 
134,0 
124,9 
122,8 
137,3 
135,0 

142.0 
119,0 

120.2 
97,1 

119,4 
132,8 
117.3 
118.4 
112,2 
111.2 
117.3 
119,6 

120,0 
120,0 

• v tekočih cenah 
- v milj. din 

Strukruta v % 
1980 1981 

100,0 
5.7 

105,7 
16.1 
89,6 
42.6 
31.2 
26.7 
4,5 

12,4 

3,9 
2.8 

-3,1 

100,0 
3,6 

103,6 
13,8 
89.8 
42,4 
28.9 
24.3 

4,6 
12.4 

4,1 
2,5 

-0,5 

1982 
100,0 

2,9 
102,9 

15,3 
87.6 
41.7 
27,0 
22,5 

4,5 
12,3 

4,1 
2,5 
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VI. MOŽNOSTI IN OSNOVE ZA POLITIKO 
RAZVOJA V LETU 1982 

Materialni okviri in možnosti družbenoekonomskega ra- 
zvoja v SR Sloveniji v letu 1982 so v veliki meri pogojeni z 
osnovnimi elementi predvidenega razvoja in ekonomske poli- 
tike v celotni Jugoslaviji; zaradi strukture slovenskega gospo- 
darstva in njegove razvojne usmeritve v izvoz pa tudi od 
konjunkturnih gibanj v svetu. 

1. Predvidevanja razvoja v svetu 
Leta 1982 predvidevajo države OECD postopno ponovno 

oživitev gospodarske aktivnosti razvitih zahodnih držav, ki pa 
bo povezana z ukrepi restriktivne in protlnflacijske politike v 
posameznih državah. Čeprav so predvidevanja za oživitev 
svetovne trgovine še negotova, omogočajo širše vključevanje 
Jugoslavije in Slovenije v mednarodno menjavo. To še toliko 
bolj, ker je delež našega gospodarstva na teh trgih nizek in 
smo se v preteklosti zaradi domače konjunkture Tz njih umi- 
kali hitreje, kot so to narekovale razmere na tujih trgih. 

2. Predvidevanja o možnostih in okvirih 
razvoja Jugoslavije v letu 1982 

Osnutek zvezne resolucije46 opredeljuje kot ključni nalogi v 
prihodnjem letu izvajanje politike ekonomske stabilizacije in 
izboljšanje plačilne bilance. Ob teh ciljih je predvidena rast 
družbenega proizvoda za 2,5%, kar je nekoliko izpod po- 
prečne rasti v tem srednjeročnem obdobju. Obseg industrij- 
ske proizvodnje bi porasel za 3,5%, kmetijske proizvodnje pa 
za 4%. Za člosego predvidene rasti proizvodnje ob hkratnem 
zmanjševanju deficita v plač ilni bilanci bo potrebno povečati 
obseg izvoza blaga in storitev za okoli 7% (realno), uvoz blaga 
in storitev bi se moral realno znižati. Nadaljevale naj bi se 
tendence počasnejšega zaposlovanja, tako da bi zaposlenost 
porasla do 2%, produktivnost dela pa za okoli 0.6%. Prispe- 
vek porasta produktivnosti k porastu družbenega proizvoda 
bi še vedno ostal skromen - okoli petine. 

Zaradi predvidenega povečanega deleža družbenega proi- 
zvoda, ki ga bo v prihodnjem letu potrebno nameniti za 
odplačilo zapadlih obveznosti do tujine (odplač ilo glavnice in 
obresti) ter močno omejenih možnosti nadaljnjega zadolževa- 
nja v tujini, bodo razpoložljiva sredstva za končno porabo v 
letu 1982 nižja od ustvarjenega družbenega proizvoda, pri 
čemer bo njihovo zaostajanje za družbenim proizvodom celo 
več je kot je bilo v letu 1981. V takšnih okvirih bo nujno 
nadaljevati s prilagajanjem vseh oblik končne porabe mate- 
rialnim možnostim. Investicije v osnovna sredstva naj bi se 
realno znižale za 5,0% od tega gospodarske za 5,9% in 
negospodarske (brez stanovanjske gradnje) za 20%. 

Glede na manjša razpoložljiva sredstva se bodo. realni 
osebni dohodki tudi v letu 1982 zmanjšali, predvidoma za 0,5 
-1 %. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb naj bi se 
povečala za 19,0% nominalno, sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb pa za 18,0%. 

Cilje ekonomske stabilizacije naj bi podpirala tudi kreditno 
monetarna politika s tem, da bi denarna masa in krediti rasli 
bistveno počasneje od predvidene nominalne rasti družbe- 
nega proizvoda. Nadaljevali bi politiko zmanjševanja deleža 
kratkoročnih sredstev, ki se lahko uporabljajo v dolgoročne 
namene. Z instrumentarijem kreditno monetarne politike naj 
bi se predvsem podpiralo izvajanje plansko dogovorjenih 
usmeritev in nalog prestrukturiranja gospodarstva. 

Ob doslednem izvajanju predvidene politike na vseh po- 
droč jih ter nadaljevanjem ukrepov družbene kontrole cen, naj 
bi dosegli znatno nižjo rast cen od letošnje. Predvideva se 
20% porast cen (oziroma 15% porast cen merjeno december 
1982 na december 1981) 

3. Možnosti in osnove za politiko razvoja SR 
Slovenije v letu 1982 

Razmere na področ ju ekonomskih odnosov s tujino bodo v 
prihodnjem letu odločilno opredeljevale razvojne možnosti 
tudi v SR Sloveniji; v vseh dosedanjih ocenah se kažejo kot 
bistveni omejevalni dejavnik za rast proizvodnje/investicij in 
standarda. Delež družbenega proizvoda za poravnavanje ob- 

veznosti do tujine bo v letu 1982 višji kot je bil letos, kar bo ob 
bistveno manjšem prilivu sredstev iz tujine vplivalo na obliko- 
vanje sorazmerno nižjih za potrošnjo v republiki razpoložljivih 
sredstev. 

1. Tehnološka navezanost proizvodnje, zlasti industrijske 
na uvožene surovine in reprodukcijski material se je v zadnjih 
dveh letih plačilno bilančnih omejitev sicer nekoliko zmanj- 
šala, vendar to zmanjšanje ne odraža sprememb dolgoročnej- 
šega značaja, ampak je večinoma povezano s kratkoročnej- 
šimi spremembami v asortimanu in obsegu proizvodnje. Ana- 
lize razmer pri oskrbi domačega trga in založenosti v proi- 
zvodnji kažejo, da bodo možnosti nadaljnje rasti proizvodnje 
v industriji pretežno odvisne od možnosti za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala. Glede na neposredne uvozne 
potrebe proizvodnje, na uvoz vezane širše družbene potrebe 
in dospele obveznosti do tuijine, bo tako ključni pogoj razvoja 
v prihodnjem letu povečanje izvoza, zlasti izvoza na konverti- 
bilno področje. To zahteva podrejanje vseh ukrepov ekonom- 
ske politike kratkoročni in razvojni strategiji krepitve izvozne 
usmerjenosti gospodarstva. 

Problemi pri izvajanju zastavljenih nalog na strani izvoza v 
letu 1981 terja, da se organizacije združenega dela in ekor 
nomska politika na vseh področjih v prvi vrsti usmerijo na 
povečanje izvoza. Le tako bo zapletenost plač ilno bilančnega 
položaja dobila svoj odraz v konkretnih razmerah in pogojih 
pridobivanja dohodka tudi na domačem trgu. Že pri planira- 
nju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 bi se morali 
člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino dogovoriti za takšno selektivno usklajevanje 
planov, da bo dana izrazita prednost izvozu na konvertibilno 
področje (pri možnem deležu deviz za lastne potrebe in po- 
trebe v okviru proizvodnih oziroma dohodkovnih povezav, pri 
prednostnih kriterijih uvoza surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala ter opreme v skladu s kriteriji prestrukturiranja). Ra- 
zmere ne bodo dovoljevale, da se povečuje obseg v vseh 
proizvodnjah, temveč bodo tudi zaradi dolgoročnejše potrebe 
po izboljšanju odnosov v plač ilni bilanci, narekovale tudi 
zmanjševanje in preusmerjanje tiste proizvodnje, ki je odvisna 
od uvoženih surovin in reprodukcijskega materiala in hkrati 
usmerjena pretežno na domač i trg. Izjema naj bi bili le tisti 
proizyodni programi, ki zagotavljajo osnovno oskrbo prebi- 
valstva. 

Nadaljevati bo nujno s tistimi ukrepi v republiki, ki delno 
razbremenjujejo dohodkovne obveznosti izvoznikov (davčna 
olajšava, olajšave pri obveznosti do Sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih SR in 
SAP Kosovo, olajšave pri združevanju sredstev za gospodar- 
sko infrastrukturo po enotnih virih, osnovah in merilih, mož- 
nosti razporejanja višjih sredstev za osebne dohodke). Te 
ukrepe bi morali selekcionirati v korist izvoza na konvertibilno 
področ je. 

Za premoščanje ekonomskih preprek tujih trgov ter delno 
pokrivanje razlik v ravni celotne družbene produktivnosti bo 
morala Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino v letu 1982 najmanj zadržati sedanjo raven izvoznih 
stimulacij; da bi prispevali k racionalizaciji reprodukcijskih 
tokov in zagotovili boljšo strukturo izvoza (regionalno in po 
stopnji predelave), bo potrebno nadalje diferenciarati te sti- 
mulacije v skladu s cilji ekonomske politike v prihodnjem letu. 
V okviru plačilno bilančnih in devizno bilančnih okvirov bi bilo 
nujno omogočiti fleksibilnost med možnostmi za uvoz surovin 
in reprodukcijskega materiala ter možnostmi uvoza opreme 
na osnovi lastnega deviznega priliva. Hkrati bi se morali 
dogovoriti na zvezni ravni za podobno selekcijo v instrumen- 
tariju celotne tekoče in razvojne ekonomske politike, da bo 
izvozna proizvodnja tudi dejansko pridobila načelno dogo- 
vorjeno prednost, s čimer bi destimulirali prekomerno nave- 
zanost proizvodnje na domači trg, zmanjševali težnjo po zapr- 
tosti gospodarstva ter tudi v proizvodnji povečali materialni 
interes za nižjo rast cen in večjo uč inkovitost gospodarjenja. 
To usmeritev bi bilo potrebno podpirati tudi s politiko aktiv- 
nega tečaja dinarja. 

Analize letošnjih gibanj kažejo, da ob neurejenih razmerah 
na domačem trgu vse oblike izvoznih stimulacij in olajšav ne 
morejo v celoti nadomestiti razlik v ravni in rasti domačih in 
izvoznih cen. Zlasti je to značilno za proizvodne programe, ki 
se začenjajo v večjem obsegu vključevati v izvoz. Da bi z 
izvozom omogočili potreben uvoz in s tem rast proizvodnje, 
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bodo članice samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino združevale dinarska sredstva za pospeše- 
vanje izvoza. 

Ocenjujemo, da bo v letu 1982 za te namene potrebno 
združiti 1.400 milijonov din. Sredstva bi se namenjala po 
vnaprej dogovorjenih kriterijih. Kolikor se organizacije zdru- 
ženega dela ne bi dogovorile za takšno združevanje sredstev, 
bi bilo potrebno - ker gre za ključno področje družbene 
reprodukcije - intervenirati z zakonom. 

V okviru izvozno naravnane ekonomske politike bi morala 
imeti izvozna proizvodnja izrazito prednost pri uporabi banč- 
nih sredstev. Temeljne banke bi morale v okviru kratkoroč- 
nega kreditiranja prvenstveno dajati kredite za obratna sred- 
stva proizvodnji, ki izvaža na konvertibilno področje in sicer: 
kreditirale bi vse oblike priprave blaga za izvoz, izvoz opreme 
in izvajanje investicijskih del v tujini. Za uč inkovito podporo 
izvozu se bodo temeljne banke medsebojno dogovarjale o 
ugodnejših kreditnih pogojih (obrestna mera, roki odplač il)' 
ter skupno vodile takšno poslovno politiko, da obseg krediti- 
ranja izvozne proizvodnje ne bo pretežno odvisen od eko- 
nomske moči združenega dela na območju posamezne po- 
slovne banke (po potrebi bi se tudi združeval kreditni poten- 
cial bank za zagotavljanje zadostnih sredstev za kreditiranje 
izvoza). Poslovne banke in Narodna banka bodo racionalizi- 
rale postopke v svojem poslovanju tako, da bo stimuliran več ji 
devizni priliv in bo skrajšan čas od realizacije izvoza do 
ustvarjenega deviznega priliva47. 

Ocenjujemo, da je v letu 1982 potrebno zagotoviti realno 
rast izvoza blaga na konvertibilno področje najmanj za 6%, 
kar ob potrebi po izboljšanju stopnje pokritja uvoza blaga z 
izvozom pomeni, da bo uvoz surovin in reprodukcijskega 
materiala odvisen predvsem od izvoznih rezultatov. Uvoz 
opreme in blaga za široko potrošnjo se bo moral v zaostrenih 
plač ilno bilančnih okvirih v prihodnjem letu še nadalje krč iti. 

Eden od temeljev izvozne strategije v prihodnjem letu bo 
morala biti aktivna politika na področju cen. Nadaljevanje 
letošnjega ukrepanja v drugem polletju bi morali omejiti na to, 
da se onemogoča inflacijske impulze prek nekontroliranega 
povečevanja cen proizvodov in storitev, ki so pretežno doma- 
čega izvora, povzročajo pa rast cen v proizvodnji in porast 
življenjskih stroškov. V tem okviru bo nujno pripraviti in do- 
sledno izvajati program postopnega odpravljanja nesorazme- 
rij v cenah. Pri odločanju o cenah bo potrebno že v letu 1982 
odločneje vključevati tudi kriterij svetovne cene. Ob tem pa ne 
bi smeli nadaljevati z dosedanjo prakso, ko se je pod krinko 
usklajenosti s svetovnimi cenami sledilo porastom cen na 
tujih trgih, hkrati pa njihovi padici niso našli odraza v doma- 
čem gibanju cen. Tudi tendence za usklajevanje ravni doma- 
čih in tujih cen so redke. Zato bo nujno, da se ob operaciona- 
lizaciji kriterijev zakona o cenah skladno s specifičnimi pogoji 
in usmeritvami v prihodnjem letu opredelimo za uporabo 
kriterija svetovne cene kot usmeritve na postopno prilagaja- 
nje ravni in dinamike cen posameznih proizvodov njihovim 
cenam v državah, s katerimi imamo pretežni delež blagovne 
menjave. 

2. Možnosti manjšega uvoza reprodukcijskega materiala 
bodo narekovale nadaljnjo selekcijo znotraj proizvodnje. Ra- 
čunamo, da bi skupni obseg industrijske proizvodnje v glo- 
balu ohranil raven iz leta 1981. Kmetijska proizvodnja bo večja 
za 3,5%. Čeprav organizacije združenega dela s področja 
gozdarstva ocenjujejo, da bo obseg blagovne proizvodnje 
ostal na ravni leta 1981, bi se bilo glede na splošne družbene 
napore za izboljšanje plač ilno bilančnega in devizno bilanč- 
nega položaja potrebno bolj angažirati za večjo blagovno 
proizvodnjo. 

Fizični obseg v gradbeništvu bi se ob izhodiščih na po- 
droč ju investicij nadalje zmanjšal (za 5%). Obseg storitev v 
prometu naj bi porasel za okoli 2,3%. Obseg turističnih stori- 
tev bi bil realno za 2% viš|i, v tem se obseg storitev domačim 
gostom ne bi povečal, tujski turizem pa bi porasel za 5%. 
Trgovina bo spremljala rast industrijske proizvodnje in po- 
trošnje in bo v celoti ostala na letošnji ravni. Obstaja možnost 
in potreba za rast drobnega gospodarstva. Celoten družbeni 
proizvod bi ob takšnih okvirih lahko porasel realno za 0,2%. 

Takšna rast zahteva nadaljnje napore združenega dela za 
preusmerjanje proizvodnih programov. Ob tem bo potrebno 
zagotoviti, da se medsebojne dobave surovin in reprodukcij- 
skega materiala med organizacijami združenega dela iz ra- 

zličnih socialističnih republik in pokrajin povečajo majmanj 
na raven leta 1980. (realno). V tem okviru bo potrebno okrepiti 
dohodkovno povezovanje in skupna vlaganja, tudi z uporabo 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitilwepublik in SAP Kosovo. 

Ob ukrepih za omejevanje pogodbenega in nadurnega dela 
ter za več jo poklicno in prostorsko mobilnost, se bo povečalo 
zaposlovanje mladine. Zaostriti bi morali odnos do dela in 
delovno disciplino. Na novih in izpraznjenih delovnih mestih 
se bo v letu 1982 zaposlilo okoli 18.000 delavcev. Hitreje bo 
rasla zaposlenost na manj razvitih območjih v republiki. Pove- 
čati bo treba zaposlovanje v drobnem gospodarstvu in stori- 
tvah; v kmetijstvu bo potrebno zaustaviti odliv mladine. 

3. Politiko delitve in porabe družbenega proizvoda oprede- 
ljujejo občutno manjša razpoložljiva sredstva za potrošnjo v 
republiki od ustvarjenega družbenega proizvoda. 

Vse oblike porabe se bodo morale v letu 1982 prilagoditi 
razpoložljivim sredstvom. Tako se bodo tudi investicijske de- 
javnosti v republiki še nadalje zmanjševale. Računamo, da bo 
delež investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu v 
letu 1982 znašal 22,5%; 48 realno pa bi se investicije zmanjšale 
za 5%. V tem okviru bi se gospodarske investicije realno 
zmanjšala za 2,5%, negospodarske investicije (brez stano- 
vanjske gradnje) pa za 2,5% (obseg stanovanjske gradnje bi 
se zmanjšal Za 5%). 

Letošnjemu omejevanju investicij bo moralo v prihodnjem 
letu slediti spodbujanje snovanja investicijskih programov v 
skladu s planskimi usmeritvami. Potrebno bo dosledno vztra- 
jati na kriterijih investiranja, pri čemer se v letu 1982 razen 
odpravljanja največ jih ozkih grl in najnujnejše modernizacije 
ne bi smel začeti izvajati noben projekt, ki ne ustreza kriteriju 
izvoza na konvertibilno področje. V okviru gospodarske zbor- 
nice bodo v skladu s tako zaostrenimi kriteriji za leto 1982 
dogovorjeni ključni razvojni programi v republiki, za katere bo 
potrebno zagotoviti sredstva s samoupravnim združevanjem. 
Zaradi dosedanje razpršenosti ter sektorske in prostorske 
nemobilnosti sredstev za investicije, bo treba poiskati oblike 
za koncentracijo sredstev na samoupravnih osnovah. 

Povečana akumulacija organizacij združenega dela lani in 
letos bo omogočila, da se ob sorazmerno manjšem obsegu 
bančnih sredstev 49 izboljša struktura virov investicijskih sred- 
stev gospodarstva. Da bi zagotovili tudi z ekonomskim instru- 
mentarijem smotrnejše odločanje med tekočo potrošnjo in 
akumulacijo ter uskladiti odnose v razširjeni reprodukciji, bo 
potrebno v skladu s planskimi dokumenti že v prihodnjem letu 
začeti s prilagajanjem obrestne mere stopnji dejanskega vre- 
dnotenja denarja. 

Nujno je, da se v letu 1982 tudi v dejavnostih na področju 
gospodarske infrastrukture investicije prilagodijo zoženim in- 
vesticijskim okvirom v gospodarstvu. 

Zagotovljena bodo sredstva za nadaljevanje najnujnejših 
geoloških raziskav in za gradnjo najnujnejših proizvodnih 
objektov v elektrogospodarstvu in premogovništvu. Železni- 
škemu gospodarstvu bo omogočena enostavna reprodukcija 
in najnujnejši obseg modernizacije Na drugih področjih go- 
spodarske~infrastrukture bodo razvojne planske naloge izva- 
jali z zaključevanjem začetih investicij največ do z družbenim 
planom predvidenega deleža investicij v gospodarsko infra- 
strukturo v gospodarskih investicijah. Samoupravne intere- 
sne skupnosti gospodarske infrastrukture bodo v okviru sa- 
moupravnih sporazomov o temeljih svojih planov opredelile 
prioritete v letu 1982 in zaostrile ukrepe za racionalno upo- 
rabo družbenih sredstev. Izhajale bodo iz naslednjih usmeri- 
tev: 

— s povečevanjem cen električne energije bodo pokriti naj- 
manj stroški enostavne reprodukcije 

— ob uveljavitvi zakona o spremembah zakona o revaloriza- 
ciji osnovnih sredstev in zakona o spremembah zakona o 
amortizaciji bodo ponovno izračunane in prerazdeljene ob- 
veznosti za združevanje sredstev za gospodarsko infrastruk- 
turo v korist sredstev, ki se združujejo v Interesni skupnosti za 
elektroenergetiko, pri čemer bo zadržan predvideni delež 
združenih sredstev v Samoupravni interesni skupnosti za že- 
lezniško in luško gospodarstvo 

— politika cen prometnih storitev naj omogoč i postopno 
pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem 
gospodarstvu. 
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Iz sedanjih bilančnih izračunov izhaja, da bo v prihodnjem 
letu potrebno nadaljevati s politiko zaostajanja rasti sredstev 
za osebne dohodke ter zadovoljevanje skupnih in splošnih 
potreb za rastjo dohodka. Pri definiranju konkretnega instru- 
mentarija politike delitve za leto 1982 ostaja odprto vprašanje 
dodatnega vpliva sprememb v amortizacijskih stopnjah na 
dejansko razpoložljiva sredstva za delitev.5" 

Sredstva za osebne dohodke bi morala nadaljevati letošnja 
gibanja, tako da bi rasla za 10% počasneje od dohodka. 
Ocenjujemo, da kljub močnemu padcu realnih osebnih do- 
hodkov v zadnjih dveh letih, v prihodnjem letu ni realnih 
možnosti, da bi v letu 1982 zadržali letošnjo raven. 

Ob skoraj prepolovljeni rasti cen bi se realni osebni do- 
hodki v prihodnjem letu znižali za okoli 2%. 

Odpravljati bo potrebno razlike, ki obstajajo med dejav- 
nostmi združenega dela pri nagrajevanju enakega oziroma 
podobnega dela, razen č&te izhajajo iz razlike v produktivno- 
sti živega in minulega dela ter uč inkovitosti gospodarjenja. 
Hkrati bi bilo potrebno odločneje ukrepati za odpravo ten- 
denc uravnilovke v delitvi osebnih dohodkov znotraj organi- 
zacij združenega dela in zagotoviti več jo diferenciacijo oseb- 
nih dohodkov na Psnovi obsega, kakovosti in ustvarjalnosti 
dela. 

V prihodnjem letu ne bo moč  širiti obsega socialnih korekti- 
vov. Odločanje o prejemkih in njihovi višini bi morali bolj 
povezati z okoljem, kjer ljudje živijo in delajo ter pri tem 
upoštevati usmeritev, da so delo in delovni rezultati osnova 
socialne varnosti. Z doslednim izvajanjem davčne politike bi 
morali prepreč iti davčno nedisciplino ter dosledno uresniče- 
vati načelo, da k pokrivanju splošnih družbenih potreb prispe- 
vajo več tistih, ki ustvarjajo več ji dohodek. 

Postopno bo potrebno tudi zmanjševati oziroma ukiniti 
kompenzacije pri cenah nekaterih osnovnih živil, sredstva pa 
namenjati za razvoj njihove proizvodnje ter tako ustvarjati 
osnove za boljšo preskrbo in njihove stabilnejše cene. 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb skupaj s sred- 
stvi pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi morala v 
prihodnjem letu rasti za 5% počasneje od rasti dohodka. 
Zaradi pričakovanega hitrejšega povečanja števila upokojen- 
cev ter usklajevanja rasti pokojnin in invalidnin z osebnim 
dohodkom, bodo sredstva za druge družbene dejavnosti v 
globalu rasla za 25% počasneje od rasti dohodka. Nujno bo 
še nadalje odlagati začenjanje novih investicij in varčevati pri 
vseh oblikah materialnih stroškov. Glede na omejene možno- 
sti v prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja bo po- 
trebno spremeniti dinamiko izvajanja planskih nalog. Ocenju- 
jemo, da bi bilo potrebno v okviru srednjeročnih programov 
opredeliti prioritete, ki jih bo moč uresnič iti tudi v bolj skro- 
mnih pogojih razvoja gospodarstva in družbe kot celote. 

Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v SR Sloveniji 
naj bi rasla za 25% počasneje od rasti dohodka, pri čemer bi 
predstavljalo izhodišče za letos dogovorjena neto splošna 
poraba.51 To bo terjalo racionalno trošenje sredstev, nadaljnje 
omejevanje investicij iz sredstev proračunov ter zmanjševanje 
števila zaposlenih. 

4. Nekatere pomembnejše aktivnosti, ki so potrebne ob 
pripravi planskih dokumentov za leto 1982. 

V okviru priprav planskih dokumentov za leto 1982 bi bilo 
potrebno nemudoma pristopiti k naslednjim aktivnostim: 

a) Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino naj bi č imprej poročala o rešitvah v zvezi z 
nepovratnim združevanjem sredstev organizacij združenega 
dela za zagotavljanje ustreznega dohodkovnega položaja 
konvertibilnih izvoznikov in za financiranje izvozno usmerje- 
nih investicij 

b) Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije in 
banke bodo predlagale izvozno usmerjene investicijske pro- 
jekte in načine njihovega financiranja 

c) Skupnost za cene Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije in njena splošna združenja naj bi čimprej izdelali pro- 
grame odpravljanja osnovnih cenovnih nesorazmerij v okviru 
globalno opredeljene rasti cen v letu 1982 

č) Poslovno združenje bank in hranilnic Slovenije naj bi 
čimprej ocenili pravne osnove način izvedbe in materialne 
posledice uvedbe takšnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer 
pri poslovanju z organizacijami združenega dela in občani, ki 

bi ohranjale realno vrednost kreditov in vlog v razmerah 
predvidene rasti cen 

d) Komisija za preverjanje investicij v SR Sloveniji in Zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje naj bi čimprej proučila 
nač in urejanja obsega investicijske aktivnosti v letu 1982 

e) Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški sekretariat 
za finance in Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje naj 
č imprej proučijo celovite uč inke možnega pričetka izvajanja 
zakonov o revalorizaciji osnovnih sredstev in o amortizaciji. 

OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA SRS1 

SR Slovenija 
1980 1981 1982 

realizacija ocena prognoza 
Družbeni proizvod združ. 
delo - nominalno 
- realno 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 

Izvoz blaga - nominalno 
- realno 
Uvoz blaga - nominalno 
- realno 
Izplač ila za investicije v 
osnovna sredstva - realno 
- gospodarstvo 
- stanovanjska grad. 
- družbene dejav. in ostalo 
neg. 
Delež izplač il v osnovna 
sredst. v celotnem DP v % 
Sredstva za osebne doh. - 
nominal. 
Realni osebni doh. na 
zaposlenega 
Sredstva za zadovoljevanje 
skup. potreb (priliv)® 
v tem: SIS družbenih 
dejavnosti3 

brez SPIZ 
Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb (priliv) — 
republiški proračun 
- občinski proračuni 
- prispevki federaciji 
Deflator DP 
Življenjski stroški 

31 
2,2 
2,6 
2,0 
1.6 
0,6 

34,1 
12,7 
4,8 

-12,7 

-5,4 
-7,5 

4.7 

-7,5 

26,7 

19,3 

-8,6 

24,3 

18,6 
35,5 

5,3 
22,5 
28,0 
28 
29,8 

35 
0,9 
1,8 
1 
0,5 
0,6 

20,3 
6,0 

15,8 
0 

-10,5 
-11,3 

0 

-21,8 

24,3 

33 

-6 

32,3 

39,6 
19,8 

24,43 

32,03 

53,1 
34 
41 

20,2 
0,2 

3,5 
0,3 
1,8 

6,0 

-5 
-2,5 
-5 

-25 

22,5 

18 

-2 

118,9 

115,3 

15,1 

20 
20 

1 Pri pripravi osnovnih okvirov so upoštevane usmeritve zvez- 
nih gradiv, ki so bila pripravljena do 3 Podatki niso v celoti neposredno primerljivi zaradi spre- 
memb sistema 4 Rast glede na dogovorjeno povečanje v letu 1981 

1 Ob 13-odstotnem porastu izvoznih cen to pomeni realno zvišanje obsega izvoza blaga za 3,9 odstotka oziroma realno znižanje izvoza blaga na konverti- bilno področje za 4,6 odstotka. 
2 V letu 1980 je bil ta delež 22,9. / 
3 Podatki o uvozu niso povsem primerljivi zaradi sprememb v izkazovanju uvoza energetskih surovin po republikah. V okviru Samoupravne Interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino se združujejo devizna sredstva za uvoz nafte, naftnih derivatov, premoga za kokslranje in zemeljskega plina. 
4 V SR Sloveniji potekajo z organizacijami združenega dela razgovori za kon- kretne izvozne obveznosti v naslednjih mesecih: ob poprečnem mesečnem izvozu na konvertibilno področje v višini 200 mio dolarjev bi lahko do konca leta uvozili blago v višini 119 mio dolarjev mesečno: ob mesečnem izvozu 145 mlo $ pa bi lahke uvozili le 64 mio dolarjev mesečno. 
5 V letu 1980 je bil v prometu dosežen devizni priliv v višini 7.900 mio din; v prvih 6 mesecih letošnjega leta je po podatkih Narodne banke dosežen priliv v višini 1.493 mio din, kar pa ni povsem primerljivo. 
6 Odlok o pogojih, pod katerimi se dinarji, doseženi z opravljanjem storitev domačim osebam v mednarodnem prometu obračunavajo kot devizni priliv, ne rešuje vprašanja prenosa dela ustvarjenih deviz na račun temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo transportne storitve. 
7 Osemmesečni indeks Industrijske proizvodnje glede na enako obdobje lani: industrija in rudarstvo 101,9; v tem sredstva za delo 102,9:, reprodukcijski material 101,7 in blago za potrošnjo 102,2. Indeksi industrijske proizvodnje po panogah: elektrogospodarstvo 104,1; prido- bivanje premoga 107,3; pridobivanje nafte in zemeljskega plina 80,8; proizvod- 
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nJa naftnih derivatov 81,3%; črna metalurgija 102,5; pridobivanje rude barvastih kovin 91,9; proizvodnja barvastih kovin 93,5%; predelava barvastih kovin 100 3- 
pridobivanje nekovinskih rudnin 102,8; predelava nekovinskih rudnin 101^3; kovinsko predelovalna dejavnost 101,1; strojna industrija 106,0; proizvodnja prometnih sredstev 103,1; ladjedelništvo 116,4; proizvodnja električnih strojev in aparatov 97,6; proizvodnja kamna, gramoza in peska 99,0; proizvodnja gradbe- nega materiala 94,8; proizvodnja žaganega lesa in plošč 94,8; proizvodnja končnih lesnih izdelkov 102,1; proizvodnja in predelava papirja 101,7; proizvod- nja tekstilne preje in tkanin 104,1; proizvodnja Izgotovljenih tekstilnih izdelkov 106,9; proizvodnja usnja in krzna 105,8; proizvodnja usnjene obutve in galante- rije 106,3; predelava kavčuka 108,3;proizvodnja živilskih proizvodov 100,2; proi- 
zvodnja pijač 102,3; proizvodnja krmil 103,3; proizvodnja in predelava tobaka .103,1; grafična dejavnost 103,7 proizvodnja raznovrstnih izdelkov 106,1; proi- 
zvodnja bazičnih kemičnih izdelkov 108,3; predelava kemičnih izdelkov 102,4. 
2 V avgustu 1981 so bile glede na isti mesec lani zaloge domačih surovin večie za 8,8%, uvoženih pa za 7,8%. 
8 Nekatere ozd, posebno iz področja kmetijstva in živilstva poročajo tudi o 
plačevanju deviz od 60-100% nad uradnim tečajem. 
9 Helios Domžale, Termika Ljubljana, Tovarna nogavic Polzela, Aero Celje, Železarna Jesenice, JUB Ljubljana, vse slovenske oljarne, mlekarska industrija Inles Ribnica, Meblo Nova Gorica, Cinkarna Celje, Beti Metlika, Mlinotest Ajdov- šč ina, Emona Ljubljana, Tomos Koper, Ilirlja-Vedrog Ljubljana, Fructal-Alko, Color Medvode, Veriga Lesce, Sladkogorska tovarna Sladki vrh, Gorenje Vele- nje, Tovarna dušika Ruše, Elma Ljubljana, Astra Ljubljana. 
10 Pogoji so naslednji: - predplač ilo 50% nabavljenih količ in - vlaganje v predelovalno Industrijo v obsegu 4-8% vrednosti nabavljenih količ in sladkorja - vezava nabave sladkorja z nabavo raznih drugih proizvodov predelovnalne industrije. Podobni pogoji so pri nabavi pšenice. 
H V surovinski dejavnosti so v tej analizi zajete: črna metalurgija, pridobivanje rud barvastih kovin, proizvodnja barvastih kovin, predelava barvastih kovin 
proizvodnja nekovinskih rudnin, predelava nekovinskih rudnih, proizvodnja ba- zičnih kemičnih Izdelkov, proizvodnja kamna in peska, proizvodnja gradbenega 
materiala, proizvodnja žaganega lesa in plošč ter proizvodnja in predelava papirja. V tehnološko Intenzivnejše so zajete: predelava kovin, strojegradnja, proizvodnja prometnih sredstev, ladjedelništvo, proizvodnja električnih strojev In aparatov, predelava kemičnih Izdelkov ter predelava kavčuka; v tradicionalno 
Izvozne dejavnosti so zajete: proizvodnja končnih lesnih Izdelkov, proizvodnja preje in tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih Izdelkov, proizvodnja krzna in usnja ter proizvodnja obutve In galanterije. V ostale panoge so zajete: elektro- 
gospodarstvo, pridobivanje premoga, pridobivanje nafte, zemeljskega plina, proizvodnja naftnih derivatov, proizvodnja živilskih proizvodov, proizvodnja pi- jač , proizvodnja krmil, proizvodnja in predelava tobaka, grafična dejavnost 
proizvodnja raznovrstnih izdelkov ter pridobivanje železove rude. 
12 Neizvajanje pogodbenih obvez, preplačevanje in zato nekontroliran promet z živino (črni zakoli, prodaja nepogodbenim kupcem). 
13 Ta cena je osnova za Izračun cen mesa. 
/^-»«^ve2a Prese9a P'an za 'e*° 1985. Gre za izredno aktivnost vseh nosilcev (OZD In občin) zaradi velikih problemov pri oskrbi s pšenico izven Slovenije. 
1980 P°SteVana n6kr,ta ,z9uba> kl J® ugotovljena po zaključnem računu za leto 
16 Sklad skupnih rezerv gospodarstva SR Slovenije je do srede septembra odobril sredstva za kritje teh izgub v višini 37% celotne nekrite izgube po ZR 1980. Vendar je čas, ki preteče od odobritve kreditov sklada do njihovega črpanja s strani ozd, neutemeljeno dolg (tudi preko enega meseca). 
17 Podatki po posameznih virih sredstev bodo razpoložljivi ob periodičnem 
obračunu. 
18 Republiška skupnost za cene je od junija do septembra zavrnila še 311 zahtevkov za povišanje cen. 19 Tudi zahteve organizacij združenega dela po povečanju cen so po sprejetju teh ukrepov zmernejše. Podatki konjuhkturnega barometra kažejo, da le manjši del organizacij združenega dela (avgusta 19%, septembra 24%) v naslednjih mesecih pričakuje porast cen (25% junija, 30% marca 1981, 40% avgusta 1980); Konjunkturni barometer, ZIT, št. 7*8/1981 in št. 9/1981 20 Analogen odlok je izdelan tudi na ravni federacije 21 Svetovne cene surovin v letošnjem letu celo upadajo (razen zadnjih gibanj pri cenah kovin). 22 še .vedno so npr. odprta nekatera vprašanja vsebine samoupravnih porazu- mov o cenah; niso rešena vprašanja elementov strukture cene ipd. 23 Povečane cene gostinskih In turističnih storitev za okoli 10% v primerjavi z letom 1980. 26 Kar npr. nI bilo pravočasno storjeno za zimsko sezono 1981 v Bohinjski dolini (Žičnica Vogel, Kobla). 27 V začetku leta 1981 so bile v skladu s spremembami enotne klasifikacije dejavnosti banke prenešene iz gospodarstva (področje finančnih in drugih poslovnih storitev) v negospodarstvo med upravne organe In organizacije. Z upoštevanjem teh premikov In ustrezno korekturo podatkov za leto 1980, se 

odstotki rasti zaposlovanja v gospodarstvu, finančnih In poslovnih storitvah, v 
negospodarstvu ter pri družbenopolitičnih skupnostih In organizacijah razliku- jejo od podatkov, ki Jih objavlja Zavod SRS za statistiko. 28 Nuklearna elektrarna Krško, Termoelektrferna-toplarna Ljubljana, Rudnik urana Žlrovski vrh, REK Velenje In REK EK Trbovlje. ' 29 Naj Izpostavimo gradnjo območnega centra vodenja v Mariboru s predračun- 8*° vr®dn°8Jj° bl,,ZU 200 m,° d,nariev> čeprav za podobne namene, v Mariboru že obstoji sodoben in moderno opremljen center vodenja, kl Omogoča ekonomično in zanesljivo obratovanje elektroenergetskih naprav Dravskih elektrarn 30 Delež porabe naftnih derivatov v SR Sloveniji se Je v celotni porabi v Jugoslaviji zadnja leta stalno zmanjševal in je v letu 1978 znašal 16%, leta 1979 14,7% In leta 1980 12,7%. 31 Za delno odpravo tega stanja |e septembra tega leta ZIS sprelel odlok kl 
°!?v®*u|e korlstnlke železniških storitev na člmpre|4n|e razkladanje vagonov. 32 Ob povečanju cen za pisma In dopisnice se je v tem letu povečala tudi cena telefonskega Impulza in sicer iz 0,70 din na 0,85 din za impulz ali za 21 4%. 33 Ocena ustreznih deleiev Investicij družbenega In zasebnega sektorja v celotnem družbenem proizvodu znaša 26,7% v letu 1980 In 24 3% v letu 1981 34 Zavod SR Slovenije za družbeno planlran|e Je med 402 lnvestlcl|aml v teku po stanju 31. 3. 1981, ki so več je od 30 mlo din in Imajo stopnjo dovršenosti (glede na podatke Službe družbenega knjigovodstva) manjšo od 70%, ugotovil da le med njimi 47 v Izvoz naravnanih Investicij ali 5,5% glede na celotno predračun- sko vrednost. Med novo prijavljenimi Investicijami v teku pa Je ugotovljeno 12 Izvozno naravnanih Investicij ali 14% celotne predračunske vrednosti 35 V prvem polletju so temeljne banke v LB v Sloveniji odobrile 3.467 mlo din naložb v osnovna In trajna obratna sredstva za 270 objektov v predračunski vrednosti 8.368 mlo din in to z naslednjo strukturo: 18 v Izvozne (skupal z obrne nlm sodelovanjem) ali 25,9% vseh odobritev, 109 v kmetijstvo, melloraclle In živilsko Industrijo ali 20,5% odobritev, 3 v tehnološko intenzivne ali 3 0% 
odobritev, 44 prekoračitev ali 20,0%, v sovlaganje In ostale prednosti pa 7 ali 2,5% vseh odobritev. 36 Banke so v prvi polovici leta 1981 v okviru vseh novih dolgoročnih naložb odobrile relativno več ji delež kreditov v primarno kmetljako proizvodnjo (20,5% 

JI P'el*ni'h |8"l>. vendar obseg Investiranja absolutno močno zaostaja. 37 Predračunska vrednost teh naložb v predračunski vrednosti vseh naložb 
odobrenih v Ljubljanski banki v prvem polletju, znaša 17%. 38 Tranše že odobrenih kreditov za leto 1982 znašalo 486 milj. din oziroma 20% vseh tranš Ljubljanske banke za to leto. 39 od tega trije v BIH, kl se nanašajo na gradnjo kafilerije (pridobivanje močnih krmil), rekonstrukcijo farme svinj In na gradnjo obrata za pridobivanje špirita eden pa v SR Makedoniji In sicer obrat za izdelavo avtomobilskih prikolic 40 Vlaganja v predelavo sadja v Čellču (BIH), sovlagatelj Fructal-Alko; gradnja 
tovarne montažnih betonskih elementov v Srebrenlku (BiH) sovlagatelj SGP 
Prlmorje-AJdovšč ina; obnova vinogradov v SAP Kosovo, sovlagatelj Slovln; gradnja obrata za pripravo In montažo termoizolacljskega materiala v SAP Kosovo, sovlagatelj Termika; Izgradnja obrata za Izdelavo avtomobilskih prikolic 
v Bogdanovcih (SR Makedonija), sovlagatelj Vozila Nova Gorica, dodatna vlaga- li a v proizvodnjo bizmutove soli v Prlzrenu (SAP Kosovo), sovlagatelj LEK, LjuDijana. 41 Gradnja I. laze pridobivanja aadre »Japru«, Bosanski Novi (BIH), sovlagate- lja cementarni Trbovlje In Anhovo. 
42 NI upoštevan priliv sredstev za nadomeščanje dela drobno-prodalnlh cen 
osnovnih živil v letu 1981 43 Ocena sloni na predpostavkah Iz »Osnovna bllansa sagledavanja mogučeg razvoja u 1982. godlnl sa stanovlšta smanjlvanja deficita platnog bllansa", Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd, 2. oktobar 1981 (upoštevana Je II. varianta). 44 Izračun Je izdelan na osnovi prvih predpostavk o gibanju zveznega prora- čuna In bo do sprejetja verjetno prišlo do sprememb, predvsem v smeri zmanj- šanja neposredne kotizacije In povečanja deleža prometnega davka. 45 V prvem polletju 1981 je sicer znašal Indeks 145 glede na Isto obdobje lani, vendar Ima zaradi več jega dokončanja nedovršene proizvodnje v IV. tromesečju 
tendenco upadanja. 46 Delovna verzija osnutka resolucije o politiki Izvijanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1982; Zvezni zavod za družbeno planiranje, Bg, 9/9-1981 In dopolnitve, kot Izhajajo Iz drugih zveznih gradiv, razpoložljivih do 15/10-1981. 47 Stimuliranje Izvoznih poslov s krajšimi roki plač ila, razširitev meničnega 
poslovanja na osnovi ustvarjenega izvoza, eskontlranje menic Itd. 48 Leta 1980 26,7%, leta 1981 24,3%. 49 V prihodnjem letu bo potrebno, da denarna masa In obseg kreditov raste 
počasneje od rasti nominalnega družbenega proizvoda. V okviru razpoložljivega denarja se bo nadaljeval proces Izboljšanja kvalitete strukture bančnih plasma- jev, hkrati se bodo bančna srestva prvenstveno usmerjala v reševanje proble- mov tekoče proizvodnje, kl je namenjena Izvozu. 50 S spremembo amortizacijskih stopenj v letu 1982 bo rast dejansko Izkaza- nega dohodka nižja, kot bi bila sicer. Ker je možnost, da se spremembe izvrše že ob obračunu dohodka za leto 1981, Izhajamo za leto 1982 Iz primerljivega dohodka. 51 Osnovo, t. J. sredstva v letu 1981, bi morali zmanjšati za presežke, oziroma za 
sredstva, kl se prek proračunov namenjajo za kompenzacije. 
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PREDLOG IZHODIŠČ 

za pripravo predloga zakona o proračunu 

SR Slovenije za leto 1982 (ESA - 835) 

I. UVODNI DEL 
Politika splošne porabe na vseh ravneh družbenopolitičnih 

skupnosti je bila v zadnjih letih, še posebej pa v zadnjem času, 
za katerega so značilne glede na gospodarska gibanja zao- 
strene družbenoekonomske razmere, ki narekujejo omejitev 
vseh oblik porabe, v ospredju pozornosti vseh družbenopoli- 
tičnih dejavnikov, od federacije, preko republik in pokrajin in 
vse do občine. Ob teh razpravah je bilo ugotovljeno, da so 
družbenopolitične skupnosti različno pristopile k izvrševanju 
selektivne politike na tem področju. Za splošno porabo SR 
Slovenije, ki se v povsem prevladujočem delu nanaša na 
proračun republike, je mogoče trditi, da so bila na podlagi 
dogovorjene politike že v letu 1981 uporabljena zelo selek- 
tivna merila. Zato kaže že v samem začetku tega podajanja 
omeniti, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne vidi nobe- 
nih stvarnih razlogov, zaradi katerih naj bi splošno porabo na 
vseh ravneh družbenopolitičnih skupnosti obravnavali ra- 
zlično, oziroma mimo dogovorjenih meril, ki naj veljajo za 
splošno porabo. Nadaljnji prikaz sprejetih ukrepov na tem 
področju v letu 1981, naj bi bil zategadelj hkati podlaga oceni 
o ustreznosti proračunskih izhodišč v letu 1982. Ob tem kaže 
še posebej omeniti, da so predložena izhodišča za splošno 
porabo na ravni republike za leto 1982 v celoti odraz sprejetih 
usmeritev na sejah zborov Skupščine SR Slovenije konec 
junija 1981. 

Pri izdelavi predloga izhodišč za pripravo zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1982 so še zlasti upoštevana stali- 
šča, da je potrebno v tem letu zagotoviti sredstva za pokritje 
že sprejetih obveznosti ria podlagi zakonov, odlokov in druž- 
benih dogovorov ter dejstvo, da je bila rast splošne porabe na 
ravni republike v letu 1981 izredno omejena tako, da se je , 
obseg neto republiškega proračuna povečal le za 12% v 
primerjavi z letom 1980, kar pomeni po planski oceni družbe- 
nega proizvoda v višini 22,5% za 46,7% počasnejšo rast od 
rasti dohodka. 

V skladu s sprejetimi stališč i Skupščine SR Slovenije in s 
sklepom Izvršnega sveta je bil republiški proračun v letu 1981 
še znižan za 2%. Sredstva 2% znižanja neto republiškega 
proračuna so se dodelila samoupravnemu skladu za interven- 
cije v kmetijstvu in v porabi hrane, za zaščito življenjskega 
standarda delovnih ljudi in občanov. S spremembo zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1981 so se zagotovila tudi 
sredstva za pospeševanje izvoza v višini 0,5% neto republi- 
škega proračuna. Ob upoštevanju, da so se v okviru republi- 
škega proračuna poleg sredstev za dogovorjene kompenza- 
cije in izvozne stimulacije, zagotovila tudi sredstva za en- 
kratno novo nalogo, to je za popis prebivalstva v višini 2% 
neto republiškega proračuna, znaša znižanje republiškega 
proračuna 4,5% oziroma predstavlja nominalno povečanje 
republiškega proračuna samo še 7,5% za pokritje istih obvez- 
nosti kot smo jih imeli v letu 1980. Tako nizka nominalna rast 
rapubliškega proračuna pomeni realno visoko zaostajanje v 
izpopolnjevanju obveznosti, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna. Narava vseh obveznosti republiškega proračuna 
pa je taka, da bi se morala sredstva za njihovo pokritje 
zagotavljati v odvisnosti od stopnje inflacije. 

Ob izredno visoki inflaciji, ki je bila prisotna v zadnjih letih 
se postavlja še povsem odprto in nerazčiščeno vprašanje, kaj 
je v tem primeru z rastjo splošne porabe: ali ta lahko raste, 
tako kot je rast družbenega proizvoda in se pri tem upošteva 
tudi vpliv inflacije ob dogovorjanem zaostajanju ali samo 
plansko, kar iz dosedanje prakse pomeni zaostajanje, ki je 
bistveno višje od dogovorjenega po resoluciji. 

Ob tako omejeni rasti splošne porabe na nivoju republike v 
letu 1981 je potrebno poudariti, da še nadaljnje omejevanje te 

vrste splošne porabe ne bo mogoče in bo zato v letu 1982 
potrebno nameniti nekoliko višja sredstva za financiranje 
splošne porabe, kot so bila zagotovljena v letu 1981. Ne glede 
na to, da bi morali vso splošno porabo v različnih družbeno- 
političnih skupnostih poenotiti je utemeljitev v naslednjem: 

1. V skladu z začrtano politiko, ki jo opredeljuje družbeni 
dogovor o skupnih osnovah za usklajeno urejanje odnosov 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka delovnih skupnosti 
upravnih in drugih organov, družbenopolitičnih skupnosti ter 
dogovor o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrst- 
nih del in nalog, se bodo sredstva za delo organov v letu 1982 
zagotavljala le na osnovi verificiranih in ovrednotenih progra- 
mov dela. Iz primerjave kriterijev, ki izhajajo iz že omenjenega 
družbenega dogovora izhaja, da sredstva za osebne dohodke 
delavcev v republiški upravi zaostajajo za osebnimi dohodki 
delavcev, ki opravljajo enaka, oziroma podobna dela in na- 
loge v gospodarstvu in kar je še posebej prišlo do izraza v 
zadnjih dveh letih. Posledica tega je, da imamo danes v 
republiški upravi precejšnjo fluktuacijo predvsem strokov- 
nega kadra. Spričo zaostrene gospodarske situacije, ki pred 
republiške upravne organe postavlja nove in dodatne zahteve, 
bi bilo nujno, če želimo, da bodo te naloge opravljene kvali- 
tetno in pravočasno, da jih tudi primerno nagradimo. Izredno 
močna inflacijska gibanja pa prav tako močno vplivajo na 
povečanje materialnih stroškov. V republiški upravi bo tudi 
potrebno rešiti vprašanje postopne modernizacije, ki jo bo 
mogoče realizirati predvsem preko sredstev amortizacije. Na 
podlagi že omenjenih razlogov na postavki »Sredstva za delo 
organov«, v letu 1982 ni pričakovati prihrankov. 

2. Pri financiranju negospodarskih investicij kaže ugotoviti, 
da je zakon o investicijskih vlaganjih SR Slovenije za graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta 
1985, ki je bil sprejet v letošnjem letu, že upošteval stabiliza- 
cijska prizadevanja, in so bila sredstva za financiranje nego- 
spodarskih investicij znatno znižana. V letu 1982 pa bo po- 
trebno za financiranje negospodarskih investicij tudi na tem 
področju zagotoviti sredstva za pokrivanje obveznosti na 
podlagi zakonov, odlokov in družbenih dogovorov. 

3. Prav tako je v letu 1981 nastal zaostanek pri realizaciji 
ustavnih obveznosti republike do varstva borcev NOV, ki jih 
opredeljuje zakon o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju ter drugi republiški predpisi. V letu 1982 sicer ne bo 
mogoče širiti borčevskih pravic, vendar bo potrebno mimo 
sredstev, ki so bila zagotovljena z rebalansom proračuna v 
letošnjem letu, še zagotoviti bistveno večja sredstva, da bi 
lahko pokrili obveznosti do skupnosti pokojninsko invalid- 
skega zavarovanja. 

4. Tudi v letu 1982 se bodo še zagotavljala določena inter- 
vencijska sredstva za uresničevanje povečanja družbeno or- 
ganizirane proizvodnje, sistem uveljavljanja kompenzacij za 
nekatere pomembnejše življenjske artikle pa^bi se postopoma 
prenesel v maloprodajne cene. Sredstva za pokrivanje teh 
obveznosti se bodo v naslednjem letu še vedno zagotavljala iz 
proračunskih virov in sicer, tako, da se bodo sredstva iz 
določenih virov namensko odstopala samopravnemu skladu 
za intervencije v kmetijstvo in v porabi hrane, preko katerega 
bo tudi potekalo financiranje dogovorjenih in sprejetih obvez- 
nosti. Vendar tako opredeljena sredstva, ki se bodo v letu 
1982 zbirala preko republiškega proračuna za pokrivanje do- 
govorjenih obveznosti iz področja intervencij, bodo izvzete iz 
resolucijskih omejitev, saj bodo namenjena predvsem inter- 
vencijam v kmetijstvo, s katerimi naj bi zagotovili več jo kmetij- 
sko proizvodnjo osnovnih življenjskih proizvodov. Ravno za- 
radi tega, ker bo republiški proračun v tem primeru le instru- 
mentarij preko katerega se bodo zbirala sredstva za pokriva- 
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nje teh obveznosti, ta sredstva ne morejo bremeniti obsega 
splošne porabe na ravni republike za leto 1982, oziroma je 
potrebno glede teh nalog v rast splošne porabe na ravni 
republike za leto 1982 v celoti upoštevati tudi sredstva pridob- 
ljena za te namene porabe, ki so posledica zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1981. 

V letu 1982 bo za pokritje teh obveznosti potrebno zadržati 
na novo uvedeni davek iz osebnega dohodka, vendar bi bilo 
treba višino stopnje tega davka predhodno uskladiti s spreje- 
timi obvezpostmi, ki jih bomo pokrivali iz tega naslova. 

V okviru drugih intervencij v gospodarstvu, ki naj bi še 
ostale v republiškem proračunu za leto 1982 se bodo zagotav- 
ljala tudi sredstva za sofinanciranje razlik v ceni treh sloven- 
skih dnevnikov. Z ozirom na to, da že v proračunu SR Slove- 
nije za leto 1981 ni bilo mogoče zagotoviti vseh manjkajočih 
sredstev za pokritje negativnih razlik v ceni trem slovenskim 
dnevnikom, bo v letu 1982 po družbenem dogovoru potrebno 
pokrivati nepokrite obveznosti iz leta 1981 ter tekočo obvez- 
nost, kar pa bi zahtevalo tudi znatno večja finančna sredstva. 
Zato bi bilo potrebno prouč iti ali je še ustrezen družbeni 
dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med druž- 
benopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in TOZD, 
ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, ali pa bi ga kazalo na 
novo opredeliti. 

5. Sistem dopolnilnega financiranja občinskih proračunov 
bo v letu 1982 ostal isti, vendar pa bi skozi kriterije, ki bodo 
upoštevali sprejeto politiko rasti splošne porabe v letu 1982, 
kazalo prouč iti možnosti za še nadalnje znižanje števila do- 
polnjevanih občin. 

Na podlagi zakona o financiranju federacije in zakona o 
izvrševanju proračuna federacije, SR Slovenija v republiškem 
proračunu zagotavlja sredstva za pokritje obveznosti do pri- 
spevka proračunu federacije. V tem srednjeročnem planskem 
obdobju se zlasti zaradi strukturnih sprememb v virih za 
financiranje proračuna federacije izredno povečuje obvez- 
nost republik in avtonomnih pokrajin do prispevka proračuna 
federacije. Zato je tudi potrebno razmejiti in ločeno obravna- 
vati splošno porabo na nivoju republike in za obveznosti do 
federacije. V letu 1981 je znašalo strukturno razmerje med 
porabo na nivoju republike in obveznosti do federacije 43:57 v 
korist federacije. To razmerje se je z rebalansom republiškega 
proračuna nekoliko spremenilo in znaša 46:54. Kljub temu še 
vedno ugotavljamo, da prav sredstva, ki jih prispeva SR Slove- 
nija za pokritje obveznosti do federacije občutno presegajo 
raven splošne porabe v republiki. Ker na podlagi osnutka 
zakona o proračunu federacije za leto 1982 izhaja, da naj bi se 
obveznost republik in pokrajin še povečala v letu 1982 (fede- 
racija v skladu z zakonom o financiranju federacije vse izpade 
v virih prihodkov prenese na republiki in avtonomni pokra- 
jini), ugotavljamo, da predvideno 58% povečanje teh obvez- 
nosti ne bo mogoče realizirati z obstoječimi davčnimi stop- 
njami temeljnega davka od prometa proizvodov. Zato si bo še 
nadalje potrebno prizadevati, da naj bi zvezni proračun pri 
zagotovitvi sredstev upošteva! materialne okvire in možnosti 
družbe kot celote. To pa bo možno doseč i le, če se bo tudi 
splošna poraba na nivoju federacije uskladila s stopnjami, ki 
veljajo za njeno rast za vse družbenopolitične skupnosti ter 
hkrati zahteva, da se bodo glavni porabniki zveznega prora- 
čuna gibali v okviru teh možnosti, kajti le ob tako zastavljenih 
izhodišč ih za splošno porabo, bi bilo mogoče realizirati za- 
stavljene cilje politike ekonomske stabilizacije. 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja v republiškem 
proračunu na podlagi 319. člena Ustave sredstva za zadovo- 
ljevanje splošnih družbenih potreb. Obseg sredstev za obliko- 
vanje splošne porabe bo v letu 1982 opredeljen z družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1981-1985, z resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1982, po kateri bodo 
sredstva za splošno porabo v letu 1982 zaostajala za rastjo 
dohodka ter z odvisnostjo od sprejetih obveznosti. 

V skladu z Ustavo in zakoni bo usmerjena poraba sredstev 
republiškega proračuna v letu 1982 predvsem za izvajanje 
nalog na naslednjih področjih: 

- na osnovi dogovora med republikami in pokrajinama po 
načelu enakopravnosti in skupne odgovornosti, bo SR Slove- 
nija v skladu z ustavo in zakoni prispevala sredstva za financi- 
ranje dogovorjenih splošnih družbenih potreb v federaciji, 

- zagotavljanje sredstev za delo republiških upravnih in 

pravosodnih organov v skladu z verificiranimi programi dela. 
- financiranje dejavnosti republiških družbenopolitičnih 

organizacij na podlagi sprejetih programov dela, 
- financiranje zaščite borcev in vojaških invalidov v skladu 

s pravicami, ki izhajajo iz zakonskih predpisov ter medrepu- 
bliških dogovorov, 

- Na podlagi letnih in srednjeročnih programov se bodo 
sredstva zagotavljala za financiranje znanstvenih raziskav za 
potrebe upravnih organov in organizacij ter pravosodnih or- 
ganov, 

- financiranje krepitve državne varnosti, ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, 
- financiranje republiških blagovnih rezerv, 
- financiranje negospodarskih investicij na podlagi zako- 

nov, družbenih dogovorov in odlokov, 
- v skladu z merili in kriteriji dovoljenega obsega splošne 

porabe v občinah bo SR Slovenija v republiškem proračunu 
zagotavljala dopolnilna sredstva občinam, ki s svojimi pri- 
hodki ne morejo zagotoviti izvajanja obveznosti na področju 
splošnih družbenih potreb, 

- ustavnih obveznosti republike v zamejstvu in dvojezič - 
nega poslovanja, 

- financiranje obveznosti tekoče proračunske rezerve ter 
sredstev rezerve SR Slovenije, 

- financiranje zveznih obveznosti, prenešenih na republike 
in avtonomni pokrajini na podlagi zakonov ter 

- sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 
v razvoju. 

Vse obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, 
dogovorov in odlokov in ki se bodo v letu 1982 financirale iz 
republiškega proračuna morajo upoštevati in biti v neposre- 
dni odvisnosti od rasti splošne porab%«a nivoju republike. 

II. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Globalni obseg prihodkov republiškega proračuna naj bi 
tudi v letu 1982 predstavljalo predvsem 5 osnovnih virov: 

- davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
- republiški davek iz osebnega dohodka, 
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, 
- republiški davek od prometa proizvodov in od plač il za 

storitve ter 
- temeljni davek od prometa proizvodov (50% del), 
- prihodki od lastne dejavnosti organov. 
Preostali po obsegu in odstotku manjši del virov pa sestav- 

ljajo prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka 
od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe, izvirni prihodki ukinje- 
nega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševa- 
nje nekaterih gospodarskih dejavnosti, prihodki od prodaje 
tiskovin Republiškega sekretariata za notranje zadeve ter še 
nekateri po višini manj pomembni prihodki republiškega pro- 
računa. 

Obseg sredstev republiškega proračuna bo kajpada v mno- 
gočem odvisen od sprejetih obveznosti republike, omejene 
rasti splošne porabe ter možnosti razvoja v letu 1982 

III. PREDVIDENE OBVEZNOSTI 
PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 
1982 PO. NAMENIH 

1. Sredstva za delo republiških 
upravnih in pravosodnih organov 

Po določ ilih 100. člena zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščipe SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, se sredstva za delo republiških upravrlih in 
pravosodnih organov zagotavljajo z republiškim proračunom. 

Na podlagi 104. člena tega zakona pa sredstva za delo 
upravnega organa obsegajo: 

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

- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za opremo in amortizacijo 
- sredstva za posebne namene, 
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- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 
organ in njegovega namestnika. 

Osnova za pridobivanje sredstev za delo in s tem tudi 
dohodka delavcev delovnih skupnosti so ovrednoteni pro- 
grami dela upravnih organov, ki obsegajo naloge, ki jih mo- 
rajo delovne skupnosti opraviti za nemoteno izvrševanje funk- 
cij ter del in nalog organov in dejanski rezultati dela delovnih 
skupnosti pri izvrševanju programa dela upravnih organov, 
pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi in pri izvrševanju 
funkcij upravnih organov. V programih dela morajo biti de- 
lovne naloge ustrezno izkazane in razvrščene v značilne sku- 
pine glede na vse elemente, ki opredeljujejo njihovo vrsto, 
zahtevnost, odgovornost, itd 

Natančnejše usmeritve glede pridobivanja in razporejanja 
dohodka delovnih skupnosti daje družbeni dogovor o skup- 
nih osnovah za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju 
in razporejanju dohodka delovnih skupnosti upravnih in dru- 
gih organov družbenopolitičnih skupnosti ter pri delitvi sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev. 

Vrednost programa dela, ki je osnova za dohodek delovne 
skupnosti se ugotovi na podlagi primerjave z deli in nalogami 
delavcev v organizacijah združenega dela. Zato bodo vsa dela 
in naloge, določene v programu dela, skladno z nomenklaturo 
enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in nalog razvrščena 
v osem stopenj zahtevnosti. Za vsako stopnjo zahtevnosti bo 
določen povprečni osebni dohodek glede na raven in gibanja 
osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela 
v ustrezni družbenopolitični skupnosti, ki opravljajo dela in 
naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih pogo- 
jih in odgovornosti za opravljeno delo. 

V okviru dohodka delovne skupnosti pridobivajo delavci 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo. Potreben 
obseg sredstev za skupno porabo se bo določ il na podlagi 
dosežene višine sredstev skupne porabe na delavca v organi- 
zacijah združenega dela v ustrezni družbenopolitični skupno- 
sti v devetih mesecih preteklega leta. V skladu z zakonom o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, 
po katerem se sredstva sklada skupne porabe oblikujejo iz 
ostanka čistega dohodka preteklega leta, bo potrebno v letu 
1982 zagotoviti za ta namen dvakratni znesek. 

Omenjeni način zagotavljanja sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo pomeni korak naprej pri uveljavljanju na- 
čela, da pripada delavcu za približno enako delo in rezultate 
dela približno enak osebni dohodek. Osebni dohodki delav- 
cev v državni upravi iz leta v leto zaostajajo za osebnimi 
dohodki v združenem delu. Ta zaostanek se kaže že v osnovi, 
razlika pa se še povečuje zaradi nominalno več je rasti oseb- 
nih dohodkov v gospodarstvu. Po podatkih Zavoda SRS za 
statistiko so osebni dohodki v gospodarstvu rasli v letu 1979 v 
povpreč ju za 24,9%, v letu 1980 za 19,0%, v prvem polletju 
1981 pa za 21,0% v primerjavi s povprečjem leta 1980. Osebni 
dohodki delavcev v upravi so se povprečno povečali v letu 
1979 za 17%, v letu 1980 za 15%, v prvem polletju 1981 pa za 
10%. Omenjeni podatki kažejo nominalno zaostajanje rasti 
osebnih dohodkov v upravi v letu 1979 za 7,9%, v letu 1980 za 
4,0%, v prvem polletju letošnjega leta pa kar za 11,0%. Nižji 
osebni dohodki v upravi vplivajo na fluktuacijo predvsem 
strokovnih delavcev. V letošnjem prvem polletju se je le-ta 
zaradi navedenih razmer občutno povečala. Pri zagotovitvi 
sredstev za materialne stroške v letu 1982 bo potrebno upo- 
števati velik porast cen vseh vrst materiala, storitev in ener- 
gije. 

Po predlogu zveznega zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih orga- 
nizacij Združenega dela in drugih uporabnikov družbenih 
sredstev so organi družbenopolitičnih skupnosti dolžni obra- 
čunavati amortizacijo po predpisanih minimalnih stopnjah. 
Le-te se po predlogu novega zakona zvišujejo v povpreč ju za 
42.%. Do sedaj je lahko republiški zakon določal odložitev 
obračunavanja ali pa znižal stopnjo amortizacije za republi- 
ške organe. V skladu z določbami novega zakona se bo 
znižana amortizacija ,za osnovna sredstva teh organov še 
lahko obračunavala do konca leta 1985 in sicer po stopnji, ki 
jo določ i poseben letni zakon. V tem prehodnem obdobju bo 
postopoma dosežen nivo obračunavanja, ki velja za ostale 
zavezance. 

Za obračunavanje amortizacije v republiških organih bo za 
prihodnje leto izdan nov zakon, ki bo določal obračunavanje 
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vsaj 20% amortizacije po novih predpisanih minimalnih stop- 
njah Z ozirom na omejitve splošne porabe teh sredstev v letu 
1981 ni bilo mogoče zagotoviti. 

V okviru posebnih namenov bo potrebno organom zagoto- 
viti sredstva za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev 
v skladu s programi, za naloge s področja ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, za stroške strokovnih konferenc in 
komisij ter za izvrševanje drugih nalog iz dejavnosti organov v 
skladu z njihovimi potrebami. 

2. Dejavnost republiških 
družbenopolitičnih organizacij in 
drugih institucij 

Sredstva namenjena za dejavnost družbenopolitičnih orga- 
nizacij in drugih institucij se bo^o v letu 1982 zagotavljala in 
določala glede na obseg, naravo, vrsto in zahtevnost del in 
nalog, ki jih ima družbenopolitična organizacija na podlagi 
ustave, zakona in zakonu temelječega predpisa in bodo dolo- 
čena z delovnim programom družbenopolitične organizacije 
oz. institucije. 

V proračunu SR Slovenije se bodo v letu 1982 zagotavljala 
sredstva za dejavnost naslednjih republiških družbenopolitič - 
nih organizacij ter drugih institucij: 

1. Republiške družbenopolitične organizacije: 
a) Republiška konferenca SZDL Slovenije 
b) Republiška konferenca zveze socialistične mladine Slo- 

venije 
V okviru sredstev te družbenopolitične organizacije se 

bodo dodatno zagotavljala sredstva za financiranje mladin- 
skih delovnih akcij na podlagi družbenega dogovora. 

c) Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SR Slove- 
nije 

d) Republiška konferenca zveze rezervnih vojaških starešin 
SR Slovenije 
2. Druge institucije: 
e) Slovenska izseljenska matica, za njeno informativno - pro- 
pagandno dejavnost 

f) Skupnost slovenskih obč in 
g) Inštitut za" zgodovino delavskega gibanja 
h) Društvo za združene narode za SR Slovenijo. 
Podlaga za zagotovitev sredstev zgoraj navedenim republi- 

škim družbenopolitičnim organizacijam in drugim instituci- 
jam so družbeno verificirani in ovrednoteni programi dela in 
aktivnosti. 

3. V okviru obveznosti, ki imajo značaj splošnih družbenih 
potreb, bo SR Slovenija zagotavljala sredstva za: 

a) Financiranje ustavnih obveznosti republike v zamejstvu 
b) Sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in 

sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije 
Obveznost SR Slovenije izhaja iz družbenega dogovora o 

izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugosla- 
vije, oziroma iz družbenega dogovora o pripravi, izdaji in 
financiranju Enciklopedije Slovenije. 

c) Za uresničevanje posebnih z ustavo določenih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije Razen tega pa se bodo 
sredstva zagotavljala tudi za sofinanciranje založniškega po- 
djetja Edit, italijanske drame in italijanske Unije 

d) Za proslave republiškega pomena na podlagi vsakolet- 
nega programa proslav in prireditev, ki ga pripravi Koordina- 
cijski odbor za pToslaye pri Republiški konferenci SZDL Slo- 
venije in sprejme Predsedstvo Republiške konference SZDL 
Slovenije. 

3. Negospodarske investicije 
V letu 1982 se bodo sredstva zagotavljala za investicijske 

naložbe splošnega družbenega pomena in investicijske na- 
ložbe za potrebe republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov, in sicer za tiste negospodarske investicije, ki temeljijo na 
že sprejetih zakonih, skupščinskih odlokih, družbenih dogo- 
vorih in drugih aktih. 

Za sprejete obveznosti za investicijske naložbe splošnega 
družbenega pomena, investicijske naložbe za potrebe repu- 
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nllt l,Up'?l/n m Pravosodnih organov, odplač ilo anuitet za 
fiofo m valorizaci)° zakonov in odlokov bo potrebno v letu 1982 zagotoviti 854,6 mio din. Sredstva bodo zagotov- 

ljena za naslednje namene: 
I. Investicijska vlaganja splošnega družbenega pomena 
i v skladu z zakonom o vzgojnolzobraževalnih organizaci- 
I nS-"" °z

u madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoizobrazevalnih organizacijah v SR Sloveniji, bo SR 
Slovenija tudi v letu 1982 zagotavljala 50% participacijo inve- 
sticijske vrednosti za izgradnjo in adaptacijo objektov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije v višini 23,0 mio din 
Predvidena je adaptacija osnovne šole Dante Alighieri Izola 
adaptacija gimnazije v Piranu, adaptacija vzgojnovarstvene 

Slrun<an' iz9radnja srednjUolskega centra v Lendav, izgradnja prizidka k osnovni šoli Drago Luaarič  
Lendava, izgradnja telovadnice pri osnovni šoli Drago Lugarič  
Lendava izgradnja telovadnice pri osnovni šoli Sečovlje iz- 
gradnja kanalizacije pri osnovni šoli Dobrovnik; potrebno pa 
,!™9°L°Vltl Udl sredstva za prekoračitve pri investicijskih vlaganjih v osnovni šoli Domanjševci. 
J z od'okom in družbenim dogovorom o dogradi- tvi zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in 

* SLdnTcen?^ V ®trfJ"ianu tud! SR Slovenija, kot sofinancer inh^fi, t f- P čuje anultete °d najetega kredita pri Ljubljanski banki - združeni banki, V letu 1982 bo potrebno 
poravnati zapadlo obveznost v višini 8,0 mio din. 
rani,,VKS,k|'fdU Z d™žbenim dogovorom o izgradnji in financi- 

n S °,ma lvan Cankar' oz'rorna dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izqradnii 
in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolu- 
cije v Ljubljani, bo SR Slovenije skupno s Kulturno skupnostio 
ni°3e V!iet vl982^ag°t0vila določena sredstva za pokrit e 
nfh 20,0 miodin °Cenju'emo' da bo za ta name" P°treb- 

198>2 b° P°trebr|o zagotoviti namenska sredstva za 
nntrsfhomHoi! T Sti iz P°s°j'la za gradnjo skladišč za 
mio d^n obrambe. Za ta namen naj bi zagotovili 17,0 
„LZ±°n ° fis'en™ obrambe pred točo določa, da. SR Slovenija zagotavlja del srdstev. V fazi priprav je odlok o 
okvan^ifiHrai" srstev Z? °onamb0 pred t0Č0' ki bo dokončno 
ohHnhl l, i S08 SR s,over>ije za to srednjeročno obdobje. V letu 1982 naj bi zagotovili 34,8 mio din Prooram 
izvajanja sistema obrambe pred točo se ne izvaja po načrtuin 

finančniMežav" 3 " 1982 UV0Znih °mejitev in 

r=>n,:,,V ®kladu z zakonom o varstvu zraka in odloka o financi- nju programa vzpostavitve in organizacije republiške 
osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju 
bR Slovenije, bo potrebno v letu 1982 zagotoviti v republi- 
škem proračunu določena sredstva, to je 35,0 mio din za 
izvajanje programa vzpostavitve in organizacije republiške 

SRnsionvenTŽe P°Staj Za VarStvo zraki na območ ju 

uvSn!hPomeSnjU ^ Pr°Qrama naStajaj° težave zaradi 

_ 7. Na podlagi medrepubliškega dogovora o nabavi in vzdr- 
^nn?iU|aV'°n0V la 9aŠenie 90zdnih in drugih požarov bodo zagotovijena sredstva v višini 5,0 mio din za odplačevanje 
anuitet od kredita, ki je bil najet za nakup avionov 
JL= riU °d 1982~1985 bo SR Slovenija, na podlagi odloka o sofinanciranju srednjeročnega programa Geodet- 
skih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki je 
v azi priprav zagotavljala sredstva za financiranje geodetskih 
d®'"a ob™°'č 'u SR Slovenije. Za ta namen naj bi v letu 1982 zagotovili 75,0 mio din 

9 ,SR. s,°venija je podpisnik družbenega dogovora o iz- 
f|ai?,nJi'In nanC!r,ar!,ju nove stavbe Muzeia 'iudske revolucije 
iano hi 1° V.Skladu z n'im ugotavlja 30% sredstev. V letu 
1,^,1 Potrebno zagotoviti sredstva v višini 32,4 mio din za zdelavo investicijske dokumantacije in pripravo zemljišča. 

10. V skladu z družbenim dogovorom o financiranju sana- 
cije povečanju zmogljivosti, vzdrževanju in gradnji visoko- 
nhHnh Pio£'.^oLPOSt0jank; in nadelavi planinskih' potov v °^d°b)u ^981-1985, SR Slovenija zagotavlja v vsakoletnem 
?r°Hcf USjreZ8n delež sredstev, sorazmerno s porastom 
10B9 ^ Zw sk"pno ln sP'ošno porabo v SR Sloveniji. V letu naj bi za ta namen zagotovili 6,0 mio din. 

pravosodjih'organov "H'' M POfrebe rePubliških "P^vnlh in 
v 1araditevdln9hi«tt0na ° inve®ticiiskih vlaganjih SR Slovenije 
iqflp?iQOK objektov m nabavo opreme v obdobju od 1982 1985 naj bi v letu 1982 zagotovili 260,5 mio din za 
Nadaljevanje investicijskih del na področ ju splošne liudske 
°bra^be ln družbene samozaščite, na področju notranjih 
cfter za Do0trehP r«Prah,TKja izvrševan)a kazenskih sank- o \/ J? 5 republiških upravnih organizacij. 
ra*' V.sk'adu z odlokom o financiranju programa nabave 
SR^lovenn/dT0™ 23 ZaV°d SR Sloveniie za statistiko, je bR Sloven ja dolžna poravnati obveznosti za kredit ki ie bil 
najet za nakup računalnika z opremo. V letu 1982 bo potrebno 
poravnati 2 anuiteti v višini 53,0 mio din. POtreDno 

3. Na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih SR Sloveniie 
Vhnr3h ino3, niŠČ Za republiške organe in organizacije v obdobju 1981-1990, se v republiškem proračunu vsako leto 
zagotavlja desetina sredstev za izvedbo programa V republi- 

'I0 1982 Pa n3J bi zag°^ovi I i sredstva za 1981 in 1982 v višini 30,3 mio din, ker v letu 1981 za ta 
namen niso bila zagotovljena sredstva. 

priprav odlok o nabavi računalniške opreme za Republiški sekretariat za notranje zadeve, po katerem nai bi 

S mio din°taVljala SR Sloveniia' v letu 1982 bo potrebnih 
,a5

c Nf
a pod!agi .odlokov bo potrebno zagotoviti 102,6 mio din 

frani?h 7
a

artClranJei9radn'e s,anovani za delavce organov no- tranjih zadev, delavce republiških upravnih in pravosodnih 
organov in nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji 

6. V okviru sredstev za nove odločitve o investicijskih vlaoa- 

SR SV|ovepn?SP° KtV0 P° Sklepih lzvršnega sveta Skupščine 
Hin nai- bl zag°tov'l' določena sredstva - 20 0 mio din za kritje najnujnejših obveznosti za nepredvidena en- 
nharln^mnVeSt'C'lS,kaJla9anja in Podražitve, ki nastanejo ob obračunu po zaključku investicije. 

nfagot.oviji.pa nai bi tudi določena sredstva, to je 20,0 mio din na postavki »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov« za izvedbo več jih popravil 
^rtrji"52"693 *zdrževania z9radb, na podlagi programov 
ornračMna'3<;ln ?dapt?cij' usklajenih z možnostmi republiškga 
oretPkMh tt h LVfP°trebhO zagotoviti še zlasti zato, ker v pretekhh letih ni bilo dovolj investicijskih vlaganj za ustrezno 
vzdrževanje in popravila teh zgradb. 
=r!',LPOle9 "avedenih obveznosti bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 24,0 mio din za odplač ilo anuitet za naieta 
skllda^^npn6'^^ l6!; k' jih je SR Slovenija Prevzela od 
te kredft« ki h° investicije in odpravljenih okrajev 
ttn^oi i!' J J,® naJela za nakup stanovanj delavcev 
zdmienj borcevNOV °r9anih č 'an0V zveze 

Na Podlagi zakonov in odlokov obstaja obveznost valori- zacije sredstev, ki je ob visokem porastu cen nujna Za ta 
namen naj bi v letu 1982 zagotovili 60,0 mio din 
mnnS^1aV^ene

t °bveznosti so sprejete, verificirane in jih ni mogoče odlagati v naslednja leta. 

4. Znanstvena dejavnost 
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bo potrebno v okviru 

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

a) sofinanciranje Slovenske akademije znanosti in umetno- ' 
q9d lfk°na °J

SLovenski akademiji znanosti in umetnosti je SR Slovenija dolžna Slovenski akademiji znano- sti in umetnosti v okviru tega namena zagotavljati sredstva za 
njeno redno dejavnost in za nagrade članov SAZU na podlaqi 
sprejetega programa aktivnosti, 

b) sofinanciranje redne dejavnosti Mednarodnega centra za 
upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju na 
podlagi dolgoročne pogodbe, 

za pripn-Bvljalna dela razvojnega programa SR Slovenije za ^obdobje od leta 1986 do leta 1995, oziroma za določena 
pocJroč ,3 tudi do leta 2000, na podlagi odloka o pripravi in 

hJU,' ?^°r°čne9a Pla"a SR Slovenije za obdobje od leta 
2000 oziroma za določena področja tudi do leta 

d) sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe SR Slovenije na 
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podlagi sklenjenih pogodb. V okviru teh sredstev se bodo 
zagotavljala tudi sredstva za financiranje Centra za proučeva- 
nje sodelovanja z deželami v razvoju in Inštituta za naro- 
dnostna vprašanja na podlagi dolgoročnih pogodb. 

5. Kulturno prosvetna dejavnost 
Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti se bodo 

v letu 1982 zagotavljala republiškim organom za naloge, ki 
izhajajo iz medrepubliških dogovorov in mednarodnih po- 
godb ter pogodb z drugimi institucijami, za kritje stroškov 
srednje penološke šole, za štipendiranje kadrov, za potrebe 
pravosodnih organov, za potrebe republiške uprave in za 
potrebe organov v federaciji ter za obveznosti do slovenskega 
šolstva v zamejstvu in šolstva narodnosti v SR Sloveniji. 

6. Varstvo borcev NOV in socialno 
varstvo 

V letu 1982 bo glavni del sredstev v okviru tega namena 
namenjen za izpolnitev ustavnih obveznosti republike iz na- 
slova varstva borcev NOV, ki jih določajo zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi, 
preostala sredstva pa še za pokrivanje obveznosti republike iz 
naslova socialnega varstva nekaterih kategorij občanov (ru- 
darji, dimnikarji in drugi). 

Med letom se večina obveznosti iz naslova varstva borcev 
NOV in socialnega varstva pokriva v obliki mesečnih akontacij 
'sredstev preko Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja, zato bo treba v obseg potrebnih sredstev za leto 
1982 vključ iti tudi sredstva za izvršitev dokončnih proračunov 
teh obveznosti za leto 1981. I^a podlagi ocene znašajo sred- 
stva za izvršitev dokončnih proračunov obveznosti za leto 
1981 309,1 mio din ali 23,4% v letošnjem letu zagotovljenih 
sredstev. 

Za pokrivanje obveznosti iz naslova varstva borcev NOV in 
socialnega varstva nekaterih kategorij občanov se bodo sred- 
stva zagotavljala za naslednje namene: 

- razlike v pokojninah borcev NOV na podlagi zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po določ ilih tega 
zakona SR Slovenija zagotavlja sredstva za pokritje razlike 
med pokojninami priznanimi in odmerjenimi po splošnih 
predpisih in pokojninami priznanimi in odmerjenimi po po- 
sebnih predpisih, oziroma pod ugodnejšimi pogoji, višina teh 
sredstev pa je odvisna od višine poprečnega mesečnega 
osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v preteklem kole- 
darskem letu, 1 - dodatek zaposlenim udeležencem NOV na podlagi za- 
kona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, po katerem se 
sredstva za izplačilo dodatka in plač ilo prispevkov iz tega 
dodatka zagotovijo v proračunu SR Slovenije. Osnova do- 
datka za borce je opredeljena z vsakoletnim odlokom o dolo- 
č itvi osnove za priznanje republiškega dodatka zaposlenim 
udeležencem NOV. 

- zdravstveno varstvo borcev NOV na podlagi zakona o 
zdravstvenem varstvu in zakona o republiških priznavalninah. 
S sredstvi, ki jih je na podlagi zakona o zdravstvenem vrstvu 
dolžna zagotavljati SR Slovenija, se uživalcem stalne republi- 
ške priznavalnine zagotavlja zdravstveno vrstvo kot ga imajo 
zavarovanci - delavci. Na višino sredstev za zdravstveno var- 
stvo borcev NOV vplivajo cene zdravljenja v naravnih zdravili- 
šč ih in cene zdravstvenih storitev, 

- dopolnilno varstvo vojaških invalidov na podlagi zakona 
o vojaških invalidih, ki določa, da se iz republiškega prora- 
čuna financirajo invalidski dodatek in druge obveznosti, kate- 
rih višina se giblje v sorazmerju z zvišanjem najnižjih pokoj- 
ninskih prejemkov v SR Sloveniji, 

- varstvo civilnih invalidov vojne na podlagi zakona o civil- 
nih invalidih vojne, po katerem se vse oblike varstva financi- 
rajo iz proračuna SR Slovenije. Prejemki civilnih invalidov 
vojne se povečujejo v sorazmerju s povečanjem osebnih inva- 
lidnin vojaških invalidov glede na gibanje osebnih dohodkov 
vseh zaposlenih v SFRJ v preteklem letu, 

- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918, 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 

1912 do 1918. Višina sredstev, ki so potrebna za zagotavljanje 
pravic borcem za severno mejo in slovenskim vojnim dobro- 
voljcem, je odvisna od gibanja mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov v SR Sloveniji, 

- za pokritje stroškov dela posebne komisije za izjemno 
priznanje pravice do pokojnine po 36. in 41. členu zakona o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, 

- republiške priznavalnine na podlagi zakona o republiških 
priznavalninah. Višina republiških priznavalnin za katere se 
sredstva zagotavljajo po tem zakonu v republiškem prora- 
čunu, se vsako leto usklajuje z gibanjem poprečnih življenj- 
skih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu povečali 
najmanj za 3 odstotke, 

- pokojnine in varstveni dodatek kmetov - borcev NOV, 
zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov na podlagi 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. SR Slovenija zago- 
tavlja sredstva za kritje vseh izdatkov, ki jih ima Skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov zaradi posebnih ugodnosti 
priznanih z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov - 
borcev NOV glede pravice do starostne pokojnine in do var- 
stvenega dodatka. Višina teh izdatkov je odvisna od gibanja 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v SR Slove- 
niji, 

- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev na 
podlagi zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokoj- 
nine za delavce v premogovnikih in zakona o preživninah 
bivšim dimnikarskim obrtnikom, • 

- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 
ških in drugih tujih armad v SR Sloveniji na podlagi zakona o 
zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadni- 
kov zavezniških in drugih tujih armad, po katerem je SR 
Slovenija dolžna skrbeti za zaznamovanje in vzdrževanje po- 
kopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih 
armad na območju SR Slovenije, 

- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov na podlagi 
zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje 
samostojnih umetnikov. Obveznost SR Slovenije iz tega na- 
slova je odvisna od števila samostojnih umetnikov, valorizi- 
rane najnižje zavarovalne osnove prejšnjega leta in poprečne 
skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje v sora- 
zmerju s številom samostojnih umetnikov po posameznih 
regionalnih skupnostih. 

7. Dopolnilna sredstva obč inam 
Sistem dopolnilnega financiranja občinskih proračunov se 

v letu 1982 ne bo spremenil. Dopolnilna sredstva se bodo 
zagotavljala občinam, ki s svojimi prihodki ne bodo mogla 
zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih 
potreb v obsegu, določenem z zakonom o proračunu SR 
Slovenije za leto 1982. Dopolnilna sredstva se bodo občinam 
zagotavljala v odvisnosti od dosežene stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda v posamezni občini z upoštevanjem možnosti 
občine za realizacijo lastnih proračunskih prihodkov na po- 
dročju splošne porabe, vendar največ do z enotnimi merili in 
kriteriji opredeljenega obsega splošne porabe za leto 1982. 

8. Intervencije v gospodarstvo 
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je 

proizvodnja in preskrba hrane določena kot nujna potreba 
družbene reprodukcije, od katere je odvisno tudi uresničeva- 
nje temeljnih ciljev družbenega plana. Nadalje je določeno, da 
se za uresničevanje povečanja družbeno organizirane proi- 
zvodnje do ravni, ki je dogovorjena z dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in za 
izvedbo tistih nalog, ki imajo značaj kmetijske infrastukture, v 
tem obdobju zagotovi skupnih 5.600 mio din sredstev oziroma 
letno cca 1.200 mio din. 

V 4. členu zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane je predvideno, da bi se sredstva za financiranje kmetij- 
stva in kompenzacij združevala namensko iz skladov skupne 
porabe, iz sredstev rezerv in iz osebnih dohodkov v temeljni 
organizaciji združenega dela in delpvni skupnosti ter iz sred- 
stev proračunov družebnopolitičnih skupnosti in se zbirala v 
okviru samoupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu in 
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porabi hrane. Iz razprav o tem, kateri od naštetih virov bi bil 
najbolj trajen vir, izhaja, da bo potrebno sredstva za te na- 
mene tudi v bodoče zagotavljati v proračunu SR Slovenije in 
jih v skladu s prilivom odvajati samoupravnemu skladu za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. Predvideno je da bi 
za te namene uporabili prihodke od posebnega republiškeoa 
davka iz osebnega dohodka. 

V letu 1982 bi bilo potrebno samo za intervencije v proi- 
zvodnji hrane (kmetijstvo) zagotoviti 1.190 mio din sredstev 
pri tem pa niso upoštevana tudi sredstva za intervencije v 
porabi hrane (kompenzacije) saj še ni določeno, ali se bo z 
izplačevanjem kompenzacije nadaljevalo tudi v letu 1982 ozi- 
roma katere od kompenzacij je nujno potrebno zadržati tudi 
se v prihodnjem letu. Oceno potrebnih sredstev za kompenza- 
cije je nujno potrebno izdelati še pred izdelavo osnutka za- 
kona o proračunu SR Slovenije za leto 1982. 

V letu 1982 bi bilo potrebno dati poseben poudarek inter- 
vencijam v kmetijstvu, saj so naloge, ki jih mora realizirati 
imo i ,V0 V tern srednieročnem obdobju oziroma že v letu 1982 tako pomembne.da terjajo organizirano, pospešeno in 
celovito družbeno skrb in odgovornost. Od realizacije zastav- 
fjenih ciljev v kmetijstvu bo odvisno tudi doseganje prehram- 
bene bilance. Težave v preskrbi s hrano, ki so v SR Sloveniji 
prisotne zadnji dve leti, izhajajo iz zaostajanja v rasti kmetij- 
ske proizvodnje in pogojujejo, da predstavlja kmetijstvo in 
podeželje enega od najvažnejših strukturnih problemov v SR 
Sloveniji. 

Sredstva za intervencije v kmetijstvu naj bi bilo v letu 1982 
usmerjena za naslednje namene. 

- proizvodnje kultur, še posebej sladkorne pese 
- proizvodnje mesa in mleka 
- ulova rib 
- govedoreje, s povečanjem osnovne črede govedi 
~ 'n konjereje v hribovitih, še posebej v obmejnih področjih Sp Slovenije 

lioTacijamf^3"'8 n°V'h kvalitetnih kmetijskih zemljišč z me- 
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bi bilo potrebno 

poleg sredstev za kmetijstvo zagotoviti tudi sredstva za: 
- financiranje vseh nalog, ki so kulturnega, zgodovinskega 

in naravovarstvenega pomena in za katere je ugotovljen 
splošni družbeni interes za njihovo varstvo, oziroma ohrani- 
i »V' ,^endoStva za te.nmene b°do v proračunu SR Slovenije za leto 1982 zagotovljena na podlagi Zakona o naravni in kul- 
turni dediščini. 

- financiranje blagovnih rezerv in skladišč za blagovne 
rezerve na podlagi zakona o republiških blagovnih rezervah. 

V letu 1981 je bila za te namene zagotovljena le približno 
tretjina potrebnih sredstev. Zagotovitev sredstev v skladu z 
zakonom pa zahteva indeksno rast teh sredstev v primerjavi z 
letom 1981 240,9. Zaradi tako povečane obveznosti do bla- 
govnih rezerv, bi bilo v letu 1982 za vse »Intervencije v gospo- 
darstvo« razen sredstev za intervencije in kompenzacije po- 
trebno zagotoviti skoraj še enkrat višja sredstva, 

- sofinanciranje izdelave kompleksnih razvojnih progra- 
mov, refundiranje stroškov izdelave projektne dokumentacije 
za naložbe na manj razvita področja SR Slovenije na podlagi 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji, 

- sofinanciranje razlik v ceni treh slovenskih dnevnikov na 
podlagi družbenega dogovora o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovi- 
telji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov. 

V proračunu SR Slovenije za leto 1981 je za ta namen 
zagotovljeno precej manj sredstev, kot znaša ocena negativne 
razlike časopisno založniških podjetij DELA, DNEVNIK-a in 
VECER-a za leto 1981, zato je nujno potrebno manjkajoča 
sredstva zagotoviti v letu 1982, oziroma z zakonom o zaključ- 
nem računu za leto 1981. 

Za sofinanciranje obveznosti iz naslova »intervencij v go- 
spodarstvo bodo potrebna v letu 1982 znatno višja sredstva 
kot v letu 1981, še posebno zato, ker je višina obveznosti do 
intervencij v proizvodnji hrane opredeljena z družbenim pla- 
nom SR Slovenije, zato je potrebno, da je njihova rast izvzeta 
iz rasti ostale splošne porabe na ravni republike 

V letu 1982 bo potrebno za financiranje teh obveznosti 
zadržati obstoječe povečanje davčne stopnje republiškega 
davka iz osebnega dohodka v višini 0,9%, ki je bil uveden na 

podlagi zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1981, višino stopnje tega vira pa bo potrebno 
uskladiti s sprejetimi obveznostmi. 

9. Tekoča proračunska rezerva 
Na osnovi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 

v družbenopolitičnih skupnostih se izloča del prihodkov pro- 
računa v tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva 
se tekom leta uporabljajo po odločitvah Izvršnega sveta Skup- 
šč ine SR Slovenije za financiranje odhodkov, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa niso zagotovljena 
v zadostnem obsegu. 

10. Sredstva rezerve SR Slovenije 
V skladu,z določ ili zakona o financiranju splošnih družbe- 

nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se izloča vsako 
leto najmanj 1% skupnih letnih prihodkov proračuna v sred- 
stva rezerve SR Slovenije in se ta uporabljajo za pokritje 
obveznosti določenih z navedenim zakonom. 

11. Zvezne obveznosti, prenešene na 
republike in avtonomni pokrajini 

Sredstva za financiranje zveznih obveznosti, prenešenih na 
republike in avtonomni pokrajini ter sklada solidarnosti z 
neuvrščenimi in državami v razvoju se bodo v proračunu SR 
Slovenije za leto 1982 zagotavljala za: 

1. vse tiste obveznosti SR Slovenije, ki so bile nanjo prene- 
šene na podlagi zakona o prenosu sredstev, pravic in obvez- 
nosti federacije za gospodarske investicije na republike in 
avtonomni pokrajini in sicer za: 

- odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije, 
- odplač ilo inozemskih dolgov Jugoslovanski investicijski 

banki, 
- Plač ilo VII. obroka kredita Narodni banki Jugoslavije, 
- plačilo stroškov obresti za najeti kT-edit, 
- plač ilo provizije za sredstva, odstopljena SR Sloveniji v 

trajno last, 
- plač ilo obveznosti SR Slovenije na podlagi zakona o 

prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za inve- 
sticije v gospodarstvo na določene temeljne organizacije 
združenega dela. 

12. Sklad solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju 

Sredstva za prispevek SR Slovenije skladu solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju bodo v prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1982 zagotovljena na podlagi za- 
kona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in drža- 
vami v razvoju. i 

13. Obveznost SR Slovenije do 
prispevka proračunu federacije 

Iz osnutka zakona o proračunu federacije za leto 1982 
izhaja, da naj bi federacija razliko med odhodki in izvirnimi 
prihodki v celoti nadomestila s povečanjem prispevkov repu- 
blik in AP. To pa bi imelo za posledico, da bi se obveznosti 
republik in AP izredno povečale, saj bi znašal indeks rasti 158 
v primerjavi z letom 1981. Predlagano povečanje bi imelo za 
posledico, da bi bilo potrebno sredstva za pokritje povečanih 
obveznosti zagotoviti iz sedaj predvidenega temeljnega davka 
od prometa proizvodov, ki bi se moral povečati za 60% ali pa 
povečati obstoječe davčne vire neto republiškega proračuna 
Na podlagi tega ocenjujemo, da je predlagana variarvta virov, 
ki v proračunu federacije upošteva črtanje emisije Narodne 
banke Jugoslavije kot taka nesprejemljiva. 
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 
1. Glede na vse razprave in vložene napore v republiki in 

federaciji je potrebno poudariti, da bi moral sistem splošne 
porabe na vseh nivojih, to je v federaciji, republiki in občini 
biti poenoten oz., da naj bi se sredstva za financiranje obvez- 
nosti zagotavljala po enotnih kriterijih, kar istočasno pomeni, 
da bi se lahko tudi znižala v primeru, da ni mogoče zagotoviti 
njihovega pokritja. Izjemo v sistemu bi lahko predstavljale le 
tiste dogovorjene naloge, ki bi bile izrecno navedene. 

2. Še nadalje je potrebno vztrajati pri doslednem razmejeva- 
nju splošne in skupne porabe, kajti še vedno prihajajo za- 
htevki za financiranje nalog, ki ne sodijo v splošno porabo na 
nivoju republike. Zato bo potrebno na podlagi aneksov k 
sporazumom samoupravnih interesnih skupnosti doseč i 
ustrezno razmejitev. 

3. V skladu s 319. členom Ustave, republika v republiškem 
proračunu zagotavlja sredstva za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb. Sredstva republiškega proračuna se upo- 
rabljajo za: 

- financiranje republiških organov 
- druge obveznosti, določene z zakonom v okviru pravic in 

dolžnosti republiških organov 
- pomoč manj razvitim območjem v SR Sloveniji 
- zaščito borcev ter vojaških vojnih invalidov ter za 
- intervencije, določene z zakonom. 
4. Sredstva za intervencije v kmetijstvu in v porabi hrane se 

bodo le še izjemoma zagotavljala v republiškem proračunu za 
leto 1982, vendar tako, da bi se del sredstev za pokrivanje teh 
obveznosti namensko odstopal samoupravnemu skladu za 
intervencije v kmetijstvu in v porabi hrane, preko katerega se 
bodo financirale dogovorjene obveznosti za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje medtem, ko naj bi se sistem uveljavlja- 
nja kompenzacij za nekatere pomembnejše življenjenske arti- 
kle postopoma prenesel v maloprodajne cene. 

5. V skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana, ki bo opredelila rast splošne porabe v letu 1982, se 
bodo v republiškem proračunu za leto 1982 zagotovila sred- 
stva za pokritje sprejetih obveznosti. 

POROČILO 

o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za 

investiranje v gospodarsko manj razvite republike in 

SAP Kosovo (ESA - 841) " 
Povečana vloga in odgovornost organizacij združenega 

dela za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik in 
SAP Kosovo je zahtevala spremembo v nač inu razpolaganja s 
sredstvi, ki se po zveznem zakonu v obdobju 1981-1985 
oblikujejo po stopnji 1,83% družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva Jugoslavije. Organizacije združenega dela 
zagotavljajo 50% obveznosti posamezne republike oziroma 
avtonomne pokrajine z združevanjem dela in sredstev organi- 
zacij združenega dela na dohodkovnih osnovah in na podlagi 
skupnih interesov, 50% pa z obveznim posojilom, ki ga vpla- 
čujejo v Sklad federacije." 

Zainteresirane republike in avtonomne pokrajine se lahko 
dogovorijo, da je delež sredstev, ki ga organizacije združe- 
nega dela združujejo na dohodkovnih osnovah, lahko več ji od 
50%. 

Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije zavezuje 
udeležence, da do konca junija 1981 sklenejo poseben dogo- 
vor, ki naj bi opredelil dinamiko združevanja sredstev in druga 
vprašanja v zvezi z razdelavo in izvajanjem osnovnih rešitev, 
ki se nanašajo na združevanje dela in sredstev, kar bi bila 
osnova za neposredne aktivnosti organizacij združenega 
dela, njihovih asociacij, gospodarskih zbornic ter republik in 
pokrajin. Usklajevanje dogovora še ni zaključeno, predvide- 
vamo pa, da bo sprejet do konca oktobra 1981. 

I. 
Z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o 

politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo za obdobje 1981-1985 (Ur. list SFRJ, št. 74) so 
opredeljeni skupni interesi in cilji politike hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik SR Bosne in Hercegovine, SR Črne 
gore, SR Makedonije in najhitrejšega razvoja izrazito manj 
razvite SAP Kosovo. 

Osnovni skupni interes je hitrejši razvoj proizvajalnih sil, ki 
naj bi ga dosegli z racionalnejšim koriščenjem in aktiviranjem 
proizvodnih, č loveških, prirodnih in drugih činiteljev razvoja. 

K zmanjšanju razlik v stopnji gospodarske razvitosti naj bi 
prispevala povečana vloga in odgovornost združenega dela 
celotne Jugoslavije in to z razvijanjem različnih oblik združe- 
vanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah in na osnovi 
drugih skupnih interesov med organizacijami združenega 
dela. Pri tem pa je osnovna odgovornost za hitrejši razvoj teh 
območij na organizacijah združenega dela in družbenopoli- 
tičnih skupnostih iz gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomne pokrajine Kosovo. 

Uresnič itev skupnih interesov in ciljev politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je 
spodbujano z naslednjimi ukrepi: 

- z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih osnovah 
in na podlagi skupnih interesov med TOZD iz vse države v 
okviru dela sredstev, ki jih le-te obvezno usmerjajo za hitrejši 
gospodarski razvoj manj razvitih republik in avtonomne po- 
krajine Kosovo; 

- s kreditnimi sredstvi Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo; 

- z združevanjem drugih sredstev na dohodkovnih osnovah 
zainteresiranih TOZD; 

- z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna federacije za financi- 
ranje družbenih in drugih služb; y 

- z največ jim deležem pri črpanju kreditov Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in Mednarodne korporacije za 
investicije ter z ustrezno udeležbo pri črpanju drugih tujih 
kreditov; 

- s carinskimi olajšavami za uvoz specifične opreme pod 
ugodnejšimi pogoji za greditev objektov, če gre za združeva- 
nje dela in sredstev na dohodkovnih osnovah in na podlagi 
skupnih interesov; 

- z večjo uporabo sodobnih dosežkov znanosti, tehnike, 
tehnologije in organizacije dela v organizacijah združenega 
dela. 

II. 
V SR Sloveniji smo že pri pripravi planskih dokumentov za 

obdobje 1981-1985 opredelili nujnost tesnejšega povezova- 
nja organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizaci- 
jami združenega dela iz drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin, zlasti še iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. V družbenem planu SR Slovenije je sprejeta usmeri- 
tev, da bodo organizacije združenega dela povečevale zlasti 
dolgoročne plasmane na osnovi združevanja dela in sredstev 
na dohodkovnih osnovah. Osnovne smeri vlaganj naj bi bile 
na področju pridobivanja energije, hrane in surovin, na po- 
dročju proizvodnje, ki omogoča višji nivo tehnično-tehnolo- 
škega sodelovanja in oblikovanje komplementarne gospodar- 
ske strukture ter na področju delovno intenzivne proizvodnje. 
V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije pa so 
opredeljene naloge gospodarskih zbornic, bank in SR Slove- 

•Zakon o stalnih sredstvih Sklada federacija za kreditiranje hltrejiega razvoja gospodarsko manj razvitih republik In avtonomnih pokrajin v obdobju 1981-1985 (Ur. list SFRJ, it. 74 (80). 
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hi,l^ZVeZi ? PosPe^evaniem skupnih vlaganj v drugih repu- bitkah m avtonomnih pokrajinah. 
r,Jf^rŠn' SVf- SkuPšiine SF> Slovenije je že v letu 1980, še 
H^tTeietjeT P'anskth dokumentov, povečat aktivnosti pri 
°?° lanju skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 

r JZ? izgovore z izvršnimi sveti in gospodarskimi zborni- cami manj razvitih republik in SAP Kosovo. 
V teku leta 1981 je bilo deset srečanj med predstavniki 

nl^n<3i9a SV-ta SkuPščine SR Slovenije in Gospodarske zbor- nice Slovenije s predstavniki izvršnega sveta in gospodarske 
nrZTf* Vt na,nJ razvite rePubUke SAP Kosova na ravni PjJ T'k°v foleg ^ga je bila organizirana vrsta drugih sestankov predstavnikov izvršnih svetov Gospodarskih zbor- 
%'?■ razgovorih so sodelovali tudi predstavniki bank in 
fniZZup'avne'nlkresne skupnosti za ekonomske odnose s 
nlnnerafnfh a zbornica Slovenije je organizirala vrsto neposrednih razgovorov organizacij združenega dela iz SR 
%Dubn/'ik fn %fp

n,zaciiami združenega dela iz manj razvitih republik m SAP Kosovo, ki so upoštevajoč svoje skupne 
/nterese pripravljale programske osnove in se dogovarjale 

m6 neP°sredne realizacije skupnih projektov Na srečanjih predstavnikov izvršnih svetov in gospodarskih 
Dodm?i,S0i- Ta,vnavani hmeljni principi sodelovanja na področju skupnih vlaganj, zlasti pa: 
n~°?r

t
ede!itev namenov vlaganj ob upoštevanju planskih 

ojp " Jugoslavije, posamezne manj razvite republike in SAP Kosovo ter SR Slovenije in na tej osnovi oblikovanj 
programov sodelovania. <->u„nuvurije 
ooL Vl°ga dela sredstev, ki jih organizacije združenega dela 
JLTfco^cf10 zdruzuJejo, v okviru obveznosti združenega dela SR Slovenije, zlasti z vidika njihovega deleža v posa- 
mezni investiciji m dinamike njihovega koriščenja, 

- vloga gospodarskih zbornic in izvršnih svetov pri pospe- 
ševanju povezovanja organizacij združenega dela 

Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije kot tudi 
sredstvih Sklada federacije ne omejujeta 

9an!.tsr^stev' dajeta pa poudarek vlaganjem, ki omogočajo hitrejšo rast dohodka in zaposlovanja Planski 
dokumenti manj razvitih republik in predvideni izvedbeni do- 
kumenti na njihovi osnovi kažejo interes teh republik in SAP 
Kosovo, da ta sredstva usmerjajo predvsem v nekatere dejav- 
nostim na posamezna območja, poleg tega pa dodatno 
opredeljujejo delež teh sredstev v posamezni naložbi V pla- 
nrinrilLt ^UmeAtlh ,SR Sloven'Je s° nekatere usmeritve in prioritete drugačne kot usmeritve v družbenih pianih mani 
nill'-- m SAP K°sovo. V predlogih nekaterih orga- nizacij združenega dela za skupna vlaganja se premalo upo- 
šj!t

Vai°Spref!a druzbena Sodišča in širši razvojni interesi to se je delovno sodelovanje med gospodarskimi zborni- 
cami in izvršnimi sveti že pokazalo kot nujna in uspešna 
oblika razreševanja posameznih konkretnih vprašanj sodelo- 
vanja organizacij združenega dela, upoštevaje širše razvojne 
n te rese, ki jih je moč uskladiti le ob obravnavanju več kon- 

kretnih projektov hkrati. 
,y. tako usklajevanje na širših osnovah so preko gospodar- 

nJnJ%Zmi% w sP'ošnih druženj vključeni interesi združe- nega dela. Sodelovanje izvršnih svetov pomeni spodbujanje 
povezovanja in priprave programov skupnih naložb ter uskla- 
jevanjerazvojnih interesov republik in avtonomnih pokrajin. 

nadaljevanju dogovarjanja bo potrebno uskladiti stališča 
9J,^%°PredelLeVa?ja sredstev, ki se obvezno usmerjajo za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo kot inicialnih sredstev pri posamezni investiciji. Večje 
omejitve deteza teh sredstev namreč  postavljajo tako organi- 

ne?a. "mvestitorji iz manj razvitih republik n SAP Kosovo kot organizacije združenega dela iz SR Slove- 
nJlfJ'?drUZUlej° t* sredstva, v neugoden položaj, ker morajo a adJ^-9a zagotavljati več ja dodatna sredstva za posamezno investicijo. Takšen pristop omogoča sicer več je številke inve- 
sticij v posamezni manj razviti republiki oziroma SAP Kosovo 
Treba pa je upoštevati, da so tako lastna sredstva organizacij 
h/nu6"693 ' k' združujejo sredstva, kot tudi sredstva bank omejena m je zato vprašljiva realizacija tako poveča- 
nega števila investicij. Takšen pristop pa vpliva tudi na zmanj- 
ševanje interesa organizacij združenega dela za skupna vla- 
ganja. 

V dosedanjih razgovorih je bilo obravnavano tudi vprašanje 
dinamike koriščenja dela sredstev, ki so namenjena za sa- 
moupravno zdruzevanie sredstev za skupna vlaganja. Zakon o 

stalnih sredstvih Sklada federacije namreč določa, da mora 
vsaka republika oz. avtonomna pokrajina letno neizkoriščeni 
del sredstev za samoupravno združevanje vplačati koncem 
vsakega leta kot obvezno posojilo v Sklad federacije. Tooo 
izvajanje te določbe lahko zaviralno vpliva na obseg združe- 
vanja dela m sredstev glede na čas, kije potreben za postopek 
sporazumevanja, pripravo projekta in njegovo izvedbo. Nei- 
zvajanje tega določ ila pa lahko pomeni počasnejši dotok 
sredstev i/ manj razvite republike in SAP Kosovo. Zato je ta 

, vprašanja potrebno reševati sporazumno med organizacijami 
Združenega dela, ki združujejo sredstva oziroma med zainte- 
resiranimi republikami in avtonomnima pokrajinama. 
Osnovno vodilo bi moralo biti, da se razmerje med samou- 
pravno Združenimi sredstvi in obveznim posojilom 50% : 50% 
doseže v celoti v petletnem obdobju. 

Dogovor o temeljih družbenega piana Jugoslavije predpo- 
stavlja v skladu z zakonom o združenem delu, da organizacije 
Združenega dela v samoupravnih sporazumih o združevanju 
dela m sredstev opredelijo dohodkovne odnose vključno z 
deviznimi pravicami in obveznostmi, materialne pravice, ri- 
ziko poslovanja, vprašanje oskrbe s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom in drugo. I/ zadnjem času so prisotne 
težnje k zapiranju v ožje sisteme oziroma meje družbenopoli- 
"onih skupnosti, ko gre za devizna sredstva oziroma za 
oskrbo s surovinami in repromaterialom. Zato je potrebno ta 
vprašanja neposredno reševati pri oblikovanju samoupravnih 
sporazumov 0 skupnih vlaganjih med zainteresiranimi organi- 
zacijami združenega dela. Hkrati pa to zahteva tudi aktivnost 
m medsebojno sodelovanje gospodarskih zbornic in izvršnih 
svetov. Med zaključki srečanj predstavnikov izvršnih svetov in 
gospodarskih zbornic so bile zato posebej izpostavljene us- 
kladitve medrepubliških dobav surovin in repromateriala, ob- 
veznosti in pravice iz naslova deviznega poslovanja pri skup- 
nih vlaganjih ter ustreznejše sodelovanje Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

III. 
VfVeŠL z zagotavljanjem sredstev in izpolnjevanjem obvez- nosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
™%razv'tih republik in SAP Kosovo je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pripravil predlog zakona o zagotavljanju sred- 
stev m izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševa- 
nje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
SOVO. 

ZdrufeJleo?a dela SR Slovenije v obdobju 1981 1985 znaša 1,83A družbenega proizvoda družbenega 
gospodarstva in jo je možno v višini 50% poravnati na podlagi 
samoupravnega združevanja dela in sredstev, ostalih 50% pa 
kot obvezno posojilo. Obveznost združenega dela SR Slove- 
nije za leto 1981 na tej snovi po oceni znaša 5.650 milijonov 
dinarjev (akontacija in ocenjeni poračun). 

Izpolnitev obveznosti v višini najmanj 50% z združevanjem 
dela in sredstev zahteva ustrezno organiziranost organizacij 
združenega deta, kot tudi organiziran pristop k sporazumeva- 
nju o združevanju sredstev za posamezne projekte, saj je 
zavezancev preko 3.000. 

V predlogu zakona so zato poleg razporejanja obveznosti 
na posamezne zavezance opredeljene oblike povezovanja 
glede na različne stopnje interesa pri posamezni naložbi 
naloge gospodarskih zbornic in splošnih združenj, naloge 
zvršnega sveta Skupščine SR 'Slovenije in je predlagano 
posebno koordinacijsko telo, ki naj bi ga sestavljali delegati 
Gospodarske zbornice Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine 

, Slovenije, bank in Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s-tujino. 

Zaradi pospeševanja samoupravnega združevanja dela in 
sredstev predlog zakona predvideva, da zavezanci, ki samou- pravno združujejo sredstva, lahko v ta namen koristijo sred- 
stva celotne svoje obveznosti do Sklada federacije in torej ne 
vplačujejo obveznega posojila. Kolikor z nosilci skupnih vla- 
ganj drugi zavezanci ne združijo zadostnih sredstev za posa- 
mezen projekt, predlog zakona predlaga mehanizem za zago- 
tovitev sredstev iz dela sredstev, ki bi jih organizacije združe- 
nega dela iz SR Slovenije, ki niso samoupravno združite teh 
sredstev za skupna vlaganja, morale koncem leta vplačati kot 
obvezno posojilo Skladu federacije. 

Za pospeševanje samoupravnega združevanja deta in sred- 
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stev za skupna vlaganja v gospodarsko manj razvite republike 
in SAP Kosovo banke v SR Sloveniji s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov zagotavljajo prednostno usmerjanje 
sredstev in ugodnejše kreditne pogoje. 

IV. 
V letu 1981 se je povečalo zanimanje in pripravljenost 

organizacij združenega dela iz SR Slovenije za tesnejše pove- 
zovanje in sodelovanje z organizacijami združenega dela v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Na več ji interes je 
vplivala priprava planskih dokumentov za obdobje 1981-1985 
in ob tem spoznana nujnost povezav v okviru enotnega jugo- 
slovanskega trga, kar tekoča gospodarska gibanja še dodatno 
zahtevajo in narekujejo. Poleg tega je na to vplivala tudi 
dogovorjena možnost, da se 50% obveznosti republike do 
manj razvitih republik in SAP Kosovo lahko izpolni s samou- 
pravnim združevanjem dela in sredstev. Aktivnost Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in bank v iniciranju povezav in priprav skupnih projektov 
ter za reševanji nejasnosti in neusklajenosti med republikami 
in avtonomnimi pokrajinami je tudi pospešila dogovarjanje. 

Sestanki zainteresiranih organizacij združenega dela iz SR 
Slovenije z organizacijami združenega dela iz drugih republik 
in SAP Kosovo, ki so jih organizirale Gospodarska zbornica 
Slovenije in gospodarske zbornice manj razvitih republik in 
SAP Kosova, so bili organizirani po posameznih dejavnostih, 
repropovezavah v širših skupinah, kot tudi med posameznimi 
organizacijami združenega dela. V aktivno sodelovanje na 
takih srečanjih je bilo vključenih preko 230 organizacij zdru- 
ženega dela. V dogovarjanje so bile vključene tudi organiza- 
cije združenega dela iz drugih republik, zlasti pri več jih pro- 
jektih. Takšno povezovanje je potrebno v bodoče še razširiti 
in okrepiti. 

Rezultat vse te aktivnosti je nad 100 programov za skupna 
vlagahja, evidentiranih pri Odboru Gospodarske zbornice 
Slovenije za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z dru- 
gimi republikami in avtonomnima pokrajinama. Pri tem gre za 
programe, za katere so že sklenjeni samoupravni sporazumi o 
združevanju dela in sredstev, ki so aH v fazi realizacije ali pa v 
postopku potrjevanja pri ustreznih organih v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo, več ji del teh programov pa je v fazi 
proučevanja oziroma priprave projektov. 

Na območju SR Bosne in Hercegovine je evidentiranih 48 
projektov in pobud. Podpisani so že trije samoupravni spora- 
zumi o združevanju sredstev, nadaljnjih osem projektov pa je 
tudi že dogovorjenih tako, da bo moč skleniti samoupravne 
sporazume in jih skupaj s programi predložiti v verifikacijo v 
ustrezne organe SR Bosne in Hercegovine. Podpisani so 
sporazumi za gradnjo kafilerije kot osnove za proizvodnjo 
močnih krmil (Koto Ljubljana), za farmo prašičev (Timav Se- 
žana in za tovarno špirita (Lek Ljubljana). Med programi, ki so 
v zaključni fazi dogovarjanja, in ki so bili -tudi na zadnjem 
srečanju delegacij izvršnih svetov in gospodarskih zbornic v 
septembru 1981 posebej poudarjeni in podprti, sta naložbi v 
tovarno hladilnikov v Bihaču (Gorenje za 700 zaposlenih) in 
skupna vlaganja SOZD Slovenske železarne in RMK Zenica 
dolgoročna oskrba SR Slovenije in SR Bosne in Hercego- 
vine). Ostali programi so še. s področja lesne industrije, 
gradbeništva, izolacijskih materialov in kmetijstva. Pri projek- 
tih s področja kmetijstva je med republikama dogovorjeno, da 
je potrebno zagotoviti kompleksen pristop, tako da se zago- 
tovi proizvodnjo krmil in izgradnjo farm hkrati. V zaključni fazi 
pa so tudi dogovori o izgradnji elektroenergetskih kapacitet 
za potrebe SR Slovenije. Pri teh naložbah ne bi bila uporab- 
ljena sredstva, ki jih združeno delo SR Slovenije obvezno 
zagotavlja za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo (izjemoma delno za rudnike premoga). 

Za skupna vlaganja v SAP Kosovo je predlagano 27 projek- 
tov in pobud. V teku so sovlaganja Slovin - Agrokosovo, kjer 
gre za izgradnjo 1200 ha vinogradnikov, naložba Gorenje - 
Velenje v tovarno elektromotorjev v Djakovici, v izgradnji je 
obrat za konfekcijo in montažo izolacijskih materialov (Ter- 
mika Ljubljana), pa tudi Lek - Farmakos, kjer zaključek inve- 
sticije zaradi menjanja programa kasni. Bliže opredeljeni so 
projekti za izgradnjo poliesterskih drogov (Iplas - Color), 
predelave alu-profilov IMPOL Slovenska Bistrica), proizvod- 
nja nerjavečih cevi (Kovinotehna Celje, Instalacije Ljubljana), 
proizvodnja radiatorjev (instalacija Ljubljana), proizvodnja 
trajnožareč ih peč i (ITPP Ribnica). Ostali programi so s po- 
droč ja proizvodnje gospodinjskih aparatov, gradbene opreme 
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in gradbenega materiala, montažnih hiš, izolacijskih plošč , 
elektromotorjev, kmetijskih prikolic itd. V teku so razgovori za 
uskladitev programov z organizacijami združenega dela iz SR 
Srbije na tem področ ju. V splošnih združenjih pa je na osnovi 
spiska možnih projektov, ki še že nahajajo v Kosovski banki, v 
teku aktivnost za pridobitev zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije za te investicije. 

Na območju SR Makedonije je evidentiranih 24 projektov in 
pobud. Projekt za proizvodnjo priključnih vozil iny nadgradenj 
(Vozila-Gorica-Mlaz-Bogdanci) in projekt razširitve kapaci- 
tet proizvodnje gipsa (Tosama Domžale, Keramična industrija 
Uboje - Kombinat Radika, Debar) sta v realizaciji. Md projekti, 
za katare so samoupravni sporazumi v razpravi in bi z investi- 
cajami lahko pričeli koncem leta 1981 ali v začetku leta 1982 z 
angažiranjem sredstev iz obveznosti za leto 1981, je po- 
membno zlasti skupno vlaganje v rudnik svinca in cinka 
Toranica - ■■Zletovo Saša«, kjer sta udeležena Rudnik in 
topilnica svinca Mežica in Cinkarna Celje. Podpisan je tudi 
samoupravni sporazum med Mineral Ljubljana in Mermeri 
Prilep. V teku je priprava samoupravnih sporazumov za na- 
ložbe v tekstilno proizvodnjo - sintetična vlakna, predilnice, 
športna konfekcija, v tovarno otroške obutve, v kovinsko 
predelovalne kapacitete, v proizvodnjo električnih števcev, 
rudnik perlita, tovarno plinobetona, proizvodnjo evrobox pa- 
let, proizvodnjo filtrov, proizvodnja hladilnih furgonov. proi- 
zvodnjo elektromotornih vitlov. V pripravi so tudi programi s 
področja kmetijstva in prehrambene industrije ter turizma. 

V SR Črni gori je v realizaciji izgradnja obrata v Plužinah za 
proizvodnjo dodajnega materiala za varjenje (Varstroj Len- 
dava - Metalac Nikšič ). Za program Slovina za izgradnjo 1000 
ha vinogradov in Emone Ljubljana za izgradnjo hotela v 
Ulcinju so samoupravni sporazumi v sprejemanju in pred 
potrditvijo na ustreznih organih v SR č rni gori. Poleg teh 
projektov so v teku razgovori za naložbe v lesnopredelovalne 
obrate z izvoznim programom, v kmetijstvo (živinoreja in 
predelava mleka), proizvodnja mineralnih pijač , gradbenih 
polizdelkov in izolacijskih materialov. 

V sedaj znanih programih in pobudah so upoštevane usme- 
ritve tako gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
kot tudi interesi organizacij združenega dela iz SR Slovenije, 
zlasti še glede na povečevanje zaposlovanja, uporabo do- 
mače tehnologije, izvoz, zagotovitev domač ih surovin kot tudi 
vidik kooperacije, ki naj zagotovi tehnološko povezanost na 
višjem nivoju. 

Med navednimi programi so tudi več ji programi (n. pr.: 
tovarna hladilnikov v Bihaču, naložbe v Rudarsko metalurški 
kombinat Zenica, Rudnik svinca in cinka Toranice itd.), kjer 
predvidene naložbe presegajo obveze organizacij združenega 
dela - investitorjev, ki jih imajo v zvezi s pospeševanjem 
razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo, pa čeprav gre 
za velike sisteme. Zato je potrebno pospešiti aktivnosti v 
Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih združenjih in ban- 
kah, da se na samoupravni osnovi združijo zadostna sredstva 
tudi drugih organizacij združenega dela iz SR Slovenije. 
Možni načini združevanja sredstev iz obveznosti združenega 
dela SR Slovenije do pospeševanja razvoja manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo so podani v predlogu Zakona o zagotav- 
ljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. 

Pri usklajevanju interesov organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije in manj razvitih republik in SAP Kosovo ter na tej 
osnovi pri oblikovanju konkretnih programov in projektov za 
skupna vlaganja je bil napravljen pomemben korak naprej. 
Prav tako je intenzivno sodelovanje Gospodarske zbornice 
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z gospo- 
darskimi zbornicami in izvršnimi sveti pripomoglo k usklaje- 
vanju skupnih interesov in razčiščevanju nekaterih skupnih 
problemov, ki se pojavljajo v medsebojnem sodelovanju. Do- 
sedanji razgovori bodo podlaga za oblikovanje programov 
bilateralnega sodelovanja na področ jih skupnih vlaganj na 
osnovi samoupravnega združevanja dela in sredstev. Organi- 
zacije združenega dela so s svojo dosedanjo aktivnostjo po- 
kazale tolikšno pripravljenost za samoupravno združevanje 
dela in sredstev na dohodkovnih osnovah, da bo možno v 
srednjeročnem obdobju 1981-1985 usmeriti več kot 50% 
sredstev iz obveznosti združenega dela SR Slovenije za po- 
speševanje gospodarskega razvoja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo na tej osnovi. 



PREDLOG ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti 

SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 

manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA - 771) 

1. člen 
Ta zakon ureja način zagotavljanja in izpol- 

njevanja obveznosti SR Slovenije iz zakona o 
Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin (Ur. list SFRJ 33/76 in... 
ter predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. 

Obveznost izpolnjujejo temeljne in druge 
organizacije združenega dela s področja go- 
spodarstva (v nadaljnjem besedilu: zavezan- 
ci), in sicer: 

z združevanjem dela in sredstev za skupna 
vlaganja v gospodarsko manj razvitih republi- 
kah in avtonomni pokrajini Kosovo, 

- s plačevanjem obveznega posojila Skla- 
du federacije za kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad federacije). 

2. č len 
Zavezanci obračunavajo obveznost od 

osnove, ki jo tvorijo sredstva njihovega po- 
slovnega sklada, zmanjšana za: 

- sredstva, združena v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje, 

- terjatve iz dolgoročnih sanacijskih kredi- 
tov, 

- posojilo Skladu federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih; 
republik in avtonomnih pokrajin in združena' 
sredstva po tem zakonu, 

- posojila po predpisih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

3. člen 
Zavezanci zmanjšajo osnovo iz prejšnjega 

člena za naslednja osnovna sredstva, zajeta v 
njihov poslovni sklad: 

- zemljišča, razen gradbenih zemljišč , 
- objekti za namakanje in osuševanje zem- 

ljišč , 
- zašč itni vodno-gospodarski objekti, 
- rudarska dela in globinska vrtanja, 
■r javne ceste iri gozdne poti, 
- spodnji in zgornji ustroj železniških prog 
- naftovodi in plinovodi, 
- objekti in naprave za pristajanje, vzleta- 

nje in vodenje letal, 
- naprave za čiščenje vode, 
- objekti in naprave za obrambo pred točo, 
- žičnice, 
- dolgoletni nasadi, 
- osnovna čreda in hlevi za proizvodnjo 

mleka, 
- osnovna sredstva, ki predstavljajo stalno 

proizvodno rezervo JLA. 

4. člen 
Osnova za obračunavanje obveznosti se 

ugotavlja po stanju 31. decembra v zaključ - 
nem računu za leto, za katero se obveznost 
plačuje. 

5. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost od 

ospove iz 2. in 3. člena tega zakona po stop- 
nji, določeni z upoštevanjem kazalca akumu- 
lacije v primerjavi s poslovnim skladom v pod- 
skupini, v katero so razvrščeni po enotni kla- 
sifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu' 
podskupini). Za leti 1981 in 1982 se določa 
obveznost na podlagi podatkov Službe druž- 
benega knjigovodstva Slovenije za leto 1978 
1979 in 1980. 

Za vsaki nadaljnji dve leti se opravi nov 
izračun kazalca iz prejšnjega odstavka tega 
člena na podlagi podatkov za zadnja tri leta, 
ki so razpoložljivi pred začetkom leta, za kate- 
rega se uporablja nov izračun. 

6. člen 
Po stopnji 4,3%, obračunavajo obveznost 

zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja 
akumulacije v primerjavi s poslovnim skla- 
dom 25 . 

7. č len 
Po stopnji 3,7% obračunavajo obveznost 

zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja 
akumulacije v primerjavi s poslovnim skla- 
dom od 20 do 25%. 

8. č len 
Po stopnji 3,2% obračunavajo obveznost 

zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja 
akumulacije v primerjavi s poslovnim skla- 
dom od 15 do 20%. 

9. č len 
Po stopnji 2,7% obračunavajo obveznost 

zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja 
akumulacije v primerjavi s poslovnim skla- 
dom od 10 do 15%. 

10. člen 
Po stopnji 1,5% obračunavajo obveznost 

zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja 
akumulacije v primerjavi s poslovnim skla- 
dom od 5 do 10%. 
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OPOMBE: 11. člen 
Ne glede na določ ila 5. člena tega zakona 

po stopnji 1% obračunavajo obveznost zave- 
zanci iz podskupin oziroma panog: 

- pridobivanje rude barvnih kovin, 
- pridobivanje nekovinskih rudnin, 
- kmetijstvo in ribištvo, vključno z organi- 

zirano zadružno proizvodnjo, 
- geološka raziskovanja, 
- raziskovalno-razvojno delo. 
Po stopnji 1% obračunavajo obveznost tudi 

zavezanci, katerih stopnja akumulacije je v 
primerjavi s poslovnim skladom do 5%. 

12. člen 
Zavezanci iz naslednjih panog oziroma 

podskupin ne obračunavajo in ne plačujejo 
obveznosti: 

- proizvodnja in prenos električne ener- 
gije, 

- pridobivanje premoga, 
- vodno gospodarstvo, 
- železniški promet, 
- cevovodni transport, 
- prekladalne storitve v lukah, 
-Komunalno-stanovanjske dejavnosti ter 

urejanje naselij in prostora. 

13. člen 
Zavezancem, ki del svoje proizvodnje in 

storitev usmerjajo v izvoz na konvertibilno 
področ je, še osnova za obračunavanje obvez- 
nosti zniža: 
- če je delež izvoza na konvertibilno po- 

dročje v celotnem prihodku nad 5% do 35%, 
se obračunska osnova zniža za enak odstotek 
kot znaša delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje, 

- če je delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje v celotnem prihodku nad 35% do 65%, 
se obračunska osnova zniža za enak odstotek 
kot znaša delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje, povečan s koeficientom 1,2, 

- če je delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje v celotnem prihodku nad 65%, se 
obračunska osnova zniža za enak odstotek, 
kot znaša delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje, povečan s koeficientom 1,4. 

14. člen 
Če obračunana obveznost v posameznem 

letu presega ustvarjeno akumulacijo zavezan- 
ca, poravna zavezanec svojo obveznost le do 
višine ustvarjene akumulacije in se mu vrnejo 
morebitni presežki vplačane akontacije ob- 
veznega posojila. _ 

15. člen 

Zavezancu, ki. je poslovno leto zaključ il z 
izgubo, se vrnejo vplačane akontacije obvez- 
nega posojila. 

16. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost po stanju 
osnove iz 2. in 3. č lena tega zakona na dan 31.. 
decembra v letu, za katero se obveznost ugo- 
tavlja. 

17. člen 
Zavezanci lahko poravnajo svojo celotno 

obveznost z združevanjem dela in sredstev. 
Obveznost izpolnjuje na ta način na podlagi 
sklenjenega samoupravnega sporazuma o 
združevanju dela in sredstev za skupna vlaga- 
nja v gospodarsko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. 

Zavezanci lahko poravnajo svojo obveznost 
na način iz prejšnjega odstavka tega člena le, 
če to dopušča dogovorjeni delež sredstev za 
samoupravno združevanje v okviru celotne 
obveznosti SR Slovenije do Sklada federacije. 

18. člen 
Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz 

prejšnjega člena izpolnjujejo zavezanci svojo 
obveznost v obliki vplač il obveznega posojila 
Skladu federacije. 

Delež obračunane obveznosti, ki ga zave- 
zanci vplačujejo kot obvezno posojilo Skladu 
federacije, določa republiški sekretar za fi- 
nance ob upoštevanju obsega sredstev, ki jih 
zavezanci združujejo za skupna vlaganja v 
gospodarsko manj razvite republike in avto- 
nomno pokrajino Kosovo. , 

Zavezanci vplačujejo obvezno posojilo v 
obliki mesečne akontacije do 25. v mesecu za 
preteki mesec. Razliko med že vplačanimi 
akontacijami in obračunano letno obveznost- 
jo posameznega zavezanca vplačajo v roku 15 
dni po zaključnem računu za leto, za katero je 
obračunana obveznost, vendar le do višine 
celotne dospele obveznosti SR Slovenije do 
obveznega posojila Skladu federacije. 

19. člen 
Vplačevanje obveznega posojila Skladu fe- 

deracije uravnava republiški sekretar za fi- 
nance v soglasju z direktorjem Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Republiški sekretar ^a finance določa od- 
stotni delež vplačila posamezne dospele 
obračunane posojilne obveznosti. 

20. člen 
Zavezanec, ki je izpolnil svojo obveznost po 

samoupravnem sporazumu iz 17. člena tega 
zakona, prične vplačevati obvezno posojilo s 
končnim obračunom za leto, v katerem je 
njegova obračunana obveznost od sklenitve 
tega sporazuma presegla združena sredstva 
po sporazumu. 

21. člen 
Zavezanec, ki združuje sredstva po tem za- 

konu, pa ne izpolni svoje obveznosti v predvi- 
denem roku po prejemu terjatve za plač ilo 
deleža Izvedenih investicijskih del, vplača kot 
obvezno posojilo celotno obračunano obvez- 
nost od sklenitve samoupravnega sporazuma 
ob dospetju prve naslednje mesečne akonta- 
cije posojila. ) 

22. člen 
Zavezanec, ki ima namen združevati delo in 
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sredstva za investicijsko vlaganje v gospodar- 
sko manj razviti republiki oziroma SAP Koso- 
vo, uporablja sredstva lastne obračunane ob- 
veznosti po tem zakonu, sredstva obračunane 
obveznosti drugih zavezancev, ki so z njim 
dohodkovno oziroma interesno povezani pri 
tem projektu, ter sredstva obračunane obvez- 
nosti drugih zavezancev. 

Interesno povezani zavezanci praviloma 
združujejo sredstva za investicijsko vlaganje 
na družbenoekonomskih osnovah ustvarjanja 
in razporejanja skupnega prihodka oziroma 
skupnega dohodka. Drugi zavezanci lahko 
združijo sredstva obračunane obveznosti z 
dohodkovno in interesno povezanimi zave- 
zanci s samoupravnim sporazumom, ki ga 
sklenejo z nosilcem združevanja dela in sred- 
stev iz 23. člena tega zakona. 

Sredstva, združena na osnovi samouprav- 
nega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega 
člena, vračajo združevalcem zavezanci, ki so 
nosilci združevanja za investicijsko vlaganje 
pod pogoji, ki so najmanj enaki pogojem, po 
katerih se vrača obvezno posojilo. 

23. člen 
Zavezanci, ki pripravljajo sklenitev samou- 

pravnega sporazuma o združevanju dela in 
sredstev za skupna vlaganja z organizacijami 
združenega dela v gospodarsko manj razvitih 
republikah in socialistični avtonomni pokraji- 
ni Kosovo, lahko opredelijo izmed sebe enega 
ali več nosilcev združevanja dela in sredstev. 

Za strokovna dela in opravila lahko zave- 
zanci pooblastijo delovno organizacijo, se- 
stavljeno organizacijo združenega dela, dru- 
go obliko združevanja dela in sredstev, v kate- 
ro so združeni, oziroma temeljno banko. 

Nosilec zbira sredstva zavezancev, potreb- 
na za izvajanje projekta, na poseben račun za 
izvedbo projekta. 

Organizacije, ki imajo namen združevati de- 
lo in sredstva za skupna vlaganja, za pridobi- 
tev potrebnih dodatnih sredstev od zavezan- 
cev iz tretjega odstavka prejšnjega člena raz- 
pišejo natečaj ali na drug način pridobijo po- 
trebna sredstva. Pri tem sodelujejo strokovne 
službe bank in Gospodarska zbornica Slove- 
nije. 

24. člen 
Zadeve skupnega pomena pri usmerjanju 

združevanj dela in sredstev za hitejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih repiublik in sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosovo opravlja 
koordinacijski odbor. Sestavljajo ga po dva 
delegata zbornice Slovenije, bank in Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in delegat 
Samoupravne intresne skupnosti SR Sloveni- 
je za ekonomske odnose s tujino. 

Koordinacijski odbor: 
- dafe pobude za usklajevanje s pristojnimi 

organi in organzacijami v manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo za pripravo in izvedbo 
skupnih programov; 

- skrbi za izpolnjevanje obveznosti SR Slo- 
venije po posameznih manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo v skladu z dogovorjenimi 
razmerji; 

- proučuje skladnost posameznih predlo- 
gov oziroma investicijskih namer organizacij 
združenega dela z usmertivami dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije o poli- 
tiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo, z družbenim 
planom Jugoslavije ter z družbenim planom 
SR Slovenije, če delegatska telesa v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih 
združenj menijo, da posamezni predlogi ozi- 
roma investicijske namere niso v skladu s 
temi planskimi akti. Pri tem pa upošteva tudi 
družbene plane manj razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo. 

25. člen 
Koordinacijski odbor spremlja potek izpol- 

njevanja obveznosti glede združevanja dela in 
sredstev. 

Če koordinacijski odbor ugotovi, da zave- 
zanci ne bodo izpolnili 50% obveznosti SR 
Slovenije z združevanjem dela in sredstev in 
da so pripravljeni projekti in znani nosilci za 
skupna vlaganja, niso pa združena zadostna 
sredstva, lahko s sklepom določ i, da zavezan- 
ci, ne združujejo sredstev po prvi alineji dru- 
gega odstavka t. člena tega zakona, ustrezni 
del svoje obveznosti na podlagi 5 člena tega- 
zakona, namenijo za skupna vlaganja za te 
projekte. V sklepu koordinacijski odbor dolo- 
č i način in pogoje vplač ila sredstev za izved- 
bo skupnih vlaganj na območju gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo. 

Zavezanci lahko ugovarjajo sklepu koordi- 
nacijskega odbora iz prejšnjega odstavka te- 
ga člena. O upravičenosti ugovora odloč i 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Vplačana sredstva se usmerijo nosilcem iz 
drugega odstavka tega člena kot kredit pod 
pogoji, ki so enaki pogojem obveznega poso- 
jila Sklau federacije, če se nosilec in zavezan- 
ci iz drugega odstavka tega člena drugače ne 
sporazumejo. 

Nosilci uredijo z zavezanci iz drugega od- 
stavka tega člena podrobnejši način gospo- 
darjenja in pogoje vračanja vplačanih sred- 
stev s samoupravnim sporazumom ali s po- 
godbo. 

26. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna 

združenja, občinske zbornice ter banke stal- 
no obveščajo udeležence o možnostih za 
skupna vlaganja v posamezne projekte, zbira- 
jo in koordinirajo investicijske namere temelj- 
nih organizacij združenega dela, vzdržujejo 
stalen stik z gospodarskimi zbornicami in 
bankami v manj razvitih republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, ter pripravljajo skupna pro- 
gramska izhodišča in usmeritve za združeva- 
nje dela in sredstev. 

Pri pripravi projektov in samoupravnih spo- 
razumov o združevanju dela in sredstev za 
skupna vlaganja ter pri realizaciji skupnih vla- 
ganj sodelujejo z zavezanci strokovne službe 
Gospodarske zbornice Slovenije, splošnih 
združenj, občinskih zbornic in bank. 
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OPOMBE: Delegatska telesa v splošnih združenjih in 
Gospodarski zbornici Slovenije sodelujejo pri 
izbiri predlogov za realizacijo skupnih naložb 
v manj razvitih reublikah in SAP Kosovo. 

27. člen 
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije sodelu- 

je z organizacijami združenega dela, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in bankami pri ini- 
ciranju in usklajevanju programov in projek- 
tov za samoupravno združevanje dela in sred- 
stev v manj razvitih republikah in SAP Koso- 
vo; z izvršnimi sveti skupščin in z drugimi 
organi v manj razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo se dogovarja o dinamiki združevanja de- 
la in sredstev v posameznih letih in o poveča- 
nju deleža sredstev, ki se samoupravno zdru- 
žujejo iznad 50% celotne obveznosti SR Slo- 
venije. 

Izvrševanje obveznosti SR Slovenije in za- 
vezancev po tem zakonu spremlja Republiški 
sekretariat za finance. Republiški sekretar za 
finance po predhodnem mnenju koordinacij- 
skega odbora iz 24. člena tega zakona izda 
pravilnik o nač inu obračunavanja in evidenci 
sredstev, ki se obvezno zagotavljajo v SR Slo- 
veniji za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, izvaja 

pa ga Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji. 

28. člen 
Vplačane akontacije obveznega posojila v 

letu 1981 na podlagi zakona o vplačevanju 
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih re- 
publik in AP Kosovo (Ur. list SRS, št. 51/71, 
12/73, 20/76) se štejejo kot akontacija izvrše- 
vanja obveznosti po tem zakonu. 

Ustrezen delež teh akontacij bo SR Sloveni- 
ja namenila za plač ilo končne obveznosti do 
Sklada federacije za leto 1980. Ta delež bodo 
zavezanci ob upoštevanju za leto 1980 plača- 
nih obveznosti v obračunu končne obveznosti 
za leto 1981 posebej izkazali. 

29. člen 
Sestavni del tega zakona je priloga o skupi- 

nah ali podskupinah dejavnosti v katere so 
razvrščeni zavezanci in se nanaša na 6., 7., 8., 
9., 1,0., 11. in 12. člen tega zakona. Priloga je 
objavljena hkrati s tem zakonom. 

30. člen 
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
1. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 

obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo temelji na dogovoru 
o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo za 
obdobje 1981-1985 (Ur. list SFRJ, št. 74/80), v katerem so 
opredeljeni skupni interesi in cilji politike hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

V obdobju 1981-1986 je zastavljena vsebinska preobrazba 
sistema pospeševanja gospodarskega razvoja man] razvitih 
republik in SAP Kosovo z osnovnim poudarkom na vlogi, 
pristojnosti in odgovornosti združenega deta, da z združeva- 
njem dela in sredstev na dohodkovnih osnovah zagotavlja 
vsaj polovico dogovorjenih sredstev v tem srednjeročnem 
obdobju. 

Celoten obseg teh sredstev ter osnovni viri in nač in zago- 
tavljanja so v skladu z dogovorom o temeljih plana oprede- 
ljeni v zakonu o stalnih sredstvih Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin (Ur. list SFRJ, št. 74/80). 

V okviru teh določ il ureja SR Slovenija s predloženim zako- 
nom zavezance, razporeditev in nač in izpolnjevanja obvezno- 
sti, medsebojno povezovanje TOZD za izvedbo združevanja 
dela in sredstev ter institucionalne okvire v katerih se ta 
razmerja urejajo. 

S tem zakonom SR Slovenija ureja pogoje za uč inkovitejše 
vključevanje združenega dela v proces zmanjševanja razlik v 
stopnji gospodarske razvitosti med republikami in avtono- 
mnima pokrajinama. 

SR Slovenija je dolžna zagotoviti 1,83% družbenega proi- 
zvoda družbenega gospodarstva za gospodarske naložbe v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo 

V predlogu zakona je tako kot v osnutku predlagano, da 
organizacije združenega dela s področja gospodarstva kot 
zavezanci zagotavljajo potrebna sredstva z združevanjem 
dela in sredstev aH z obveznim posojilom. Razmerje 50%:50% 
med obema oblikama izpolnjevanja obveznosti je potrebno 
doseči v merilu obveznosti republike, ne pa pri posameznem 
zavezancu. 

Delež sredstev za samoupravno združevanje za skupna 
vlaganja se lahko na podlagi dogovora zainteresiranih repu- 
blik poveča nad 50%. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval 
usmeritve in pripombe v razpravi Skupšč ine SR Slovenije in 
njenih delovnih teles o predlogu za izdajo zakona o zagotav- 
ljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih republik 
in SAP Kosovo z osnutkom. 

2. V 2. členu predloga zakona je kot osnova za obračun 
obveznosti zadržan poslovni sklad. Da bi se izognili obračunu 
obveznosti po tem zakonu od tistega dela osnove, ki jo tvorijo 
sredstva, združena v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje, terjatve iz dolgoročnih sanacijskih 
kreditov, posojilo Skladu federacije in posojila po predpisih 
družbenopolitičnih skupnosti, so v 2. členu opredeljene te 
kategorije kot odbitne postavke. Za vse zavezance se zato 
osnova v primerjavi z dosedanjo v povpreč ju zmanjša za 
petino. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe, da naj se poslovni 
sklad kot osnova za izračun obveznosti zavezancev zmanjša 
za vse plasmaje poslovnega sklada, torej tudi za sredstva, 
združena v gospodarsko dejavnost. Namen takega združeva- 
nja je doseganje dohodka, ki naj bo vsaj enak dohodku, 
doseženemu v svoji tmeijni organizaciji, zato ima ta del po- 
slovnega sklada enako funkcijo kot del. ki se uporablja v 
TOZD in ga zato ne bi smeli odštevati od osnove za izvajanje 
obveznosti po tem zakonu. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo izraženo tudi mnenje, 
da bi bila osnova čisti dohodek, zmanjšan za osebne do- 
hodke. Predlagatelj je že pri pripravi osnutka tega zakona 
analiziral tudi to možnost, vendar je ni sprejel Čisti dohodek 
je namreč preveč variabilna kategorija da bi omogočala tako 
zavezancu kot republiki dolgoročnejše planiranje te obvezno- 
sti: Pritem ie upošteval stališča odborov Skupšč ine SR Slove- nije, ki so kljub nekaterim pomislekom podprli stališče pred- 
lagatelja, da je osnova za izračun obveznosti poslovni sklad. 
Predlagatelj pripombe ni sprejel tudi zato. ker bi ta osnova 
terjala spremembo zveznega zakona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in dohoidka z določbo, po kateri 
se lahko med letom razporeja del č istega dohodka za plač ilo 
obveznega posojila. 

V 3. členu so opredeljene še druge odbitne postavke od 
osnove; med njimi določene kategorije osnovnih sredstev, ki 
predstavljajo naravno bogastvo in sredstva družbene infra- 
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strukture. Take odbitne postavke vsebuje tudi sedanji zakon. 
3. Zaradi različne organske sestave kapitala, različnih sto- 

penj odpisanosti osnovnih sredstev po posameznih dejavno- 
stih in razlik v splošnih pogojih gospodarjenja, je v 5. členu 
predloga zakona določeno, da zavezanci izpolnjujejo svojo 
obveznost po različnih stopnjah od osnove. 

Pri razvrstitvi zavezancev v stopnje upošteva predlagatelj 
kazalec akumulacije v primerjavi s poslovnim skladom, izra- 
žen z odnosom: 
amortizacija nad zakonom del čistega dohodka za poslovni, 
določeno stopnjo rezervni in druge sklade * 

poslovni sklad 
Z upoštevanjem tega kazalca so zavezancem v posameznih 

podskupinah gospodarskih dejavnosti določene različne 
stopnje obveznosti v odstotku od poslovnega sklada. Oprede- 
litev stopnje obveznosti po podskupinah dejavnosti je predla- 
gatelj izvedel s predpostavko, da za TOZD v isti podskupini 
veljajo približno enaki eksterni pogoji gospodarjenja. 

V predlogu zakona je za vsako podskupino upoštevan kaza- 
lec akumulacije v primerjavi s poslovnim skladom na podlagi 
podatkov Službe družbenega knjigovodstva Slovenije za leta 
1978, 1979 in 1980 (na podlagi zaključnih računov), medtem 
ko je bilo v osnutku zakona upoštevano samo leto 1980. S 
takim pristopom so bile korigirane nekatere netipičnosti tega 
kazalca za leto 1980. Predlog zakona za razliko od osnutka 
tudi določa načelo, da se razvrstitev podskupin zavezancev 
po stopnjah korigira vsaki dve leti, da bi porazdelitev obvez- 
nosti sledila morebitnim spremenjenim odnosom akumulativ- 
nosti med posameznimi podskupinami dejaynosti. 

Obveznosti po podskupinah zavezancev so določene s pri- 
logo k predlogu zakona. v6., 7., 9. in 10. č lenu osnutka zakona 
so zavezanci razvrščeni v okviru podskupin po stopnjah 4,3% 
3,7% 3,2%, 2,7% in glede na poslovni sklad. 

Po stopnji 4,3% bodo poravnavali svojo obveznost zave- 
zanci, pri katerih je stopnja akumulacije višja od 25%, po 
stopnji 3,7% zavezanci, pri katerih je stopnja akumulacije od 
20 do 25%, po stopnji 3,2% zavezanci, pri katerih je stopnja 
akumulacije od 15 do 20%; po stopnji 2,7% zavezanci, pri 
katerih je stopnja akumulacije od 10 do 15% in po stopnji 
1,6% zavezanci, pri katerih je akumulacija od 5 do 10%. 

V 11. č lenu s stopnjo 1% so vključeni zavezanci v dejavno- 
stih, ki so v skladu z družbenim planom SR Slovenije uvr- 
ščene med prednostne (razen gospodarske infrastrukture) ne 
glede na doseženo stopnjo akumulativnosti ter tisti zavezanci, 
pri katerih je akumulacija v primerjavi s poslovnim skladom 
manjša od 5%. 

V 12. č lenu pa so vključene tiste dejavnosti, za katere se v 
SR Sloveniji združujejo sredstva po enotnih osnovah m meri- 
lih in so zato oproščene plačevanja obveznosti. 

V razpravi so bili dani tudi predlogi, da naj bi bili oproščeni 
plačevanja obveznosti distribucija električne energije, naftno 
gospodarstvo, dejavnosti PTT prometa in časopisna dejav- 
nost. Ti predlogi niso bili vključeni v predlog zakona, ker za 
razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih ostale TOZD v SR 
Sloveniji ne združujejo sredstev (ki so njim sicer odbitna 
postavka od osnove iz 2. č lena predloga zakona) ampak se 
potrebe za njihovo razširjeno reprodukcijo pokrivajo v ceni 
njihovih storitev oziroma v breme splošne porabe. Če se bodo 
sredstva za reprodukcijo v kateri od teh dejavnosti v bodoče 
zagotavljale na tak nač in kot za dejavnosti iz 12. č lena, bo 
predlagatelj predlagal spremembo oziroma dopolnitev za- 
kona. 

Pri razvrščanju zavezancev je predlagatelj upošteval obseg 
obveznosti SR Sloveriije v višini 1,83% družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva Na podlagi stopenj ^ predlogu bi v 
letu 1980 obveznost vseh zavezancev znašala 4,8 mlrd din, ob 
upoštevanju olajšav izvoznikom. V izračunu tega zneska niso 
upoštevane olajšave zavezancem, katerih ustvarjena akumu- 
lacija ne zadošča za poravnavo celotne obveznosti * Vplač ila 
v letu 1980 na podlagi sedaj veljavnega zakona so znašala 4,4 
mlrd din, pri čemer pa veljavni zakon nima olajšav za izvoz- 

'Upoštevati jo tudi troba, da se bodo v letu 1982 povečale predpisane amorti- zacijske stopnje, kar bo posebno vplivalo na višino akumulacije. S tem se lahko poveča število zavezancev, ki bodo uveljavljali olajšavo iz 14. člena, kar bi dodatno zmanjšalo celotno obračunsko obveznost po določbah členov 6. do 11. 

nike, niti za zavezance, katerih akumulacija je manjša od 
predpisane obveznosti. 

Predlagatelj je upošteval predloge v razpravi, da je po- 
trebno povečati olajšave izvoznikom na konvertibilno po- 
droč je. V 13. č lenu predloga Zakona so predlagane naslednje 
olajšave: 

- če je delež izvoza na konvertibilno področje v celotnem 
prihodku nad 5% do 35%, se obračunska osnova zniža za 
enak odstotek kot znaša delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje; 

- če je delež izvoza na konvertibilno področje v celotnem 
prihodku nad 35% do 65%, se obračunska osnova zniža za 
enak odstotek kot je delež izvoza na konvertibilno področ je, 
povečan s koeficientom 1,2, 

■ - če je delež izvoza nad 65%, se obračunska osnova zniža 
za enak odstotek kot znaša delež izvoza na konvertibilno 
področ je, povečan s koeficientom 1,4. 

Zaradi teh olajšav pa je bilo potrebno v primerjavi z osnut- 
kom zakona stopnje, po katerih obračunavajo svojo obvez- 
nost zavezanci, v povprečju povečati za 7% (6. do 10. č len). 

Po določbi 14. č lena se zavezancu zmanjša obveznost, če 
presega ustvarjeno akumulacijo v tekočem letu. V obdobju 
1976-1980 so namreč  nekateri zavezanci morali najemati kre- 
dite za poravnavo te obveznosti, ker je bila njihova obveznost 
višja od ustvarjene akumulacije. 

Tako kot v veljavnem zakonu, po določbi 15. člena pred- 
loga, zavezanci, ki zaključ ijo poslovno leto z izgubo, dobijo 
povrnjene vplačane akontacije obveznega posojila. 

Z določbami 14. in 15. člena želi predlagatelj prepreč iti, da 
bi posamezni zavezanci izvrševali svoje obveznosti v breme 
substance sredstev za reprodukcijo, ustvarjene v preteklih 
letih. 

4. V primeru, ko zavezanec sklene samoupravni sporazum o 
združevanju dela in sredstev s partnerjem iz gospodarsko 
manj razvite republike oziroma SAP Kosovo in pridobi so- 
glasje pristojnega organa iz te SR oziroma SAP, da se dolo- 
čeni znesek sredstev šteje za stalna sredstva Sklada federa- 
cije, 17. č len predloga zakona določa, da zavezanec ne pla- 
čuje obveznega posojila. 

Z rastjo števila zavezancev, ki samoupravno združujejo 
sredstva, se zato viša obveznost tekoč ih plač il akontacij ob- 
veznega posojila zavezancem, ki sredstev ne združujejo, od 
začetnih 50% proti 100% njihove obračunane obvezosti. 

Kolikor bi bilo sklenjenih samoupravnih sporazumov o 
združevanju sredstev Sklada federacije z investitorji oziroma 
partnerji v manj razvitih republikah in SAP Kosovo za .več ji 
znesek, kot znaša 50% obveznosti SR Slovenije do posa- 
mezne manj razvite republike oziroma SAP Kosovo, bo koor- 
dinacijski odbor dal pobudo za dogovarjanje s to SR oziroma 
s SAP Kosovo, da se lahko delež sredstev za združevanje v 
celotni obveznosti SR Slovenije poveča nad 50% obveznega 
posojila. 

Da bi lahko uresnič ili določ ila 17. č lena, bo potrebno po 
določ ilih 18 člena predloga zakona prilagajati vplačevanje 
posojila ostalih zavezancev po potrebi, tako da bo SR Slove- 
nija lahko izpolnila vsakokratno dospelo obveznost do poso- 
jila Skladu federacije, in sicer tako 50% det celotne obvezno- 
sti, ki dospeva Skladu mesečno po dvanajstinah, kot tudi 
razliko med obsegom sredstev namenjenih za združevanje in 
dejansko združenimi sredstvi, ki jo je treba konec leta vplačati 
Skladu federacije kot obvezno posojilo. 

Zaradi enovitosti obračuna bo delež vsakokratne obraču- 
nane obveznosti, ki ga bodo zavezanci vlačali kot posojilo 
izražen v odstotku od obračunane obveznosti. Razmerje dela 
obveznosti, ki ga je zavezanec izvršil z združevanjem dela m 
sredstev, in dela, ki ga je dolžan vplačati kot obvezno posojilo, 
se bo ugotavljalo z obračunom zavezanca za leto, v katerem je 
zaključ il z vlaganjem združenih sredstev. Če bo vsota združe- 
nih sredstev od začetka združevanja do obračuna večja od 
obračunane obveznosti za isto obdobje, bo zavezanec na 
podlagi 20. člena predloga zakona doplačal obvezno posojilo 
šele konec leta, v katerem bo njegova obračunana obveznost 
presegla z združevanjem izvršeno obveznost 

Predlagatelj želi s tem zamikom poravnave omogoč iti zave- 
zancu, ki je v skladu z investicijsko dinamiko projekta moral 
začasno angažirati tudi druga sredstva, da ta sredstva nado- 
knadi. ' 

V 21. č lenu je predlagano, da bo zavezanec, ki svoje obvez- 
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nosti za združevanje sredstev ni izpolnil, takoj vplačal celotno 
obračunano obvezno posojilo za nazaj. Na ta nač in naj bi 
preprečevali primere nedoslednega izvajanja samoupravnih 
sporazumov o skupnih vlaganjih. 

5. Na podlag i, 22. č lena predloga zakona lahko zavezance, ki 
bodo poravnali svojo obveznost do Sklada federacije s sa- 
moupravnim združevanjem dela in sredstev, razvrstimo v tri 
znač ilne skupine: 

a) nosilci združevanja dela in sredstev, ki sklepajo samou- 
pravne sporazuma o združevanju sredstev Sklada federacije z 
investitorji oziroma partnerji v manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo. Svoje obveznosti iz sklenjenih sporazumov izpolnju- 
jejo iz lastne obračunane obveznosti in iz sredstev, ki jih 
pridobijo z združevanjem dela in sredstev z drugimi zavezanci 
v SR Sloveniji. 

V postopku sklepanja samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju dela in sredstev lahko razpišejo nosilci združevanja 
natečaj za druge organizacije združenega dela v SR Sloveniji, 
ki imajb svoje dohodkovne in druge interese pri skupni na- 
ložbi na območju manj razvitih SR in SAP Kosovo ter so 
pripravljeni sodelovati pri skupnem vlaganju. Upoštevana je 
tudi možnost, da nosilci združevanja pridobijo sredstva dru- 
gih zavezancev na kreditni osnovi. Nosilci združevanja sred- 
stev lahko v skladu z zakonom o združenem delu pridobijo 
sredstva tudi z drugimi oblikami povezovanja. 

b) Zavezanci iz SR Slovenije, ki skupaj z nosilci združevanja 
sklepajo samoupravne sporazume o združevanju dela in sred- 
stev, se zavezujejo, da bodo v določenem časovnem obdobju 
obračunana sredstva združili z nosilci in s tem pridobili pra- 
vice in obveznosti iz združenih sredstev. 

c) Zavezanci, ki se odzovejo na natečaj nosilcev združeva- 
nja, sklenejo z njimi samoupravni sporazum pod enakimi (ali 
ugodnejšimi» finančnimi pogoji, ki so jim zagotovljeni v pri- 
meru_ vplač ila obveznega posojila v Sklad federacije. Nosilec 
združevanja ta sredstva uporabi za izpolnitev prevzetih obvez- 
nosti do partnerja v skupnem vlaganju in je dolžan združeval- 
cem vrniti sredstva iz uč inkov investicije, v katero so bila 
vložena, ali iz drugih svojih sredstev. 

6. V 24. členu predloga zakona je predlagatelj upošteval 
pripombe Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih teles o 
vlogi in nalogah koordinacijskega odbora, ki bo usklajeval 
zadeve skupnega pomena pri združevanju dela in sredstev in 
katerega člani bodo delegati Gospodarske zbornice Slove- 
nije, bank in SISEOT. Koordinacijski odbor bo dajal pobude 
za usklajevanje s pristojnimi organi in organizacijami v manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo za pripravo in izvedbo 
skupnih programov, skrbel za izpolnjevanje obveznosti SR 
Slovenije po posameznih manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo v skladu z dogovorjenimi razmerji ter proučeval 
skladnost posameznih predlogov oziroma investicijskih na- 
mer organizacij združenega dela z usmeritvami dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, z 
družbenim planom Jugoslavije, z družbenim planom SR Slo- 
venije in družbenimi piani manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. 

V 25. členu predloga zakona je na osnovi razprave v Skup- 
šč ini SR Slovenije in v njenih delovnih telesih opredeljena 
naloga Koordinacijskega odbora, da spremlja izpolnjevanje 
obveznosti glede združevanja dela in sredstev. Koordinacijski 
odbor naj bi v primeru, da zavezanci ne bodo izpolnili 50% 
obveznosti SR Slovenije s samoupravnim združevanjem dela 
in sredstev, ugotovili razloge, zaradi katerih obveznost SR 
Slovenije ne bo izpolnjena. V primerih, ko bi bili pripravljeni in 
verificirani projekti ter znani nosilci za skupna vlaganja, ne bi 
pa bilo združenih zadostnih sredstev, bi koordinacijski odbor 
sprejet sklep, na podlagi katerega bi zavezanci, ki ne združu- 
jejo sredstev za skupna vlaganja, vplačali del svoje obraču- 
nane obveznosti na poseben račun. Tak nač in izpolnjevanja 
obveznosti ne pomeni nalaganje novih obveznosti zavezan- 
cem, ampak le drugačen način izpolnjevanja obveznosti, 
predpisane s tem zakonom. 

Finančne obveznosti in pravice zavezancev so namreč  pov- 
sem enake, kot če bi zavezanci vplačali obvezno posojilo 
Skladu federacije. 

Tako vplačana sredstva vračajo nosilci sami, razen v pri- 
meru, da nosilec ni zmožen rednega poslovanja in se nad njim 
izvede postopek sanacije. V tem primeru bi sredstva za vrač ilo 

pritekala pod pogoji, ki so določeni v zakonu o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela (Ur. list SFRJ, št. 
41/80). 

Tako zbrana sredstva bi omogočila nosilcu združevanje, da 
sklene samoupravni sporazum o združevanju sredstev Sklada 
federacije z investitorji oziroma partnerji v manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo in s tem prevzame pravico in obvezno- 
sti, ki izvirajo iz skupne naložbe. 

Razlogi za predlagani nač in koncentracije sredstev so v 
tem, da ne bo mogoče v vseh reprodukcijskih in drugih 
interesnih povezavah združiti potrebnih sredstev na samou- 
pravni podlagi za združevanje deta in sredstev. Zaradi dolgo- 
trajnega postopka samoupravnega sporazumevanja v takih 
primerih bi se lahko zgodilo, da bi morala SR Slovenija 
vplačati konec leta kot obvezno posojilo sredstva, ki jih zave- 
zanci niso združili, čeprav bi bili pripravljeni projekti in znani 
nosilci za skupna vlaganja. 

V 26. členu je predvideno, da bodo zavezanci pri pripravi in 
pri realizaciji skupnih vlaganj koristili delegatske mehanizme 
in strokovne službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, sploš- 
nih združenj, občinskih zbornic ter bank, ki imajo zlasti na- 
slednje naloge: 

- stalno obveščajo udeležence o možnostih za vlaganja v 
posamezne projekte; 

- zbirajo in koordinirajo vse investicijske namere TOZD, za 
katere bi bilo primerno, da se uresničujejo v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo; 

- vzdržujejo stalen stik z gospodarskimi zbornicami in ban- 
kami drugih republik in AP in sodelujejo pri konkretnih dogo- 
vorih za projekte; 

- pripravljajo skupna programska izhodišča in usmeritve za 
združevanje dela in sredstev na osnovi skupnih vlaganj za 
OZD manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Delegatska telesa v splošnih združenjih in Gospodarski 
zbornici Slovenije bodo morala opraviti usklajevanje med 
različnimi predlogi za realizacijo skupnih naložb v manj ra- 
zvite republike in SAP Kosovo. Ta telesa bi na podlagi planov 
OZD predložila izbor projektov, ki naj bi se realizirali, po- 
trebno usklajevanje med splošnimi združenji pa bi opravila 
telesa Gospodarske zbornice Slovenije. 

Če delegatska telesa menijo, da skupna naložba ni skladna 
z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o poli- 
tiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, z družbenim planom Jugoslavije ter družbenim 
planom SR Slovenije se proučevanje skladnosti nadaljuje na 
koordinacijskem odboru. 

27. člen predloga zakona opredeljuje naloge Izvršnega 
sveta Skupšč ine SR Slovenije. Poleg sodelovanja z OZD, 
Gospodarsko zbornico Slovenije in bankami pri iniciranju in 
usklajevanju programov in projektov, se Izvršni svet Skup- 
šč ine SR Slovenije dogovarja z izvršnimi sveti in drugimi 
organi manj razvitih republik in SAP Kosovo v zvezi z nekate- 
rimi vprašanji, povezanimi s samoupravnim združevanjem 
dela in sredstev. 

Republike in pokrajini se lahko dogovorijo, da se delež 
sredstev, namenjenih za samoupravno združevanje dela in 
sredstev, lahko poveča nad 50%, če za to obstaja skupen 
interes. Prav tako se lahko dogovorijo, da se obseg združeva- 
nja dela in sredstev v naslednjih letih poveča za del, ki v 
preteklem letu ni bil realiziran kot združevanje dela in sred- 
stev v okviru 50% obveznosti SR Slovenije. 

7. SR Slovenija bo morala v februarju aH marcu leta 1982 
poravnat/ Skladu federacije razliko med že vplačano akonta- 
cijsko obveznostjo za leto 1980 in končno obveznostjo 1,97% 
na ugotovljeni družbeni proizvod družbenega gospodarstva. 
Po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje bo 
znašala ta razlika približno 650 milijonov dinarjev. 

Zavezanci bodo v skladu s 28. č lenom predloga zakona za 
ta znesek prejeli obveznice Sklada s pogoji vrač ila, ki so 
veljali za obdobje 1976-1980 (15 tet odplač ila, 4% obresti). 
Potrebno je omogoč iti, da se bo ta obveznost enakomerno 
porazdelila med vse zavezance. Razdelitev po vplačanih me- 
sečnih akontacijah po veljavnem zakonu zagotavlja, da bodo 
zavezanci prispevali k izpolnitvi te obveznosti v enakem ra- 
zmerju, kot je bila razporejena njihova obveznost za leto 1980. 
Preostali del že vplačanih akontacij za leto 1981 pa bo upošte- 
van pri poračunu obveznosti iz tega zakona. 
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PRILOGA K ZAKONU O 
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN 
IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI 
SR SLOVENIJE ZA 
POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN SAP KOSOVO 

Glede na opredelitev v 5. členu zakona je po podatkih iz 
zaključnih računov za leta 1978, 1979 in 1980 za podskupine 
dejavnosti1 izračunan kazalec iz navedenega člena zakona2 

(izjemoma je le-ta izračunana za panogo ali skupino dejavno- 
sti, kadar ta nima podskupin, n. pr. proizvodnja naftnih deri- 
vatov), Glede na dobljene stopnje in na izhodišča zakona v 11. • 
in 12. členu je oblikovanih osem osnovnih skupin. 

Skupine so naslednje: 
1. Skupine ali podskupine dejavnosti, ki niso zavezanci za 

obračunavanje in plačevanje obveznosti (12. člen zakona), v 
katere se razvrščeni TOZD, za katere se preko SIS materialne 
proizvodnje združujejo sredstva za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo na osnovi Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 po enotnih virih, 
osnovah in merilih (SIS za elektrogospodarstvo, nafto in plin, 
železniško in luško gospodarstvo in Republiška skupnost za 
ceste). Sem spadajo zavezanci, ki so razvrščeni v naslednje 
panoge oz. skupine dejavnosti: V 
Šifra Ime dejavnosti , 
0101-01 proizvodnja hidroelektrične energije 
0101-02 proizvodnja termoelektrične energije 
0101-03 proizvodnja jedrske električne energije 
0101-04 prenos električne energije 
0102-02 pridobivanje rjavega premoga 
0102-03 pridobivanje in sušenje lignita 
04 področje vodnega gospodarstva 
0601 železniški promet 
0607 cevovodni transport 
0608-01 prekladalne storitve v lukah 
1001 urejanje naselij in prostora 
1002 stanovanjska dejavnost 
1003 komunalne .dejavnosti 

2. Skupine ali podskupine dejavnosti, ki ne glede na kazalce 
iz 5. člena zakona, plačujejo obveznost po stopnji 1% od 
osnove za obračunavanje obveznosti (11. člen zakona). Sem 
spadajo zavezanci, ki so razvrščeni v naslednje skupine oz. 
podskupine iz enotne klasifikacije dejavnosti: 
Šifra Ime dejavnosti 
0108 pridobivanje rude barvastih kovin 
0111 pridobivanje nekovinskih rudnin (brez gradbenega ma- 
teriala 
02 področje kmetijstva 
1105 geološka raziskovanja 
1106 raziskovalno razvojno delo (razen znanstveno-razisko- 
valnega) 

3. Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 
1980 zavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumulaL 

cije in poslovnim skladom odnos do vključno 5%. Te plaču- 
jejo obveznost po stopnji 1% od z zakonom predpisane 
osnove (11. člen zakona). Sem spadajo zavezanci, ki so razvr- 
ščeni v naslednje skupine oz. podskupine dejavnosti: 
Šifra Ime dejavnosti 
010105 Distribucija električne energije 
010711 Proizvodnja surovega železa 
010712 Prdizvodnja surovega jekla 
011093 Predelava cinka 
011232 Proizvodnja stavbno-tehnične keramike in porcelana 
011523 Proizvodnja osebnih avtomobilov 
011525 Proizvodnja motornih koles in mopedov 
011730 Proizvodnja kablov in vodov 
011743 Proizvodnja aparatov in naprav za pranje in sušenje 
011749 Proizvodnja drugih aparatov za gospodinjstvo 
011792 Proizvodnja žarnic in luminiscentnih cevi 
011831 Proizvodnja umetnih in sintetičnih vlaken 

012111 Proizvodnja apna 
012120 Proizvodnja cementa 
012141 Proizvodnja azbestno-cementnih izdelkov 
013022 Proizvodnja testenin 
013042 Predelava in konserviranje mesa 
013060 Proizvodnja sladkorja 
013112 Proizvodnja piva 
060202 Storitve v pomorskem prometu 
060402 Letališke storitve 
060602 Prevoz potnikov s taksi avtomobili 
060609 Prevoz potnikov z drugimi prometnimi sredstvi 
070140 Trgovina na drobno z vozili in deli 
080111 Sezonski hoteli in moteli 
080112 Hoteli in moteli s celoletnim poslovanjem 
080113 Počitniški domovi 
080119 Druge nastavitvene storitve 
080123 Družbena prehrana 
090172 Klanje živine in predelava mesa 
090179 Izdelovanje drugih živilskih proizvodov 
110909 Druge neomenjene storitve 

4. Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 
1980 zavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumula- 
cije in poslovnim skladom odnos med 5,1 % do vključno 10%. 
Te plačujejo obveznost po stopnji 1,6% od z zakonom predpi- 
sane osnove (10. člen zakona). Sem spadajo zavezanci, ki so 
razvrščeni v naslednje skupine oz. podskupine dejavnosti: 
010500 Proizvodnja naftnih derivatov 
010713 Proizvodnja valjanega, vlečenega in kovanega jekla 
010720 Proizvodnja ferolegurja 
010941 Prozvodnja glinice 
011010 Predelava aluminija 
011212 Proizvodnja embalažnega stekla 
011219 Proizvodnja drugega stekla 
011315 Proizvodnja žičnikov, kovic, vijakov in drugega žič - 
nega blaga 
011413 Proizvodnja strojev za obdelavo kovinin lesa 
011524 Proizvodnja traktorjev 
011601 Pomorsko ladjedelništvo 
011742 Prozvodnja hladilnih aparatov in naprav 
011810 Proizvodnja kemikalij 
012130 Proizvodnja opeke in strešnikov 
012202 Proizvodnja furnirja in plošč  
012410 Proizvodnja celuloze in papirja 
012512 Proizvodnja bombažne preje 
012516 Proizvodnja sintetične preje 
012523 Proizvodnja konopljenih izdelkov 
012901 Proizvodnja pnevmatik za vozila 
012909 Drugi izdelki iz kavčuka 
013010 Mletje in luščenje žita 
013041 Klanje živine 
013113 Proizvodnja vina 
013121 Proizvodnja osvežujoč ih pijač  
013200 Proizvodnja krmil 
030003 Izkoriščanje gozdov 
030004 Lov in gojitev divjadi '' v 
060201 Prevoz potnikov in blaga v pomorskem prometu 
060401 Prevoz potnikov in blaga v zračnem prometu 
060501 Potniški prevoz v cestnem prometu 
060900 PTT storitve 
070112 Trgovina na drobno s sadjem in vrtninami 
070113 Trgovina na drobno z mesom in ribami 
070123 Trgovina na drobno z železnino 
070128 Trgovina na drobno s knjigami in pisarniškim materia- 
lom 
070150 Trgovina na drobno z naftnimi derivati 
070212 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami 
070214 Trgovina na debelo z živino in perutnino 
070230 Trgovina na debelo z vozili, deli in priborom 
070240 Trgovina na debelo z naftnimi derivati 
080122 Samopostrežne restavracije 
090110 Izdelava predmetov iz nekovin 
090121 Popravila in vzdrževanje cestnih motornih vozil 
090129 Druge storitve kovinsko predelovalne obrti 
090139 Popravila električnih strojev 
090189 Izdelovanje in popravila drugih neomenjenih razno- 
vrstnih proizvodov 
110902 Prirejanje sejmov in razstav 
5. Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 1980 
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zavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumulacije in 
poslovnim skladom odnos med 10,1% do vključno 15%. Te 
plačujejo obveznost po stopnji 2,7% od z zakonom predpi- 
sane osnove (9. člen zakona). Sem spadajo zavezanci, ki so 
razvrščeni v naslednje skupine oz. podskupine dejavnosti: 
010942 Proizvodnja aluminija 
011091 Predelava bakra in bakrovih zlitih 
011220 Proizvodnja nezgorljivega materiala 
011292 Proizvodnja ogljiko-grafitnih izdelkov 
011313 Proizvodnja orodja 
011314 Proizvodnja kovinske embalaže 
011390 Proizvodnja blaga za široko porabo in druaih kovin- 
skih izdelkov 
011512 Popravilo tirnih vozil 
011521 Proizvodnja motorjev 
011522 Proizvodnja tovornjakov in posebnih vozil 
011526 Proizvodnja koles 
011791 Proizvodnja elektroinstalacijskega materiala 
011793 Proizvodnja akumulatorjevih galvanskih elementov 
011820 Proizvodnja kemikalij za kmetijstvo 
011930 Proizvodnja barv in lakov 
011941 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 
012001 Proizvodnja in obdelava kamna 
012310 Proizvodnja lesenega pohištva 
012421 Proizvodnja papirnate embalaže 
012429 Druga predelava papirja 
012513 Proizvodnja preje volnenega tipa 
012521 Proizvodnja bombažnih tkanin 
012522 Proizvodnja volnenih tkanin 
012524 Proizvodnja svilenih tkanin 012611 Proizvodnja trikotažnih tkanin 
012612 Proizvodnja trikotažnega perila 
012613 Proizvodnja trikotažnih oblač il 
012614 Proizvodnja nogavic 
012615 Proizvodnja pozamenterije 
012623 Proizvodnja gospodinjskega perila 
012624 Proizvodnja težke konfekcije 
013021 Proizvodnja kruha in peciva 
013030 Predelava in konserviranje sadja in zelenjave 
013043 Predelava in konserviranje rib 
013080 Proizvodnja rastlinskih olj in masti 
013119 Proizvodnja drugih alkoholnih pijač  
013320 Predelava tobaka 
050202 Gradnja hidrogradbenih objektov 
060502 Blagovni prevoz v cestnem prometu 
060601 Potniški prevoz v mestnem prometu 
070114 Trgovina na drobno z drugimi živili 
070121 Trgovina na drobno s tkaninami in konfekcijo 
070129 Trgovina na drobno s tobakom in drugimi neživil- 
skimi proizvodi 
070131 Blagovnice 
070132 Druge trgovine z mešanim blagom 
070211 Trgovina na debelo z žitom in mlevskimi izdelki 
070213 Trgovina na debelo z alkoholnimi pijačami 
070219 Trgovina na debelo ž drugimi živili in proizvodi za 
hišne potrebe 
070221 Trgovina na debelo s tkaninami in konfekcijo 
070223 Trgovina na debelo s kovinskim in elektrotehničnim 
blagom 
070225 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki 
070226 Trgovina na debelo s papirjem in pisarniškim mate- 
rialom 
070250 Trgovina na debelo z mešanim blagom 
070310 Zunanja trgovina z živilskimi proizvodi 
080121 Restavracije s postrežbo 
080129 Druge storitve prehrane 
080190 Druge gostinske storitve 
090202 Čiščenje in pranje oblač il in perila 
110301 Javna skladišča in tržnice 
110405 Izmera in kartiranje zemljišča 
110901 Kontrola kvalitete 

6) Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 1980 
žavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumulacije in 
poslovnim skladom odnos med 15,1% do vključno 20%. Te 
plačujejo obveznost po stopnji 3,2% od z zakonom predpi- 
sane osnove (8. člen zakona). Sem spadajo zavezanci, ki so 
razvrščeni v naslednje skupine oz. podskupine dejavnosti: 

010920 Proizvodnja svinca 
011311 Proizvodnja litih, kovanih in stiskanih izdelkov 
„ ^ Proizvodnja kovinskega instalacijskega materiala Projzvoclnia kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij 011411 Proizvodnja energetskih strojev in naprav 

proizvodnia gradbenih in rudarskih strojev in naprav 011419 Proizvodnja drugih strojev in naprav 
011420 Proizvodnja kmetijskih strojev 
011527 Proizvodnja delov in pribora za motorna vozila 
011590 Proizvodnja drugih prometnih sredstev 
011721 Proizvodnja sestavnih delov elektronskih aparatov in 
naprav 
011722 Proizvodnja RTV sprejemnikov 
011741 Proizvodnja termičnih aparatov 

Proizvoclnia neomenjenih elektrotehničnih iždelkov 011832 Proizvodnja plastičnih mas 
011910 Proizvodnja zdravil in farmacevtskih surovin 
011949 Druga predelava plastičnih mas 
011990 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 
°]2142 Proizvodnja"predizdelanih gradbenih elementov 
012143 Proizvodnja bitumenskih materialov 
012201 Proizvodnja žaganega lesa 
012203 Impregniranje lesa 
012322 Proizvodnja lesnih stavbnih elementov 
012323 Proizvodnja galanterije iz lesa in plute 
012621 Proizvodnja perila 
012699 Proizvodnja neomenjenih tekstilnih izdelkov 
012701 Proizvodnja težkega usnja 
012702 Proizvodnja svinjskega usnja 
013050 Predelava in konserviranje mleka 
013099 Proizvodnja začimb, kavovine in drugih živilskih proi- 
zvodov 
013400 Grafična dejavnost . 
013902 Proizvodnja gramofonskih plošč in glasbil 
013904 Proizvodnja nakita 
030001 Gojitev gozdov 
050201 Gradnja prometnih objektov 
050302 Zaključna in obrtna dela v gradbeništvu 
060803 Prekladalne storitve na železniških postajah in druaih 
mestih 
070111 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in mlekom 
070122 Trgovina na drobno z obutvijo, usnjem, gumo in 
plastiko 
070124 Trgovina na drobno s kurivom in gradbenim materia- 
lom 
070125 Trgovina na drobno s pohištvom 
070127 Trgovina na drobno z barvami in kemikalijami 
070222 Trgovina na debelo s kožami in volno 
070224 Trgovina na debelo z gradbenim materialom 
070227 Trgovina na debelo z zdravili in sanitetnim materia- 
lom 
070229 Trgovina na debelo z drobnimi neživilskimi proizvodi 
070320 Zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi 
080202 Turistični uradi 
090131 Popravila gospodinjskih električnih aparatov 
090140 Izdelava in popravilo lesenih proizvodov 
090171 Izdelava kruha in peciva 
090182 Izdelava in popravilo ortopedskih pripomočkov 
110309 Neomenjene storitve na pbdročju prometa 

7. Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 
1980 zavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumula- 
cije in poslovnim skladom odnos med 20,1% do vključno 
25%. Te plačujejo obveznost po stopnji 3,7%, od z zakonom 
predpisane osnove (7. člen zakona). Sem spadajo zavezanci, 
ki so razvrščeni v naslednje skupine oz. podskupine dejavno- 
sti: 

011099 Predelava drugih barvnih kovin 
011231 Proizvodnja porcelana in keramike za gospodinjstvo 
011291 Proizvodnja azbestnih izdelkov 
011299 Druga predelava nekovinskih rudnin 
011319 Proizvodnja drugega kovinskega repromateriala 
011430 Proizvodnja opreme v poklicne in znanstvene na- 
mene 
011710 Proizvodnja električnih strojev in naprav 
011920 Proizvodnja pralnih sredstev in kozmetičnih prepara- 
tov 
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012321 Proizvodnja lesene embalaže 
012514 Proizvodnja preie in vrvi iz trdih in likastih vlaken 
012622 Proizvodnja oblač il 
012810 Proizvodnja usnjene obutve 
012830 proizvodnja usnjene in Krznene kontekcije 
013072 Proizvodnja bonbonov in slašč ic 
013122 Proizvodnja mineralne vode 
013909 Druga neojnerijena proizvodnja 
050100 Visoke gradnje 
050209 Gradnja drugih obiektov nizke gradnje 
050301 Napeljava in popravila gradbenih instalacij 
080201 Turistične agencije 
090123 Izdelava kovinskih izdelkov 
090133 Izdelava elektrotehničnih izdelkov 
090150 Izdelava in popravilo tekstilnih predmetov 
090201 Frizerske in kozmetične storitve 
110302 Storitve reklame in ekonomske propagande 
110401 Prostorsko in urbanistično planiranje in projektiranje 
110404 Inženiring 

8. Skupine oz. podskupine dejavnosti, v katerih so v letu 1980 
zavezanci dosegli med oblikovanimi sredstvi akumulacije in 
poslovnim skladom odnos nad 25%. Te plačujejo obveznost 
po stopnji 4,3% od z zakonom predpisane osnove (6. člen 
zakona). Sem spadajo zavezanci, ki so razvrščeni v naslednje 
skupine oz. podskupine dejavnosti: 

011723 Proizvodnja komunikacijskih aparatov in naprav 
011724 Proizvodnja merilne in regulacijske opreme 
011729 Proizvodnja neomenjenih elektronskih aparatov 
012002 Proizvodnja gramoza in peska 
012820 Proizvodnja usnjene galanterije 
013071 Proizvodnja kakao izdelkov 
013111 Proizvodnja aikohola rastlinskega izvora 
013901 Proizvodnja uč il in telesnokultumih rekvizitov 
060503 Storitve v Cestnem prometu 
070260 Trgovina na deDelo z industrijskimi odpadki 
090122 Popravilo precizne mehanike 
090124 Storitve kovinsko predelovalne obrti gospodinjstvom 
090132 Poplavila RTV aparatov 
090160 Izdelava in popravilo predmetov iz usnja in gume 
090181 Izdelava predmetov iz plastičnih mas 
090183 Izdelava predmetov iz papirja 
090209 Druge osebne storitve 
110202 Loterije in stave 
110402 Projektiranje gradbenih objektov 
110403 Drugo projektiranje 
110903 Knjigovodske storitve in obdelava podatkov 
1. Uradni list SFRJ: 34/67, 62/77 In 72/80 2 Odno« med iredltvl za akumulacijo (amortizacija Iznad prdplaanlh stopenj, del tistega dohodka za poslovni sklad za zboljšanje materialne osnove dels, del čistega dohodke, ki Je rezultat Izjemnih ugodnosti za poslovni sklad, za razvoj materialne osnove dela v DPS, del čistega dohodka za rezervni sklad, del 
člstegs dohodka, ki Je rezultat Izjemnih ugodnosti za rezervni sklad, del čistega dohodka za druge potrebe In za druge sklsde) In sredstvi poslovnega sklada. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zajamčenem osebnem dohodku 

(ESA-158) 

1. člen 
Vsakemu delavcu je iz dela zajamčen oseb- 

ni dohodek najmanj v višini/ki mu zagotavlja 
materialno in socialno varnost. 

Višina zajamčenega osebnega dohodka je 
odvisna od splošne stopnje produktivnosti 
celotnega družbenega dela in splošnih pogo- 
jev okolja, v katerem delavec zadovoljuje svo- 
je osebne in skupne potrebe. 

2. člen 
Pravico do zajamčenega osebnega dohod- 

ka si delavci v temeljni organizaciji združene- 
ga dela in v delovni skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: temeljni organizaciji) zagotavljajo v 
skladu z načeli vzajemnosti in solidarnosti za 
primere motenj oziroma izgube v poslovanju. 

3. č len 
Zajamčeni osebni dohodek si delavci v te- 

meljni organizaciji zagotavljajo v okviru sred- 
stev za zajamčene osebne dohodke. 

4. člen 
Zajamčeni osebni dohodki pripadajo delav- 

cem, ki delajo polni delovni čas in izpolnjujejo 
svoje delovne obveznosti, izplačujejo pa se v 
roku, ki je kot rok za izplač ilo osebnih dohod- 
kov določen v samoupravnem splošnem aktu. 

5. člen 
Višino zajamčenih osebnih dohodkov dolo- 

čajo delavci v temeljnih organizacijah s sa- 
moupravnimi splošnimi akti v skladu: 

- s samoupravnim sporazumom, ki so ga 
sklenili z delavci v drugih temeljnih organiza- 
cijah, 

- z družbenim dogovorom, ki ga je sklenila 
oziroma k njemu pristopila temeljna organi- 
zacija, 

- z zakonom. 

6. č ien 
Zajamčeni osebni dohodek si zagotavljajo 

delavci s samoupravnimi sporazumi o združe- 
vanju dela in sredstev ter z družbenimi dogo- 
vori, kjer določajo zlasti primere, v katerih 
začne delovati sistem medsebojnega zago- 
tavljanja sredstev za zajamčene osebne do- 
hodke, način zagotavljanja sredstev za zajam- 
čene osebne dohodke ter skupna načela za 
delitev sredstev za zajamčene osebne do- 
hodke. 

7. č len 
Višina zajamčenega osebnega dohodka de- 

lavca, določena s samoupravnim splošnim 
aktom v skladu s samoupravnim sporazumom 
oziroma družbenim dogovorom, ne more biti 

OPOMBE: 

40 priloga poročevalca 



OPOMBE: nižja od višine zajamčenega osebnega do- 
hodka, določenega v skladu s tem zakonom. 

8. č len 
Delavci v temeljni organizaciji lahko s sa- 

moupravnim splošnim aktom v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom oziroma družbe- 
nim dogovorom določ ijo zajamčene osebne 
dohodke višje od višine zajamčenih osebnih 
dohodkov, določene s tem zakonom le, če s 
samoupravnim sporazumom zagotovijo tudi 
potrebna sredstva za tako določene zajamče- 
ne osebne dohodke. 

9. č len 
Če si delavci s samoupravnim sporazumom 

in družbenim dogovorom niso zagotovili pra- 
vice do zajamčenih osebnih dohodkov oziro- 
ma si s samoupravnimi sporazumi niso zago- 
tovili dovolj sredstev za izplač ilo zajamčenih 
osebnih dohodkov, jim pripada zajamčeni 
osebni dohodek po zakonu. 

10. člen 
Sredstva za zajamčene osebne dohodke po 

zakonu znašajo v temeljni organizaciji meseč- 
no na zaposlenega 80% v zadnjem četrtletju 
poprečno mesečno na zaposlenega izplača- 
nih sredstev za osebne dohodke, vendar naj- 
več 80% poprečno mesečno na zaposlenega 
izplačanih sredstev za osebne dohodke v 
podskupini, v katero je temeljna organizacija 

, razvrščena po predpisih o enotni klasifikaciji 
dejavnosti. 

11. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena delijo delavci v 

temeljnih organizacijah po določbah svojih 
samoupravnih splošnih aktov, pri čemer čisti 
zajamčeni osebni dohodek delavca ob izpol- 
njevanju delovnih obveznosti za polni delovni 
čas ne sme biti nižji od zneska, ki ustreza 
višini ugotovljenih minimalnih življenjskih 
stroškov. 

12. člen 
Za čas, ko se v temeljni organizaciji izplaču- 

jejo zajamčeni osebni dohodki, pripadajo de- 
lavcem za dneve bolniškega dopusta do 30 
dni, za letni dopust, z zakonom določene 
praznike in druge odsotnosti z dela, nadome- 
stila osebnih dohodkov v višini zajamčenih 
osebnih dohodkov. 

13. člen 
Za delavce v delovnem razmerju z delovni- 

mi ljudmi, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov 
oziroma za delavce v delovnem razmerju s 
civilnopravnimi osebami, se zajamčeni osebni 
dohodek določ i s kolektivno pogodbo in ne 
sme biti nižji od zneska, ki ustreza višini ugo- 
tovljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

14. člen 
Združenim kmetom se lahko zagotovi za- 

jamčeni osebni dohodek s samoupravnim 

sporazumom o združevanju dela in sredstev 
sorazmerno s časom in obsegom združevanja 
dela in sredstev ter s prispevkom k dohodku 
temeljnih organizacij združenih kmetov. 

15. člen 
Zajamčeni osebni dohodki se delavcem v 

temeljnih organizacijah izplačujejo iz ustvar- 
jenega čistega dohodka temeljne organiza- 
cije. 

16. člen 
Če temeljna organizacija iz ustvarjenega či- 

stega dohodka ne more kriti zajamčenih 
osebnih dohodkov, se razlika do višine zajam- 
čenih osebnih dohodkov krije iz sredstev re- 
zerv temeljne organizacije oziroma iz skupne- 
ga rezervnega sklada v delovni organizaciji ali 
v sestavljeni organizaciji združenega dela. 

Če s sredstvi iz prejšnjega odstavka zajam- 
čenih osebnih dohodkov ni mogoče kriti v 
celoti, se razlika do višine z zakonom določe- 
nih zajamčenih osebnih dohodkov krije iz 
sklada skupnih rezerv v občini oziroma iz 
sklada skupnih rezerv v republiki. 

- 17. člen 
Če temeljna organizacija, ki pridobiva do- 

hodek s svobodno menjavo dela oziroma po 
načelih svobodne menjave dela ne more kriti 
zajamčenih osebnih dohodkov iz ustvarjene- 
ga čistega dohodka ali iz sredstev rezerv, se 
razlika do višine zajamčenih osebnih dohod- 
kov krije iz združenih sredstev rezerv, ki se 
oblikujejo v okviru posamezne samoupravne 
interesne skupnosti. 

18. člen I 
Delavcem v delovni skupnosti, ki nimajo ali 

nimajo dovolj sredstev za izplač ilo zajamče- 
nih osebnih dohodkov, se le-ti izplačujejo iz 
sredstev organizacije ali organa, za katerega 
delavci delovne skupnosti opravljajo dela, na- 
loge oziroma storitve v skladu s sklenjenim 
samoupravnim sporazumom oziroma po- 
godbo. 

19. člen 
Sredstva za izplač ilo zajamčenih osebnih 

dohodkov po 13. Členu tega zakona zagotav- 
ljajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov ter civilnopravne osebe. 

Če ni mogoče zagotoviti sredstev na nač in 
iz prejšnjega odstavka, se sredstva za izplač i- 
lo zajamčenih osebnih dohodkov po 13. č lenu 
tega zakona lahko krijejo tudi iz posebnega 
rezervnega sklada, oblikovanega na osnovi 
določbe 133. člena obrtnega zakona. 

20. člen 
Sredstva za izplač ilo zajamčenih osebnih 

dohodkov pa 14. č lenu tega zakona se krijejo 
iz sredstev rezerv, oblikovanih na osnovi do- 
ločbe 118. člena zakona o združevanju kme- 
tov. 
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21. člen 
Višina minimalnih življenjskih stroškov se 

izračuna na osnovi metodologije, ki jo na 
predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije sprejmejo Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

22. člen 
Višino minimalnih življenjskih stroškov 

ugotovi in spremlja Zavod SRS za statistiko in 
jo vsake 3 mesece objavi v Uradnem listu 
SRS. 

23. č len 
Temeljna organizacija, ki je po zakonu 

vsled nekrite izgube po zaključnem računu 
dolžna izplačevati zajamčene osebne dohod- 
ke, lahko izplačuje osebne dohodke višje od 
zakonsko določenih zajamčenih osebnih do- 
hodkov tudi v primeru, če skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen 
organ ugotovi objektivni značaj vzrokov za 
izgubo ali oceni, da je zaradi narave in pome- 
na dejavnosti to opravič ljivo. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ali 
od nje pooblaščen organ lahko na osnovi 
utemeljene vloge temeljne organizacije sprej- 
me sklep v smislu prejšnjega odstavka le, če 
so za razliko med zajamčenimi osebnimi do- 
hodki po zakonu in osebnimi dohodki po sa- 
moupravnem splošnem aktu zagotovljena ne- 
povratna sredstva. 
VARIANTA: 2. odstavek se spremeni tako, da 
glasi: 

V primeru, da skupščina družbenopolitične 
skupnosti ali od nje pooblaščen organ na 
osnovi utemeljene vloge temeljne organizaci- 
je sprejme sklep v smislu prejšnjega odstav- 
ka, mora za razliko med zajamčenimi osebni- 
mi dohodki po zakonu in osebnimi dohodki 
po samoupravnem splošnem aktu zagotoviti 
ustrezna sredstva. 

24. člen 
Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek temeljna organizacija, če 
ne izplača zajamčenega osebnega dohodka v 
roku, ki je določen za izplač ilo osebnega do- 
hodka s samoupravnim splošnim aktom. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba temeljne orga- 
nizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

25. člen 
Z denarno kaznijo od 3000 do 10.000 din se 

kaznuje za prekršek, kdor samostojno oprav- 
lja dejavnost z osebnim delom s sredstvi v 
lasti občanov ali civilnopravna oseba, ki ima 
delavce v delovnem razmerju, če jim ne izpla- 
čuje vsaj osebnega dohodka v višini iz 13. č le- 
na tega zakona. 

26. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati zakon o najmanjšem osebnem dohod- 
ku (Uradni list SRS, št. 17/73, in 27/74). 

27. člen 
Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Na 11. seji dne 23. novembra J978 sta Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenije obravnavala in sprejela 
predlgg za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

Izhodišča, podana v predlogu za izdajo zakona, so bila 
sprejeta, mnenja in predlogi pa so v največ ji možni meri 
upoštevani v besedilu osnutka zakona. 

Temeljno izhodišče pri pripravi osnutka zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku je 24. člen ustave SRS, ter 131., 132. 
in 133 člen zakona o združenem delu. Po teh določbah je 
vsakemu' delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi 
zajamčen iz dela osebni dohodek najmanj v višini, ki mu 
zagotavlja materialno in socialno varnost. Višino zajamče- 
nega osebnega dohodka določajo delavci v temeljni organi- 
zaciji s samoupravnim splošnim aktom v skladu s samouprav- 
nim sporazumom, družbenim dogovorom in zakonom glede 
na splošno stopnjo produktivnosti celotnega družbenega 
dela in splošne razmere okolja, v katerem delavec dela in živi. 
Prav tako so v teh določbah opredeljeni tudi viri sredstev za 
zagotovitev zajamčenih osebnih dohodkov. Poleg teh osnov- 
nih določb so kot podlaga za osnutek zakona v nekaterih 
specifičnih določbah upoštevane tudi določbe zakona o sred- 
stvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/77), obrtnega zakona 
(Uradni Ust SRS, št. 1/79) in zakona o združevanju kmetov 
(Uradni list SRS. št 1/79). 

Kot podpora posameznim osnovnim usmeritvam v tem 
osnutku je med drugim upoštevano zlasti mnenje zveznega 
Sveta za vprašanja družbene ureditve, ki ga je ta svet zavzel 
ob obravnavi nekaterih načelnih vprašanj v zvezi s pripravo 
zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. 
Svet je med drugim zavzel stališče, da je potrebno spremeniti 
razmerje, v katerem se v odnosu do povprečnih osebnih 

dohodkov določajo z zakonom zajamčeni osebni dohodki 
oziroma to razmerje povečati, ter da naj bi se zagotovili 
diferencirani zajamčeni osebni dohodki vsem zaposlenim. 

1. č len povzema v osnovnih črtah besedilo 24. č lena ustave 
SRS in 3. odstavka 131. člena zakona o združenem delu. 

2. člen posebej izpostavlja osnovni princip zagotavljanja 
sredstev za zajamčeni osebni dohodek - to pa je vzajemnost 
in solidarnost delavcev, ki se, kot je kasneje s povzemanjem 
zakonskih določb ter upoštevanjem družbene prakse tudi 
opredeljeno, manifestira v ustreznih samoupravnih sporazu- 
mih in družbenih dogovorih oziroma na ravni republike z 
oblikovanjem mehanizma skupnih rezerv. 

Poleg tega 2. č len opredeljuje primere, v katerih si delavci 
lahko medsebojno zagotavljajo pravico do zajamčenega 
osebnega dohodka. Z zakonsko dikcijo »za primere motenj 
oziroma izgube v poslovanju« se želi zagotoviti oziroma omo- 
goč iti različne oblike samoupravno dogovorjene solidarnosti 
za vse možne primere, v katerih bi lahko prišlo do izplačeva- 
nja zajamčenih osebnih dohodkov. 

3. č len pravico do zajamčenega osebnega dohodka oprede- 
ljuje y okviru sredstev za zajamčene osebne dohodke, kar 
praktično pomeni, da je s tako določbo presežena tista ra- 
zlaga ustavne opredelitve zajamčenega osebnega dohodka, 
ki na osnovi zajamčenega osebnega dohodka kot indivi- 
dualne pravice delavca zahteva določ itev zajamčenega oseb- 
nega dohodka vsakemu delavcu posebej, ne glede na delav- 
čev delovni prispevek - iz take opredelitve je izhajala dilema, 
aH pripisati zajamčeni osebni dohodek po zakonu vsakemu 
delavcu posebej in to diferencirano, aH za vse delavce v enaki 
višini. Na osnovi prej omenjene razlage 24. č lena ustave SRS 
oziroma 22. člena Zvezne ustave je bila omenjena dilema 
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predmet medrepubliških usklajevanj, vendar za zdaj še ni 
doseženo enotno stališče. Zagotavljanje zajamčenega oseb- 
nega dohodka na nač in, kot je opredeljen v 3. členu tega 
zakonskega osnutka omenjeno dilemo ne dopušča in tudi za 
zakonsko rešitev zajamčenega osebnega dohodka predvi- 
deva, da si delavci medsebojno jamčijo sredstva za zajamčeni 
osebni dohodek, delitev teh zajamčenih osebnih dohodkov pa 
prepušča samoupravnemu splošnemu aktu temeljne organi- 
zacije - v dosedanjih razmišljanjih o ureditvi zajamčenih 
osebnih dohodkov je bila taka rešitev predvidena le za sa- 
moupravno oziroma družbeno dogovorjene zajamčene 
osebne dohodke. 

V 4. členu je pravica do zajamčenega osebnega dohodka 
vezana na polni delovni čas in izpolnjevanje delovnih obvez- 
nosti. S tem se na eni strani želi zagotoviti pravica do zajam- 
čenega osebnega dohodka v primeru, ko delovni rezultati iz 
objektivnih razlogov niso doseženi v normalni višini, na drugi 
strani pa je pravica do zajamčenega osebnega dohodka ve- 
zana na čas, prebit na delu in torej ne pripada delavcem, ki 
bodisi niso delali polni delovni čas, bodisi zaradi subjektivnih 
razlogov niso dosegli normalnega delovnega uč inka. 

5. člen povzema določbe 2. odstavka 131. člena zakona o 
združenem delu, po katerih mora biti zajamčeni osebni doho- 
dek vedno določen s samoupravnim splošnim aktom, ki pa 
mora biti v skladu s sprejetimi samoupravnimi sporazumi, 
družbenimi dogovori in zakoni. 

Naslednji 3 členi so posvečeni samoupravnemu urejanju 
zajamčenega osebnega dogodka in dajejo le usmerjevalne 
norme. Ta tematika je tudi sicer regulirana z ustreznimi č leni 
družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo (pred- 
vsem gre za 57. člen omenjenega družbenega dogovora). 
Delavci se lahko s samoupravnim sporazumom in družbenim 
dogovorom za primere in pod pogoji, ki jih opredelijo sami, 
sporazumejo za izplačevanje višjih zajamčenih osebnih do- 
hodkov, kot pa šo določeni z zakonom, vendar morajo v tem 
primeru v samoupravnem sporazumu opredeliti tudi nač in 
zagotavljanja sredstev. 

Členi od 9 do 14 so namenjeni izključno reguliranju zajam- 
čenega osebnega dohodka po zakonu. 

9. č len določa primer, ko nastopi pravica delavca do zajam- 
čenega osebnega dohodka po zakonu. 10. člen določa tisto 
višino sredstev, ki so si jo delavci v okviru družbe kot celote 
(pri tem je kot družbenopolitična skupnost mišljena SRS) 
dolžni zajamčiti - gre za z zakonom predpisano višino solidar- 
nostnih sredstev, do katerih imajo delavci posamezne te- 
meljne organizacije ob izpolnjevanju pogojev iz 4. č lena tega 
zakona pravico v vsakem primeru. Višina ter osnova, od 
katere se ta višina obračunava sta sicer stvar dogovora, ven- 
dar je konkretna številka v 10. členu predlagana na osnovi 
dosedanjih izkušenj pri omejevanju izplač il osebnih dohod- 

kov. 11. člen določa nač in delitve sredstev za zajamčeni 
osebni dohodek ter predpisuje tudi individualno najnižji zne- 
sek, ki ga veže na minimalne življenjske stroške. Termin 
»minimalni življenjski stroški« je kot naloga v smislu izvajanja 
družbenega plana 1981-85 naveden v resoluciji o izvajanju 
družbenega plana SRS za obdobje 1981-85 v letu 1981. Meto- 
dologija za izračun minimalnih življenjskih stroškov v tem 
trenutku še ni dokončno dogovorjena, vendar jo bo potrebno 
sprejeti do sprejetja tega zakona. 12. č len določa višino nado- 
mestil v času, ko se v temeljni organizaciji izplačujejo zajam- 
čeni osebni dohodki. 

13. in 14. č len okvirno določata pravico delavcev, zaposle- 
nih pri nosilcih osebnega dela ter združenih kmetov do za- 
jamčenega osebnega dohodka. 

Ideja, da se z zakonom o zajamčenem osebnem dohodku 
načelno uredi tudi problematika zajamčenega osebnega do- 
hodka za združene kmete, je bila sprejeta na osnovi ustreznih 
določb zakona o združevanju kmetov. Ker pa gre pri "Združe- 
nih kmetih« za poseben status, za pridobitev katerega ni 
opredeljen obseg združevanja dela in sredstev oziroma višina 
dohodka posameznega kmeta iz skupne kmetijske proizvod- 
nje, osnutek zakona konkretno ureditev zajamčenih osebnih 
dohodkov za združene kmete prepušča samoupravnemu spo- 
razumu o združevanju dela in sredstev, pri tem pa daje neka- 
tere usmerjevalne norme. 

Naslednjih 6 členov predstavlja specifikacijo določb Za- 
kona o združenem delu glede virov sredstev oziroma izplače- 
vanja zajamčenih osebnih dohodkov. Določene posebnosti 
nastopajo pri temeljnih organizacijah, ki pridobivajo svoj do- 
hodek oziroma po načelih svobodne menjave dela (17. č len). 
Za te temeljne organizacije je namreč z zakonom le fakulta- 
tivno določeno združevanje rezerv, vendar kot vir za izplač ilo 
zajamčenega osebnega dohodka osnutek tega zakona pred- 
pisuje v okviru samoupravne interesne skupnosti združena 
sredstva rezerv. Taka formulacija je uporabljena s ciljem, da 
se v okviru samoupravne interesne skupnosti dopusti tudi 
eventualno združevanje sredstev rezerv uporabnikov, ne le 
izvajalcev, saj gre često za čvrstejšo dohodkovno povezanost 
med uporabniki in izvajalci, kot pa med izvajalci samimi. Tako 
kot v 17. členu osnutek zakona tudi v 18. č lenu za delavce v 
delovnih skupnostih predvideva posebno rešitev. 19. in 20. 
člen predstavljata specifičnost zagotavljanja sredstev za de- 
lavce, zaposlene pri nosilcih osebnega dela in združene 
kmete. 

Posebne določbe so namenjene opredeljevanju minimalnih 
življenjskih stroškov in njihovemu tekočemu prilagajanju ra- 
zmeram na področju cen življenjskih potrebšč in, s 23. č lenom 
pa je vzpostavljen sistem izjem za primer, ko je temeljna 
organizacija po zakonu (49. člen zakona o sanaciji in prene- 
hanju organizacij združenega dela) dolžna izplačevati zajam- 
čeni osebni dohodek. 
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POROČILO 

o uresničevanju socialne politike in 

sprejetih ukrepov v letu 1981 (ESA-834) 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega 
sveta o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-85 ter resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1981 med drugim sprejela tudi 
sklep, naj Izvršni svet skupaj s Skupnostjo socialnega varstva 
Slovenije poroča o uresničevanju sprejete socialne politike in 
ukrepov. Ugotovita naj, ali je glede na zaostrene gospodarske 
razmere potrebno spremeniti socialne korektive, in sicer tako, 
da bodo ob zagotavljanju socialne varnosti spodbujali tudi k 
več ji produktivnosti. 

Poroč ilo vsebuje oceno uresničevanja tistih ukrepov, na 
katere je Skupščina SR Slovenije v ocenah uresničevanja 
resolucije posebej opozorila. Ostala področja in vidiki so- 
cialne politike pa bodo ocenjeni ob pripravah analiz uresniče- 
vanja zakonov s področja socialnega varstva in samouprav- 
nega sporazuma o skupnih izhodišč ih za zagotavljanje so- 
cialne varnosti v obdobju 1981-85. 

Opozoriti moramo; da je težko oceniti vpliv sprejetih ukre- 
pov na produktivnost, pa tudi, ali obseg socialnovarstvenih 
ukrepov zadošča za zagotavljanje socialne varnosti delovnih 
ljudi in občanov, ker še nimamo razvitega ustreznega infor- 
macijskega sistema. Skopi podatki in ocene pa vendarle ka- 
žejo bistvene pozitivne premike, ki čedalje bolj utrjujejo spoz- 
nanje, da so delo in delovni rezultati osnovno izhodišče so- 
cialne varnosti in da je na tem področju potrebno uveljaviti 
selektivna in podružbljena merila, ki jih je mogoče uresniče- 
vati v združenem delu in v življenjskem okolju na osnovi 
objektivnega ugotavljanja razmer in pogojev življenja posa- 
meznikov in skupin občanov, upoštevaje tudi konkretne ra- 
zmere na posameznem območju. 

A - PREGLED SPREJETIH UKREPOV 

1. DRUŽBENO VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 
- Gradnja in opremljanje vzgojnovarstvenih 
objektov ter uvajanja raznih oblik organizirane 
vzgoje in varstva 

V letu 1980 je bilo v vzgojnovarstvene organizacije vključe- 
nih okoli 34% vseh otrok od osmega meseca do sedmega leta 
starosti. Ta odstotek se v posameznih občinah giblje od 15 
(Mozirje) do 51 (Ljubljana-mesto). Opozorila iz nekaterih ob- 
čin kažejo, da se je pritisk na vzgojnovarstvene organizacije 
letos zmanjšal oziroma da se je ponekod zmanjšalo število 
vključenih otrok. Rast cen v vzgojnovarstvenih organizacijah 
je spodbudila starše k iskanju drugih oblik varstva otrok, za 
katero gotovo obstajajo pogoji v posameznih okoljih. Ob 
preusmerjanju v takšne oblike varstva pa je treba tem otro- 
kom zagotoviti tudi ustrezno družbeno vzgojo, prav tako pa 
tudi tistim otrokom, ki niso vključeni v nobeno organizirano 
obliko vzgoje. 

Skupnost otroškega varstva Slovenije z novimi racionalnej- 
šimi standardi in normativi poskuša zagotoviti minimalne 
pogoje za delo v vzgojnovarstveni organizaciji in zavarovati 
otroka, hkrati pa zagotoviti, da se dejavnost vzgojnovarstvene 
organizacije razvija kot izraz potreb in interesov okolja, v 
katerem deluje, Cilj omenjenih standardov in normativov pa je 
tudi, da bi bila gradnja in opremljanje objektov bolj premiš- 
ljeno, da bi opustili vse, kar ne prispeva k uresničevanju 
temeljne naloge vzgojnovarstvene dejavnosti. To torej po- 
meni bolj gospodarno ravnanje s sredstvi, kar bo omogočilo, 
da bomo tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah vključ ili v 
družbeno usmerjeno obliko vzgoje in varstva č igriveč otrok. 

Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije je v za- 

četku leta sprejela tudi osnove za svobodno menjavo dela 
med obč inskimi skupnostmi otroškega varstva in vzgojnovar- 
stvenimi organizacijami z enotno metodologijo za izračun 
ekonomske cene na otroke, ki omogočajo uporabnikom ne- 
posredni vpliv na porabo sredstev v vzgojnovarstveni dejav- 
nosti, izvajalcem pa možnost uveljaviti ustrezno nagrajevanje 
za opravljeno delo. Nedvomno je mogoče razviti in uveljaviti 
več novih oblik organizirane vzgoje in varstva otrok, kar pa je 
odvisno predvsem od pobud staršev v krajevnih skupnostih in 
od različnih društvenih oblik združevanja občanov, ki naj bi 
svoj program razvijali tudi na tem področju. Uveljaviti mo- 
ramo izhodišča, da je nadaljnji razvoj organiziranega varstva 
in vzgoje otrok odvisen tudi od iskanja novih oblik, od pri- 
pravljenosti staršev za uresničevanje skupnih načrtov vzgoje 
in varstva ter tudi od bolj smotrne izkoriščenosti dosedanjih 
kapacitet. 

Zato moramo uveljaviti racionalnejše standarde v vzgojno- 
varstvenih organizacijah ter še naprej razvijati alternativne in 
cenejše oblike organiziranega varstva otrok. Zlasti pa je treba 
razvijati pogoje za organizirano varstvo otrok z upoštevanjem 
dejanskih možnosti in potreb v določeni krajevni skupnosti ali 
organizaciji združenega dela in različne oblike varstva na 
osnovah neposredne svobodne menjave dela. 

- Subvencioniranje vzgojno-varstvene 
dejavnosti ' 

Sredstva, ki se zbirajo v Občinskih skupnostih otroškega 
varstva po domicilnem principu, se namenjajo vzgojnovar- 
stveni dejavnosti. Po podatkih iz leta 1980 so skupnosti 60% 
teh sredstev porabile za subvencioranje cene v vzgojnovar- 
stvenih organizacijah. 

Pri tem je potrebno poudariti, da se ta sredstva porabijo za 
približno 35% vseh predšolskih otrok, saj je v vzgojnovar- 
stvene organizacije vključenih le okrog 70.000 otrok. Nihče od 
staršev, ki imajo otroka v vzgojnovarstveni organizaciji, ne 
plačuje polne ekonomske cene. Prispevek staršev se giblje 
med 20 in 80% te cene, odvisno od dohodka na družinskega 
člana. Povprečno prispevajo starši na otroke do 3 let od 1000 
do 3500 din za starejše pa od 600 do 2400 din. 

- Denarne pomoči otrokom 
Do letošnjega leta so bile denarne pomoč i in dohodkovni 
pogoji enaki za vso Slovenijo. Sredstva so se združevala v 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije po načelu popolne 
solidarnosti in vzajemnosti po enotni prispevni stopnji. Letos 
pa se zbirajo v občinskih skupnostih otroškega varstva na 
osnovi sprejetih sporazumov. Občinske skupnosti otroškega 
varstva so v okviru dogovorjenih sredstev določile dohod- 
kovne pogoje in višine denarnih pomoči ter pri tem upošte- 
vale življenjske stroške za otroka (ta znaša 3900 din). Pri 
odločanju o pravici do denarne pomoč i bolj neposredno 
sodelujejo temljne organizacije združenega dela in krajevne 
skupnosti ter tako poskušajo bolj življenjsko kot doslej reše- 
vati potrebe posameznega otroka. 

Denarna pomoč je socialni korektiv, ki naj bi zagotavljal 
zadovoljitev najnujnejših življenjskih potreb vsem otrokom 
tistih družin, ki si z lastnim delom ne morejo zagotoviti dovolj 
sredstev. Denarne pomoč i naj bi bile v prihodnje uč inkovi- 
tejše ter odvisne od socialnega položaja družine in konkretnih 
razmer v občini. 

Na tako usklajenih osnovah prejema v SR Sloveniji od 1. 
maja 1981 dalje denarno pomoč 102.692 družin z 216.823 
otroki ter 17.500 otrok iz kmečkih in drugih družin, ki jim je 
pomoč nujno potrebna. Povečane denarne pomoč i prejema 
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18.824 otrok z edinim hranilcem ter 3.387 težje telesno ali 
duševno prizadetih otrok. Primerjava števila otrok, ki so 
prejemali denarno pomoč po stanju 31. decembra 1980 in 1. 
maja 1981 kaže, da se je število otrok, ki so upravičeni do 
denarne pomoči, zmanjšalo za 31%. 

S 1. majem 1981 so se dohodkovni pogoji in višine denarnih 
pomoč i bistveno spremenile. 
V občinah so se odloč ili za naslednjo lestvico: 

dohodkovni pogoj v din na mesec na Višina denarne 
članadružine pomoči 
do 2.200 1.000 
od 2.200 do 2.800 700 
od 2.800 do 3.900 400 

Do 1. maja 1981 je bil namreč dohodkovni pogoj razdeljen v 
štiri skupine v razponu od 2.200 do 3.900, višina denarnih 
pomoč i je znašala za prvega otroka od 210 do 600, za nasled- 
nje otroke pa od 290 do 730 din. 

Pri denarnih pomočeh je treba še dosledneje upoštevati 
dejanske razmere družine in njene življenjske pogoje ter se na 
osnovi tega odločati za oblike in obseg družbene pomoči. 
Občinske skupnosti otroškega varstva in socialnega skrbstva 
morajo uresnič iti načela domicilnega socialnega varstva. Ne 
glede na to, da se sredstva za družbene denarne pomoči 
otrokom zbirajo po sedežnem principu, je treba na osnovi 
dejanskih družinskih razmer ob sodelovanju skupnosti social- 
nega skrbstva pomagati družinam, ki takšno pomoč resnično 
potrebujejo. V ta namen pa morajo občinske skupnosti otro- 
škega varstva, ki zbirajo sredstva za družbene denarne po- 
moči, sodelovati s skupnostjo, na območju katere takšna 
družina živi. j 

- Nadomestila osebnega dohodka za 
porodniški dopust 

Skupnost otroškega varstva Slovenije je maja letos sprejela 
sklep o uskladitvi nadomestil osebnega dohodka za porodni- 
ški dopust v letu 1981. Po tem sklepu so bila nadomestila 
osebnega dohodka za porodniški dopust usklajena s poveča- 
njem osebnih dohodkov v letu 1980 in v obdobju od januarja 
do aprila 1981 tistim upravičencem, ki so že več kot šest 
mesecev odsotni z dela zaradi poroda in nege otroka. Odsto- 
tek povečanja je različen, odvisen pa je od osnove, na podlagi 
katere upravičenec prejema nadomestilo. Ta sklep onemo- 
goča, da bi bilo nadomestilo višje kot osebni dohodek de- 
lavca, če bi delali, ali nižje, kot znaša najnižji osebni dohodek, 
ki ga v skladu z zakonom o najnižjem osebnem dohodku z 
odlokom določ i Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Socialna varnost v zvezi z materinstvom in nego otroka 
združene kmetice (kmečke proizvajalke) še ni uresničena. V 
sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije je v pripravi osnutek 
samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih zdru- 
ženih kmetov glede uresničevanja pravice do porodniškega 
dopusta. Dosedanja javna razprava je pokazala, da se večina 
kmetov zavzema za izenačitev pogojev in pravic porodnega 
varstva združenih kmetic z ostalimi delavkami in da so zdru- 
ženi kmetje pripravljeni združevati sredstva v te namene. Tako 
lahko pričakujemo, da bo sporazum sprejet že v letošnjem 
letu. 

2. SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV IN 
DRUGIH STAREJŠIH OBČANOV 
- Socialna varnost upokojencev z najnižjimi 
prejemki 

Pri zagotavljanju socialne varnosti upokojencev z najnižjimi 
pokojninskimi prejemki velja omeniti predvsem institut var- 
stvenega dodatka, ki je v pokojninskem sistemu edini korektiv 
za zagotavljanje ustreznega socialnega položaja tudi tej kate- 
goriji upokojencev. Pridobitev pravice do varstvenega do- 
datka je odvisna od premoženjskih cenzusov, v katere so 
zajeti dohodki upokojenca, kot tudi dohodki članov njego- 
vega gospodinjstva. Tako lahko prejemajo varstveni dodatek 
le tisti, ki so resnično v težkem socialnem položaju in nimajo 
možnosti pridobivati dodatnih sredstev poleg pokojnine. Iz- 
jemo predstavljajo le upokojenci, ki so se upokojili s polno 

' pokojninsko dobo, njihova pokojnina pa ne dosega mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov. Le-ti namreč prido- 
bijo pravico do varstvenega dodatka ne glede na premoženj- 
ske pogoje. 

Ob tem je potrebno povedati, da so letos v Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR. Sloveniji, po 
predhodnem soglasju Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
in drugih družbenopolitičnih dejavnikov izenač ili višino mej- 
nega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov z višino najniž- 
jega osebnega dohodka delavcev v združenem,delu, ki je 5100 
din, kar pomeni izredno pozitiven premik pri zagotavljanju 
socialne varnosti upokojencev z najnižjimi pokojninami. Ven- 
dar pa to ne pomeni, da dobi vsak upokojenec, ki ne dosega 
mejnega zneska, tudi pokojnino v znesku 5100 din, saj je 
višina varstvenega dodatka odvisna tudi od dopolnjene po- 
kojninske dobe. 

Pri omenjenem institutu bodo uveljavljene nekatere pozi- 
tivne novosti tudi z novelo statuta skupnosti. 

- Valorizacija pokojnin 
Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 

rovanja v SR Sloveniji je glede na gmotni položaj upokojen- 
cev letos dvakrat valorizirala pokojnine, in sicer prvič 10. 
junija 1981 za 8% in drugič 18. septembra 1981 za 10%, 
obakrat z veljavnostjo od 1. julija 1981. Ob prvi valorizaciji se 
je zavezala, da si bo prizadevala ohraniti razmerje med po- 
prečno starostno pokojnino in poprečnim osebnim dohod- 
kom na ravni 73,5%. Za drugo valorizacijo se je odloč ila na 
podlagi naslednjih izhodišč : 

- ocenjenega povečanja osebnih dohodkov v letu 1981 za 
28,3% in višine poprečnega osebnega dohodka 11.248 din; 

- poprečna starostna pokojnina bi letos znašala 7.840 din, 
kar bi bilo le 21,6% več v primerjavi z letom 1980; 

- za ohranitev,doseženega razmerja med poprečno sta- 
rostno pokojnino in poprečnim osebnim dohodkom (73,5%) 
bi morala poprečna starostna pokojnina letos znašati 8.267 
din; 

- Starostno zavarovanje in preživninsko 
varstvo kmetov 

V teku je sistemska preobrazba področja starostnega zava- 
rovanja kmetov z novim republiškim zakonom, ki naj bi bil 
sprejet ob koncu leta ali v začetku prihodnjega. 

Na področ ju preživninskega varstva kmetov Skupnost sta- 
rostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji ustrezno izvaja 
določila zakona o preživninskem varstvu, pri čemer pa je še 
vrsta odprtih vprašanj, ki se postopno rešujejo. Število preživ*- 
nin pa je še vedno razmeroma skromno, saj jih je bilo v 
mesecu juliju izplačanih le 31. Na večje zanimanje kmetov, ki 
uveljavljajo preživninsko varstvo in na povečevanje njihovega 
števila, pa skupnost neposredno ne more vplivati. 

- Socialno varstvo občanov brez sredstev za 
preživljanje 

Da bi zagotovili ustrezno življenjsko raven občanom, ki 
nimajo dovolj sredstev za preživljanje, je Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije v zagotovljenem programu in solidarnosti 
od 1. januarja 1981 zagotovila 2.900 din na mesec družbene 
denarne pomoči občanom, ki jim je ta pomoč edini vir preživ- 
ljanj (in 1.450 din kot dopolnilni vir). Zaradi neugodnih gospo- 
darskih gibanj oziroma visoke rasti cen in življenjskih stro- 
škov so občinske skupnosti socialnega skrbstva iz svojih 
dopolnilnih programov omenjene pomoč i med letom valorizi- 
rale na 3.200 din (od aprila oziroma maja 1981 dalje), da bi jih 
vsaj delno približali eksistenčnemu minimumu za starostnika. 
V prizadevanju, da bi enotneje uredili višine denarnih pomoč i 
v okviru zagotovljenega programa v SR Sloveniji (višina teh je 
v posameznih občinah različna), predlaga Skupnost social'- 
nega skrbstva Slovenije uskladitev višin denarnih pomoč i - 
kot edinega vira, ki naj bi znašale od 1. oktobra 1981 dalje 
3.400 din. Načrtovana sredstva skupnosti bodo s predlagano 
uskladitvijo ostala v okviru resolucijsko predvidene nomi- 
nalne rasti. Znesek 3.400 din bi predstavljal 66% višine zajam- 
čenega osebnega dohodka oziroma varstvene pokojnine v 
Sloveniji ali 76% ocenjenih minimalnih življenjskih stroškov 
starostnika. Ti stroški znašajo po oceni iz maja letos 3.901 din. 
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V prvi polovici letošnjega leta je družbeno denarno pomoč kot 
edini vir preživljanja prejemalo okoli 4400 upravičencev (leta 
1980 4315), kot dopolnilni vir pa 8550 leta 1980 8220). 

Hkrati smo si prizadevali okrepiti službo nege na domu in 
organizirati sosedsko pomoč. Vendar na tem področju z re- 
zultati ne moremo biti zadovoljni. Primanjkuje ustreznih ka- 
drov in tudi sredstva, namenjena za to dejavnost, niso 
ustrezna. Postopno pa se v posameznih krajevnih skupnostih 
v okviru Rdečega križa razvijajo prostovoljne oblike pomoči. 
Le s težavo se namreč uveljavlja spoznanje, da bi morale 
krajevne skupnosti tovrstno dejavnost bolj razvijati. 

- Varstvo starejših občanov v domovih 
V primerjavi s prejšnjimi leti pa beležimo več ji napredek na 

področju svobodne menjave dela s splošnimi socialnimi za- 
vodi. Izoblikovana in sprejeta so bila izhodišča za svobodno 
menjavo dela in sklenjeni samoupravni sporazumi. Organizi- 
rana je bila vrsta pogovorov in delovnih sestankov z direktorji 
zavodov in s funkcionarji občinskih skupnosti o uveljavljanju 
načel in določb o svobodni menjavi dela, pa tudi o vsebinski 
zasnovi dela v zavodih. 

Ni pa bila izpeljana akcija o prerazporeditvi oskrbnih stro- 
škov v domovih za starejše občane, ki je bila opredeljena v 
oceni uresničevanja letošnje resolucije. 

Z usmerjeno družbeno akcijo v zadnjih desetih letih smo v 
domovih za starejše občan^ zagotovili oskrbo za skoraj 9000 
oseb. 

Ker oskrbni stroški v domovih močno rastejo zaradi okoli- 
šč in, na katere te organizacije ne morejo vplivati, se zaostruje 
vprašanje, kako bodo lahko te družbene ustanove izpolnje- 
vale svoj program. Ena izmed možnosti, ki je bila že večkrat 
predlagana in utemeljena s splošnimi pravicami delovnih ljudi 
in občanov, je prerazporeditev stroškov v domovih in sicer za 
zdravstveno nego na zdravstvene skupnosti, za del stroškov 
bivanja pa na stanovanjske skupnosti. 

Dosedanji poskusi reševanja teh vprašanj niso bili uspešni. 
Starejšim občanom, ki potrebujejo varstvo v zavodih, a s 

svojimi dohodki in s pomočjo svojcev ne zmorejo plačevati 
oskrbnine, občinske skupnosti socialnega skrbstva sicer za- 
gotavljajo plačilo oziroma odplač ilo oskrbe, vendar zaradi 
visokih oskrbnin to zelo bremeni že tako skromna sredstva 
skupnosti, ponekod celo v škodo ostalih programov skupno- 
sti. 

3. SOCIALNA VARNOST NEZAPOSLENIH 
OSEB 

Problematika zaposlovanja je že bila v razpravi v skupšč in- 
skih in drugih telesih na podlagi obširnega poročila, zato 
predloženo poročilo obravnava le tisti del, ki zadeva nezapo- 
slenost. 

Konec leta 1980 se je povečalo število iskalcev zaposlitve na 
12.227 oseb; v njihovi strukturi pa se letos povečuje število 
strokovnih in visoko strokovnih delavcev ter tistih, ki prvič  
iščejo zaposlitev, zlasti administrativno-ekonomskih ip druž- 
boslovnih poklicev. 

Skupnosti za zaposlovanje priznavajo osebam, ki so že bile 
zaposlene, za čas nezaposelnosti denarna nadomestila. Po 
predpisih, ki urejajo področje zdravstvenega in otroškega 
varstva, pripada nezaposelnim osebam še pravica do zdrav- 
stvenega varstva in otroškega dodatka. 

Ker torej dajatve za primer nezaposelnosti (denarno nado- 
mestilo in pomoč) v celoti ureja zakon, skupnosti za zaposlo- 
vanje nimajo možnosti selektivnega uveljavljanja posebnih 
ukrepov ali korektivov, ki bi vplivali na pridobitev ali višino 
dajatev. Z aktivno politiko zaposlovanja in angažiranostjo 
strokovnih služb skupnosti za zaposlovanje pri iskanju zapo- 
slitev nezaposelnim osebam, ki prejemajo dajatve, pa skupno- 
sti vplivajo na obseg sredstev, potrebnih za njihovo izplačeva- 
nje. Z zakonom določeni sistem zavarovanja za primer neza- 
poselnosti sicer zagotavlja delavcem socialno varnost v času, 
ko brez svoje krivde niso zaposleni, vendar se kažejo potrebe 
po spremembi predpisa (novega zakona o zaposlovanju in o 
zavarovanju za primer brezposelnosti) v smislu spodbujanja 
produktivnega zaposlovanja. 

V letošnjem prvem polletju je bilo 1.631 upravičencev do 
denarnega nadomestila in 289 upravičencev do denarne po- 
moči, za kar je bilo porabljenih 32.208,560 dinarjev. 

V dosedanjih razpravah so se oblikovala nekatera stališča 
in predlogi za spremembo socialne varnosti nezaposelnih, ki 
naj bi jih upoštevali pri pripravi novega zakona o zaposlova- 
nju: 

- prouč iti bo potrebno, na kakšen način vplivajo prejemki 
za nezaposelnost v višini zajamčenega osebnega dohodka na 
socialno in materialno varnost, na usposabljanje ter produk- 
tivno zaposlovanje nezaposlenih; 

- določ iti bi bilo treba najvišji znesek denarnega nadome- 
stila oziroma denarne pomoč i z namenom, da bi tako odpra- 
vili ekstremno visoke dajatve, ki bi destimulativno vplivale na 
nezaposlene pri iskanju ponovne zaposlitve, ki ustreza njihovi 
strokovni in delovni usposobljenosti; 

- omejiti je treba absolutno časovno trajanje pravice do 
nadomestila in pomoč i nezaposelnim ob pogoju, da bodo 
dobili zaposlitev oziroma bodo razporejeni na delo - v skladu 
z njihovimi sposobnostmi - kar jim bo zagotavljalo ustrezen 
življenjski standard (po sedanjem zakonu so pravice časovno 
neomejene, če ni zaposlitve, ki bi ustrezala strokovni izobra- 
zbi oziroma z delom pridobljeni delovni usposobljenosti). 

Zveza skupnosti za zaposlovanje mora izpopolniti sistem 
združevanja solidarnostnega prelivanja sredstev med občin- 
skimi skupnostmi za zaposlovanje, s katerim bo omogočeno 
usmerjanje sredstev tistim občinskim skupnostim, ki zaradi 
izjemnih gibanj nezaposlenosti ne bodo sposobne zagotav- 
ljati sredstev za uresničevanje svojega programa. Solidar- 
nostno prelivanje sredstev v ta namen naj bi omogočili s 
prerazporeditvijo sredstev, ki se že zbirajo v skupnosti. 

Združeno delo mora skladno z zakonom o delovnih razmer- 
jih skrbeti za sprotno in pravočasno preusmerjanje tehnolo- 
ških in ekonomskih presežkov delavcev. Vztrajati je treba, da 
se zaposlovanje presežkov delavcev rešuje znotraj združe- 
nega dela na podlagi dohodkovne povezanosti ter tudi na 
podlagi posebnih sporazumov med organizacijami združe- 
nega dela na določenem območju, ki sicer niso dohodkovno 
povezane. 

Ob razreševanju teh problemov pa je treba zagotoviti, v 
skladu z zakonom o skladih skupnih rezerv, tudi možnosti za 
aktiviranje teh sredstev za zagotovitev zmogljivosti za zaposli- 
tev delavcev tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki 
so prenehale z delom. 

4. Subvencioniranje stanarin 
V letu 1980 je subvencije k izdatkom za stanarine prejemalo 

3221 družin. Število upravičencev do subvencij se je v letu 
1980 v primerjavi z letom 1979 povečalo za 14%. Planirana 
sredstva za te namene niso bila v celoti porabljena. 

To lahko pomeni dvoje: 
- dosedanji sistem subvencioniranja stanarin je zaradi ve- 

ljavnih kriterijev razlog, da so planirana sredstva za subven- 
cioniranje porabljena le delno; 

-zaradi nedoslednega prehoda na ekonomske stanarine ni 
razlogov za povečanje obsega upravičencev za takšno obliko 
družbenih pomoči. 

Obseg subvencioniranja stanarin je povezan z intenziv- 
nostjo prehoda na ekonomske stanarine in uveljavitvijo pogo- 
jev in meril za delno nadomestitev stanarine, dogovorjenih v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Na osnovi pregleda 
dejanskega stanja posameznih upravičencev do subvencije 
naj bi stanovanjske skupnosti upoštevale, da se ta pravica 
lahko priznava tudi družini oziroma občanu, ki ne izpolnjuje 
kriterijev glede višine dohodka, živi pa v težkem gmotnem 
položaju (npr: bolezen, invalidnost, otroč i z motnjami v tele- 
snem ali duševnem razvoju), kar pa zlasti zahteva ureditev 
enotne evidence o prejemnikih različnih oblik družbene po- 
moč i. 

5. Participacija in nadomestila v zdravstvenem 
varstvu 

Z novim zakonom o zdravstvenem varstvu, ki določa opro- 
stitev participacije k stroškom zdravstvenih storitov iz zago- 
tovljenega programa zdravstvenega varstva, je prišlo do po- 
membne spremembe. Oprostitev je široka in zajema nekatere 
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kategorije občanov v celoti, ne glede na njihov dohodkovni 
položaj. S tem je participacija izgubila precej svojega usmer- 
jenega vpliva, ki se je v letih 1979 in 1980 kazal v zmanjšanju 
prvih obiskov v osnovni in specialistični zdravstveni dejavno- 
sti. Izgubila pa je tudi ekonomsko funkcijo, saj letos pokriva le 
še okoli 1,5% izdatkov za zdravstvene storitve. Sprememba 
sistema participacije, ki bi jo morali uvesti v interesu stabiliza- 
cije, bi ob sedanji določbi zakona o zdravstvenem varstvu le 
povečala obremenitev aktivnega prebivalstva v primerjavi z 
ostalimi kategorijami uporabnikov, pogoj za korenito spre- 
membo sistema je torej sprememba omenjene zakonske do- 
ločbe, za katero so že dale pobudo nekatere občinske zdrav- 
stvene skupnosti. 

Participacije naj bi bili oproščeni otroci in šolska mladina, 
vse druge skupine uporabnikov pa na osnovi poenotenih 
kriterijev v republiških skupnostih zdravstvenega in social- 
nega varstva, upoštevaje materialne razmere posameznih 
skupin uporabnikov ter oblike in vrsto zdravstvenih storitev. 

Predlog novega sistema nadomestil osebnega dohodka za 
čas bolezenske odsotnosti z dela, ki je v pripravi ob reviziji 
sporazumov o pravicah iz zdravstvenega varstva, temelji na 
načelih iz skupnih izhodišč , ki naj bi spodbujala k zmanjševa- 
nju odsotnosti z dela in več ji produktivnosti. 

6. ŠTIPENDIRANJE 
V oceni uresničevanja resolucije v prvih mesecih letošnjega 

leta je Skupščina SR Slovenije sprejela tudi pobudo za uredi- 
tev štipendiranja. Tako so se v letošnjem letu dokončno 
konstituirali samoupravni organi podpisnikov samouprav- 
nega sporazuma o štipendiranju. Štipendije pa so se za šol- 
sko leto 1981/82 poprečno povečale: kadrovsko za 20%, 
štipendije iz združenih sredstev pa za 36%. Višina štipendije 
je odvisna od materialnih razmer učenca oziroma študenta, 
od njegovega učnega uspeha ter tudi od drugih okolišč in, ki 
vplivajo na stroške šolanja. Štipendije učencev srednjih šol se 
gibljejo v razponu od 1500 do 4000 din, študentov višjih in 
visokih šol pa od 2500 do 5000 din. Štipendija potemtakem 
predstavlja od 25 do 55% poprečnega osebnega dohodka, kar 
skupno z družinskimi prejemki omogoča učencem in študen- 
tom dokaj dobre pogoje ter ustrezno materialno osnovo za 
šolanje. Od 105.286 učencev in študentov jih prejema štipen- 
dije 53.094 (50,4%) po stanju 31. 12. 1980. Od tega je kadrov- 
skih štipendij 72,3%, štipendij iz združenih sredstev pa 27,7%, 
Po ocenah v mesecu oktobru letos je kadrovskih štipendij 
razpisanih za približno 20% manj kot v letu 1980, vendar te 
številke še niso dokončne. 

B. SKLEPNE UGOTOVITVE 
1) Večina ukrepov za zagotovitev socialne varnosti delovnih 
ljudi in občanov je bila uresničenih; zlasti so bili dosledno 
izpeljani predlogi in ukrepi, ki so bili namenjeni tistim druži- 
nam in občanom, ki si s svojim delom in dohodki ne morejo 
zagotoviti ustrezne socialne varnosti. K temu je najuč inkovi- 
teje prispevala demokratizacija odločanja o različnih oblikah 
družbenih pomoči, saj so nekateri ukrepi, ki so bili doslej v 
pristojnosti republiških samoupravnih interesnih skupnosti, 
prešli v pristojnost občinskih skupnosti. Ta prehod je omogo- 
č il več ji nadzor nad socialnimi korektivi in njihovo usmeritev k 
tistim delovnim ljudem in občanom, ki jih glede na dejanske 
življenjske razmere tudi potrebujejo. 
2) Ugotavljamo tudi, da se pri izvajanju različnih oblik pomoči 
postopno odpravlja avtomatizem. Pravice čedalje bolj teme- 
ljijo na oceni dejanskih razmer posameznika in družine, kar je 
podlaga za določitev vrste in obsega družbene pomoči. Ta 
proces je spodbudil uvajanje domicilnega socialnega varstva 
družine, ki omogoča občinskim skupnostim otroškega var- 
stva in socialnega skrbstva, da dodeljujejo razne oblike po- 
moči na podlagi ugotovitve dejanskega materialnega stanja 
družine tudi mimo formalno sprejetih kriterijev. 
3) Na osnovi podatkov in spreminjanja razmer v občinah 
sklepamo, da so letošnji ukrepi, tako tisti, ki so bili uresničeni; 
pa tudi tisti, za katere še iščemo konkretne rešitve, enako pa 
tudi zaostrene družbenoekonomske razmere ter usklajevanje 
socialnovarstvenih vidikov v skupnostih socialnega varstva, 
veliko prispevali k doslednejšemu uresničevanju ciljev so- 
cialne varnosti in k ustrezni razporeditvi sredstev, ki jih v ta 

namen združujejo delavci v posameznih samoupravnih inte- 
resnih skupnostih 
4) Proces podružbljanja odločanja o ukrepih socialne varnosti 
nedvomno vpliva na večjo produktivnost, izključuje nedotak- 
ljivost pridobljenih pravic, s tem pa se uresničuje eno temelj- 
nih načel, da mora socialna varnost delovnega človeka in 
občana, temeljiti na delu in rezultatih dela. 
5) Zadovoljiv napredek beležimo pri postopnem preusmerja- 
nju denarnih oblik pomoč i v funkcionalne oblike pomoči. Ta 
ugotovitev velja zlasti za področje družbenega varstva otrok, 
kjer čedalje več sredstev usmerjamo v družbeno organizirane 
oblike varstva in v funkcionalne pomoč i družini, pa tudi za 
varstvo občanov, ki so brez lastnih sredstev za preživljanje. 
Vendar pa s tem procesom ne moremo biti v celoti zadovoljni, 
ker se v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajev- 
nih skupnostih, take oblike še premalo uveljavljajo in s(5 še 
vse preveč odločajo za dodeljevanje denarnih pomoči. 
6) Ocena o sprejetih ukrepih in uresničevanju socialne poli- 
tike kaže tufli na to, da ni potrebno uvajati novih oblik pomoči 
in da bodo sredstva, ki jih posamezne samoupravne interesne 
skupnosti združujejo v te namene, s predvidenimi valorizaci- 
jami zadostovala za uresnič itev programa družbenih pomoči. 

Ob teh pozitivnih ugotovitvah pa je potrebno opozoriti, da 
delavci v organizacijah združenega dela in občani v krajevnih 
skupnostih še vedno v premajhni meri prevzemajo vloge te- 
meljnih nosilcev ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti, 
saj le-teh še marsikje ne obravnavajo kot sestavine družbe- 
noekonomskih odnosov, temveč kot nekaj, kar je izven zdru- 
ženega dela, s čimer naj se ukvarjajo posamezne samou- 
pravne interesne skupnosti. Takšna razmišljanja smo zasledili 
zlasti v primerih, ko naj bi delavci v samih temeljnih organiza- 
cijah aktivno sodelovali pri ugotavljanju konkretnih življenj- 
skih razmer posameznega delavca, pri odločanju o socialno- 
varstvenih ukrepih in zagotavljanju pogojev za njhovo uresni- 
čevanje. 

Močno je razširjeno mnenje, da je s sprejetjem samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana posamezne skupnosti funk- 
cija združenega dela pri zagotavljanju socialne varnosti - 
predvsem delavcem z najnižjimi dohodki - v celoti uresni- 
čena. 

Področje socialne varnosti nedvomno prevzema pomern- 
ben delež v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarskih ra- 
zmer. Po eni strani s tem, ko postaja politika na tem področ ju 
bolj selektivna in objektivna, po drugi pa z uveljavljanjem 
aktivnejših oblik socialne varnosti, ki prispevajo k boljšim in 
varnejšim pogojem dela. Taka usmeritev se nedvomno odraža 
v več ji produktivnosti, ta pa se izraža v povečevanju material- 
nih možnosti za zagotavljanje boljše socialne varnosti. Ven- 
dar pa s socialnimi ukrepi ne moremo in ne smemo kompen- 
zirati negativnih uč inkov, ki so posledica slabega gospodarje- 
nja, slabega dela in še zlasti lenobe. 

Da bomo lahko dosledno uresničevali začrtano politiko na 
področju socialnega varstva in še zlasti politiko družbenih 
pomoč i moramo realizirati še nekatere naloge. 

1. Da bi zagotovili celovit pregled nad prejemniki in obli- 
kami različnih družbenih denarnih pomoči, dajatev in drugih 
socialnih korektivov, je bilo med letošnjimi ukrepi predvideno 
organiziranje celovitnega sistema evidenc na tem področju. 
Dosedanje izkušnje ob oblikovanju sistema evidenc prejemni- 
kov družbenih denarnih pomoč i in izvajanje vseh tovrstnih 
pravic na enem mestu, so pokazale, da tehnično in kadrovsko 
nismo dovolj usposobljeni. Ker večina predvidenih izvajalcev 
tega programa nima potrebne opreme in strokovnih delavcev, 
se ta naloga uresničuje nezadovoljivo in neenotno. Izpeljavo 
enotne evidence pa onemogočajo V posameznih občinah tudi 
nekatere skupnosti s področja družbenih dejavnosti, ki vztra- 
jajo pri svojih pristopih. Ker ne moremo pričakovati, da bi 
lahko v kratkem zagotovili pogoje za uresnič itev te naloge 
predlagamo oblikovanje sistema enotne evidence s podatki in 
tehniko, ki je bila uvedena s prenosom družbenih denarnih 
pomoči za otroke v občini. V ta namen je bil pripravljen 
poenostavljen obrazec, ki obsega samo najnujnejše podatke 
o upravičencih, otrocih, drugih družinskih članih in social- 
nem položaju družine. Ti elementi bi v tej fazi zadoščali kot 
osnova za kasnejšo uvedbo celovitejše evidence, s pomočjo 
katere bi zasledovali in izvajali vse oblike družbenih socialnih 
pomoči. 
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Ker je pregled nad življenjskimi razmerami delovnih ljudi in 
občanov velikega pomena za usmerjanje socialne politike in 
še zlasti sistema družbenih denarnih pomoči, morajo najprej 
zagotoviti, da postanejo te informacije integralni del celovi- 
tega in enovitega informacijskega sistema, ki mora omogočiti 
takojšnje ukrepanje in preusmerjanje sredstev v te namene. 

Potrebno pa je opozoriti tudi na nevarnost takšnega si- 
stema evidence, ki bi postopke za ugotavljanje pravic preveč 
poenostavil in formaliziral. Evidenca mora biti namreč le 
pripomoček za nadaljnjo demokratizacijo odločanja o pravi- 
cah in pomočeh. 

2. Vse socialnovarstvene pravice, še zlasti tiste, ki ne teme- 
ljijo na pravicah iz dela, moramo obravnavati enovito, ne 
glede na to, preko katere skupnosti se uresničujejo. Le tako 
bo možen celovit pregled nad njihovimi uč inki; poleg tega bo 
možno preprečevati neupravičeno kopičenje pravic in voditi 
selektivno politiko na tem področju na podlagi ugotavljanja 
dejanskih življenjskih razmer posameznika in družine. To 
naloge morajo v celoti realizirati občinske skupnosti social- 
nega varstva. 

3. Opozoriti je tudi potrebno, da so družbene institucije s 
področja socialnega varstva, predvsem pa vzgojnovarstvene 
organizacije in domovi za starejše občane v vedno težjem 
položaju zaradi stalnega zviševanja stroškov in s tem cene 
oskrbnega dne. Rezerve, ki so bile v racionalizaciji in organi- 
zaciji dela ter v standardih so v glavnem izčrpane. Trenutne 
razmere so že povzročile padec standarda in kvalitete stori- 
tev. Te organizacije morajo še nadalje iskati notranje rezerve v 
organizaciji dela in standardih, ob tem pa moramo razpolož- 
ljiva sredstva s področja socialnega varstva preusmeriti tudi v 

te institucije ter ustrezno porazdeliti stroške za njihovo delo 
med neposredne koristnike in samoupravne interesne skup- 
nosti, uporabiti pa moramo tudi druge vire in načine, da 
omogočimo ustrezno izvajanje programa na tem področju. 

4. V Skupnosti socialnega varstva Slovenije morajo skup- 
nosti s tega področja skladno s samoupravnim sporazumom 
o skupnih izhodišč ih za zagotavljanje socialne varnosti v 
obdobju 1981-1985 dosledno izvajati načelo, da se višina 
socialnovarstvenih pomoči usklajuje glede na gibanje oseb- 
nih dohodkov oziroma življenjskih stroškov. Če zaradi neugo- 
dnih gibanj v gospodarstvu ni možnosti, da bi se uskladile vse 
socialnovarstvene pomoči, se morajo dogovoriti za pred- 
nostne uskladitve tistih socialnovarstvenih pomoči, ki so na- 
menjene najbolj ogroženim skupinam občanov. 

5. Večina občinskih skupnosti socialnega varstva svojih 
nalog še ne uresničuje. Glede na to, da se čedalje več pravic, 
izhodišč in odloč itev na področju socialnega varstva uresni- 
čuje v občinah, bi morale občinske skupnosti socialnega 
varstva imeti odločilno vlogo pri usklajevanju socialnovar- 
stvenih vidikov in pri integralnem planiranju socialnovarstve- 
nih ciljev. 

Občinske skupnosti socialnega varstva morajo zato aktivno 
poseč i v dogovarjanje med skupnostmi, ki zagotavljajo social- 
novarstvene pravice v občini in se kot del občinskega skup- 
ščinskega sistema tvorno vključ iti v oblikovaje celovite poli- 
tike občine, katere del je tudi socialna politika. Le tako bo 
mogoče izoblikovati in uresnič iti socialno politiko kot enotno 
in celovito, izhajajočo iz potreb združenega dela v občini. 
Zato jo okrepitev in vsebinska poglobitev delovanja vseh 
občinskih skupnosti socialnega varstva ena izmed temeljnih 
nalog na tem področju. 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PROGRAM AKTIVNOSTI 

Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije na področ ju 

zdravstvenega varstva 

Objavljamo še dve gradivi: 

»Sklepne ugotovitve In program aktivnosti Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstve- 
nega varstva« ter Program aktivnosti za uresničevanje 
zakona o zdravstvenem varstvu v letu 1982, ki sta v zvezi 
z Informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji, ki smo lo objavili v Poročevalcu štev. 19 - 
13. 10. 1981. 

Na podlagi ugotovitev iz te analize bo Izvršni svot Skup- 
šč ine SR Slovenije v okviru svoje pristojnosti za izvrševanje 
nalog na področ ju zdravstvenega varstva izvedel, predlagal 
oziroma dal pobudo za naslednje aktivnosti: 

1. V SR Sloveniji smo uveljavili enoten samoupravno orga- 
niziran sitem zdravstvenega varstva, ki se celovito uresničuje 
v občinskih zdravstvenih skupnostih. Na ta nač in je v sistem 
zdravstvenega varstva vključeno vse prebivalstvo republike. 

Zdravstvene skupnosti in organizacije v Sloveniji morajo na 
osnovi zakona o zdravstvenem varstvu in zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave deta nadaljevati z aktivnostmi v 
zvezi s poglabljanjem družbenoekonomskih odnosov, zlasti v 
pogledu planiranja, opredeljevanja osnov in meril za določa- 
nje cen zdravstvenih storitev ter drugih elementov svobodne 
menjave dela. 
• 2. Uveljavila se je svobodna menjava dela, s katero se 
urejajo pravice, obveznosti in ogovornosti med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenega varstva, kar se kaže v združenim proi- 
zvodom uravnoteženim deležem sredstev za zdravstevno var- 
stvo. Kakovostna in dosledna izpeljava sprejetih samouprav- 
nih sporazumov o delitvi dela, kadrovski politiki, informacij- 
skem sistemu in drugih je pogoj za nadaljnje uresničevanje 
načel svobodne menjave dela. Za uresničitev prevzetih obvez- 

nosti so odgovorni vsi organizirani udeleženci v svobodni 
menjavi dela na področju zdravstva. 

V zdravstvenih organizacijah in zdravstvenih skupnostih je 
treba pospešiti pripravo meril za vrednotenje dela zdravstve- 
nih delavcev v odnosih svobodne menjave dela, pri čemer je 
treba dati več ji poudarek doseganju boljših rezultatov ter 
uresničevanju planskih nalog in ciljev in r anj količ ini oprav- 
ljenih storitev. Prizadevati si je treba za oblikovanje takšnih 
standardov in normativov, ki bi odražali vrednotenje pri- 
spevka zdravstvenega varstva k ustvarjanju nove vrednosti, k 
povečanju produktivnosti in k razvoju družbe kot celote. Vse 
to je povezano s prizadevanji po ustvarjanju pogojev za uč in- 
kovitejši delegatski sistem v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in uveljavljanju odnosov med uporabniki in izvajalci 
brez administrativnih posredovanj. 

3. Nadaljevati je potrebno začete procese delitve dela na 
področju zdravstva. Pri tem morajo imeti v skladu z zakonom 
o zdravstvenem varstvu vidnejšo vlogo univerzitetne klinike in 
inštituti z oblikovanjem doktrinarnih stališč po načelu stop- 
njevite diagnostike in terapije, z izvajanjem strokovno-in- 
štrukcijskega nadzora nad delom drugih zdravstevnih organi- 
zacij ter z uveljavljanjem in preverjanjem novih metod dela. 
Ob tem je treba v nekaterih skupnostih in zdravstvenih orga- 
nizacijah premagati še vedno prisotne iokalistične težnje in 
zapiranje v občinske oziroma regionalne okvire ter s tem 
povezano podvojevanje dela in zmogljivosti. Prav tako je 
potrebno odpraviti vzroke, ki ovirajo medsebojno sodelovanje 
med zdravstvenimi organizacijami. 

4. Okrepila se je vloga občinske zdravstvene skupnosti, ki 
čedalje bolj postaja mesto za obravnavanje in ugotavljanje 
celovitih potreb po zdravstvenem varstvu in ki zagotavlja 
njihovo zadovoljevanje s svobodno menjavo dela v tej skup- 
nosti in po njej. 

Za uresničitev solidarnosti in zagotovitev nekaterih zahtev- 
nejših zdravstvenih storitev, zaradi uskladitve in delitve dela 
med zdravstvenimi organizacijami, usklajevanja razvoja 
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zdravstvenih zmogljivosti ter za uresničevanje drugih zdrav- 
stvenih interesov in potreb pa morajo občinske zdravstvene 
skupnosti med seboj sodelovati. 

5. Dosežena raven zdravstvenega varstva ustreza stopnji 
našega družbenega razvoja in jo lahko primerjamo s tisto, ki 
so jo dosegle gospodarsko srednje razvite države sveta. Kaže 
se v nekaterih kazalcih uspešnosti zdravstvenega varstva, kot 
so: umrljivost dojenčkov, zmanjšanje nalezljivih bolezni in 
sorazmerno dolga poprečna pričakovana življenjska doba. 
Prevladovanje kroničnih bolezni ter staranje prebivalstva in 
njegove naravnanosti do zdravstva pa napoveduje, da se 
bodo potrebe in zahteve po zdravstvenem varstvu v prihodnje 
še povečevale. 

Dinamičen razvoj družbenoekonomskih odnosov in mate- 
rialnih pogojev ter spreminjanje zdravstvenega stanja prebi- 
valstva zahteva približevanje in sprotno prilagajanje zdrav- 
stvene dejavnosti prebivalcem, njihovim specifičnim potre- 
bam in možnostim. Krepiti je treba osnovno zdravstveno var- 
stvo, ki je prebivalstvu najlažje dostopno in ki lahko uspešno 
nadomesti dražje oblike zdravstvenega varstva s cenejšimi. 
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije naj takšno 
prestrukturiranje vgradijo v svoje planske dokumente in jih 
dosledno izvajajo. 

6. Pomanjkljivosti v razporejanju zdravstvenih zmogljivosti 
in razvojna neskladja med posameznimi dejavnostmi se odra- 
žajo v pretežni usmeritvi zdravstvene dejavnosti v kurativo ter 
v zaostajanju preventive, dispanzerskih metod dela ter zdrav- 
stveno-prosvetne in vzgojne dejavnosti. 

Te oblike in metode dela je treba v samoupravnih interesnih 
skupnostih vzpodbujati ter jih v zdravstvenih organizacijah 
kadrovsko, organizacijsko in materialno podpreti. Ta prizade- 
vanja se morajo odražati tudi v izobraževanju, usposabljanju 
in izpopolnjevanju delavcev na področju zdravstvenega var- 
stva, za kar so na podlagi zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju in zakona o zdravstvenem varstvu odgovorni posebna 
izobraževalna skupnost, zdravstvene šole, zlasti medicinska 
fakulteta, zdravstvene organizacije in Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

7 V kadrovskem pogledu smo na področ ju zdavstvenega 
varstva v SR Sloveniji dosegli zadovoljivo število zdravnikov 
in drugih zdravstvnih delavcev. 

V zdravstvenih skupnostih in v Posebni izobraževalni skup- 
nosti za zdravstveno varstvo si je treba v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o kadrovski politiki na področ ju zdravstve- 
nega varstva prizadevati za ohranitev tega stanja ob boljši 
področni in območni razporeditvi. Obstoječe zmogljivosti, 
zlasti Medicinske fakultete v Ljubljani zadoščajo tako oprede- 
ljenim potrebam: učne baze vseh zdravstvenih šol pa naj 
bodo razporejene v ustreznih zdravstvenih organizacijah v 
Sloveniji. 

8. Gospodarske razmere v letošnjem letu zaostrujejo po- 
goje poslovanja zdravstvenih organizacij. 

To zahteva ponovno preučitev nekaterih planskih in pro- 
gramskih usmeritev ter racionalnejše obnašanje uporabnikov 
in izvajalcev zdravstvenega varstva. V več ji meri je treba 
uveljavljati neposredne odnose med uporabniki in izvajalci. 

9. Pri dosedanji samoupravni organiziranosti izvajalcev 
zdravstvenega varstva v več ini primerov niso prišle dovolj do 
izraza strokovne in dohodkovne povezave, ki bi lahko poleg 
več jih zdravstvenih uč inkov pomenile tudi večjo racionalnost 
v poslovanju. 

Zato je treba nadaljevati proces samoupravnega organizira- 

nja zdravstvenih organizacij, pri čemer so zdravstveni delavci 
posebej odgovorni za najustreznejše notranje organizacijske 
rešitve. 

10. Zaradi boljšega ocenjevanja in odpravljanja škodljivih 
vplivov okolja za zdravje je treba kadrovsko, organizacijsko in 
tehnično okrepiti higiensko in epidemiološko dejavnost z 
ustreznimi laboratoriji v zdravstvenih organizacijah, zlasti v 
zavodih za socialno medicino in higieno. Te naj se čvrsteje 
povežejo z organizacijami s področ ja komunalne higiene ter z 
drugimi delovnimi organizacijami in inšpekcijskimi službami 
s področ ij vodnega godpodarstva, urbanizma, veterine in 
inšpekcije dela. 

11. Zahtevnost in razvejanost zdravstvenih dejavnosti nare- 
kuje potrebo po več jem povezovanju, zlasti univerzitetnih 
zdravstvenih organizacij v širšem jugoslovanskem prostoru s 
ciljem racionalnega koriščenja razpoložljivih zmogljivosti. 

12. V preteklem obdobju so bili na področju SLO in DS v 
zdravstvu doseženi pomembni uspehi, tako pri podružbljanju 
kot pri neposrednem izvajanju obrambnih priprav, ki tako 
postajajo del redne zdravstvene dejavnosti in odgovornosti 
vseh nosilcev načrtovanja na področju zdravstvenega varstva. 

V skladu s samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti v SRSza obdobje 1981-1985je 
treba nadaljevati z zastavljenim programom nadaljnje mate- 
rializacije obrambnih priprav zdravstvenih skupnosti, z name- 
nom, da se ustvarijo namenske rezerve sanitetnih materialnih 
sredstev za delo osnovne, bolnišnične in ostalih zdravstvenih 
dejavnosti v izjemnih razmerah; za to so po zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu odgovorne vse zdravstvene skupnosti in 
zdravstvene organizacije. 

Na podlagi enotne vojnomedicinske doktrine je treba nada- 
ljevati s sedanjimi in razvijati nove oblike in programe siste- 
matičnega usposabljanja zdravstvenih delavcev za opravlja- 
nje nalog v vseh spremenjenih razmerah; še bolj je treba 
poglobiti sodelovanje in usklajevanje nalog med vsemi dejav- 
niki, ki sodelujejo v sistemu integriranega zdravstva. 

13. Kljub zaostrenim pogojem gospodarskega razvoja mo- 
rajo proizvajalci in domače organizacije združenega dela za 
promet z zdravili in zdravstvenimi pripomočki na debelo za- 
gotoviti primerno oskrbljenost zdravstvenih organizacij z 
zdravili, potrošnim materialom in najnujnejšo opremo, brez 
katere ni mogoče uresničevati programov zdravstvenega var- 
stva, pri tem naj aktivno sodelujejo zdravstvene organizacije, 
zdravstvene skupnosti in Samoupravna intresna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino. 

14. Slovensko zdravstvo se je delno že vključ ilo v sodelova- 
nje z neuvrščenimi deželami. Za celovitejši in uspešnejši na- 
stop na tem področju pa je potrebna boljša povezava z gospo- 
darstvom in oblikovanje skupnih ponudb v okviru konzorcijev 
in drugih oblik združevanja dela in sredstev. 

Gospodarski zbornici Slovenije in Skupnosti zdravstvenih 
delovnih organizacij Slovenije se priporoča, da koordinirata 
te pobude. 

15. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
mora v okviru svojih pristojnosti zagotoviti hitrejše in dosle- 
dnejše izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu. 

Za izvedbo nalog, opredeljenih v teh sklepnih ugotovitvah 
je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo koor- 
dinator za izdelavo programa aktivnosti vseh nosilcev nalog. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je 
dolžan spremljati izvajanje programa aktivnosti in o tem poro- 
čati Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 
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PROGRAM AKTIVNOSTI 

za uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu v letu 

1982 

Na osnovi stališč in priporoč il Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije In v skladu s svojimi pristojnostmi je Republi- 
ški komite za zdravstveno in socialno varstvo, skupaj z 
drugimi nosilci nalog, pripravil 

PROGRAM AKTIVNOSTI 
ZA URESNIČEVANJE ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU V LETU 
1982 

Program zajema aktivnosti v zvezi: 
1. s poglabljanjem družbenoekonomskih 

odnosov, 
2. z nadaljevanjem in poglabljanjem 

samoupravne organiziranosti delavcev v 
zdravstvenih organizacijah, 

3. z uresničevanjem ciljev usmerjenega 
izobraževanja na področju zdravstvenega 
varstva, 

4. s specifično zdravstveno preskrbo, 
5. z izdajo predpisov, 
6. z izvajanjem prioritetnih nalog tekočega 

srednjeročnega obdobja. 
i. 

Aktivnosti v zvezi s poglabljanjem družbenoekonomskih 
odnosov 

1. Aktivnosti v zvezi s poglabljanjem novih družbenoeko- 
nomskih odnosov, zlasti v zvezi s planiranjem in opredelje- 
vanjem osnov in meril za določanje cen zdravstvenih stori- 
tev ter drugih elementov svobodne menjave dela na po- 
droč ju zdravstva. 
NOSILEC NALOGE: zdravstvene skupnosti in organizacije v 
SR Sloveniji ter Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: tekoča naloga 

2. Analiza planskih dokumentov občinskih in medobčin- 
skih zdravstvenih skupnosti ter zdravstvenih organizacij v 
Sloveniji, ki naj ugotovi, kako je v teh dokumentih predvi- 
deno uresničevanje zakona in samoupravnih sporazumov 
glede prestrukturiranja zdravstvenih dejavnosti, izvajanja 
prednostnih nalog, delitve dela, kadrovske politike, informa- 
cijskega sistema in uveljavljanja vseh medsebojnih pravic in 
obveznosti uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva 
in priprava predlogov potrebnih ukrepov za čim doslednejše 
uresničevanje sistemskih podlag svobodne menjave dela na 
tem področ ju. 
NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije in Re- 
publiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: I. trimesečje 1982. leta 

3. Izdelava predloga meril za vrednotenje dela delavcev v 
zdravstvu pri opravljanju zdravstvenih programov kot pod- 
laga za oblikovanje cene zdravstvenih storitev pri vzpostav- 
ljanju družbenoekonomskih odnosov. 
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo, 
Zdravstvena skupnost Slovenije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 3. trimesečje 1982 

4. Priprava izhodišč za revizijo samoupravnih sporazu- 
mov o pravicah in obveznostih uporabnikov iz zdravstve- 
nega varstva. V teh bo potrebno upoštevati zakonska dolo- 
čila glede obveznosti in odgovornosti organizacij združe- 
nega dela do zdravja delavcev ter vzpodbuditi hitrejše uve- 
ljavljanje neposredne svobodne menjave dela za storitve, ki 

predstavljajo specifične interese organizacij združenega 
dela ter zaostriti materialno odgovornost organizacij in po- 
sameznikov do smotrnega izvajanja zdravstvenega varstva v 
dogovorjenih okvirih, ki jih omogoča ustvarjeni dohodek. 
NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 1. trimesečje 1982 

5. Izdelava enotne sodobne metodologije za izdelavo 
strokovnih podlag za: 

- planiranje razvoja zdravstvenega varstva 
- spremljanje uresničevanja svobodne menjave dela 
- merjenje količ ine in kakovosti dela izvajalcev ter ocenje- 

vanje vpliva zdravstvenega varstva na rast produktivnosti 
- objektivno evaluacijo in presojo razvojnih in investicij- 

skih programov zdravstvenih organizacij 
- za sporazumevanje in odločanje o standardih in norma- 

tivih ter drugih pogojih, ki morajo biti Izpolnjeni za izvrševa- 
nje zdravstvenih storitev. 
NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 4. trimesečje 1982 

6. Sklepanje samoupravnih sporazumov o svobodni me- 
njavi dela z univerzitetnimi klinikami in Inštituti, s katerimi 
bo zagotovljena materialna osnova za uspešno opravljanje 
strokovno-organizacijskih in tehnološko najzahtevnejših 
storitev, nalog na področju oblikovanja enotnih doktrinarnih 
stališč , uvajanju in preverjanju novih metod dela ter izvaja- 
nju strokovno-inštrukcijskega nadzora. S tem bodo ustvar- 
jeni tudi pogoji za večjo strokovno povezanost zdravstvenih 
organizacij in za odpravljanje nepotrebnega podvojevanja 
nekaterih zmogljivosti in dejavnosti. 
NOSILEC NALOGE: Zdravstvena skupnost Slovenije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: tekoča naloga 

II. 
Aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem In poglabljanjem sa- 
moupravne organiziranosti delavcev v zdravstvenih orga- 
nizacijah na osnovi 54. do 61. člena zakona o zdravstve- 
nem varstvu 
1. Priprava tez za družbeni dogovor o merilih in pogojih za 
organiziranje zdravstvenih organizacij (delovne enote ozi- 
roma delovne skupine, zdravstvene temeljne organizacije, 
zdravstvene delovne organizacije, sestavljene organizacije 
združenega dela - na različnih področjih dela ter za manjše 
ali večje območje). Podpisniki dogovora so Republiški od- 
bor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slo- 
venije, Republiški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost za medse- 
bojno poslovno-plansko sodelovanje in druge zainteresirane 
samoupravne organizacije in skupnosti. 
NOSILEC NALOGE: Republiški odbor sindikata delavcev 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 1. trimesečje 1982 

2. Izdelava ekonomske in medicinsko-tehnološke analize 
kot podlage za nadaljnjo samoupravno preobrazbo Klinič- 
nega centra, zlasti z vidika razmejitve njegovih nalog in de- 
javnosti za skupne potrebe celotne Slovenije in za potrebe 
širšega ljubljanskega območja in temu prilagojenega nadalj- 
njega razvoja. 
NOSILEC NALOGE:: Klinični center v Ljubljani 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 3. trimesečje 1982 

3. Sprejem samoupravnega sporazuma o združitvi neka- 
terih poslovnih in planskih del v Skupnosti za poslovno in 
plansko sodelovanje zdravstvenih organizacij ter delovnih 
skupnosti iz 84. člena zakona o zdravstvenem varstvu. 
NOSILEC NALOGE: Skupnost zdravstvenih delovnih organi- 
zacij 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 
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4. Uskladitev samoupravnih splošnih aktov zdravstvenih 
in drugih delovnih organizacij z zakonom o zdravstvenem 
varstvu zlasti v pogledu vključevanja delegatov uporabnikov 
v samoupravne organe zdravstvenih organizacij, posebnih 
pooblastil določenim delavcem v zdravstvenih delovnih or- 
ganizacijah, vsebine in organizacijske oblike zdravstvene 
dejavnosti, urejanja delovnega časa delavcev, ter strokov- 
nega izpopolnjevanja in usposabljanja, zlasti specializacij. 
NOSILEC NALOGE: zdravstvene delovne organizacije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: takoj 

5. Programiranje aktivnosti univerzitetnih zdravstvenih 
delovnih organizacij v zvezi s: 

- strokovno, dohodkovno in samoupravno povezanostjo 
Kliničnega centra in Onkološkega inštituta, v skladu s pred- 
logi komisije za izredni strokovni pregled Onkološkega in- 
štituta in stališč i Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo, 

- samoupravno organiziranostjo Zavoda SRS za zdrav- 
stveno varstvo in njegove integracije z Zavodom za varstvo 
pri delu SRS, Inštitutom Kliničnega centra za medicino dela, 
prometa in športa, Higienskim inštitutom medicinske fakul- 
tete in Zavodom za socialno medicino in higieno v Ljubljani 

spremembami in dopolnitvami samoupravnega spora- 
zuma o medsebojnem sodelovanju med Medicinsko fakulteto 
in Kliničnim centrom, 

- sklepanjem samoupravnih sporazumov o medsebojnem 
sodelovanju med Medicinsko fakulteto in drugimi zdravstve- 
nimi organizacijami, ki opravljajo naloge za Medicinsko fakul- 
teto 

KOORDINATOR NALOGE: Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo 

NOSILCI NALOGE: zainteresirane institucije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 

III. 
Aktivnosti v zvezi z uresničevanjem ciljev usmerjenega 

Izobraževanja na področju zdravstvenega varstva na pod- 
lagi 123. do 126. člena zakona o zdravstvenem varstvu. 

1. Opredelitev del, nalog in opravil z določ itvijo stopenj 
izobraževanja in usposabljanja, ter opis dela posameznih 
poklicev na področju zdravstvenega varstva in sodelovanje 
pri pripravi izhodišč  za programiranje, organiziranje in izvaja- 
nje delovne prakse. 

NOSLEC NALOGE: Strokovni svet Posebne izobraževalne 
skupnosti za zdravstveno varstvo 

ROK ZA ZDELAVO NALOGE: 4. trimesečje 1981 
2. Izdelava programov pripravništva in kataloga znanj za 

poklice na področju zdravstvenega varstva, določitev pogojev 
za mentorje ter za zdravstvene in druge organizacije, v katerih 
se lahko opravlja pripravništvo. Programe in pogoje sprejme 
Posebna izobraževalna skupnost za zdravstveno varstvo na 
predlog ustrezne izobraževalne organizacije. 

NOSILCI NALOGE: a) Medicinska fakulteta za poklice 
zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke stop- 
nje izobrazbe za delo na področ ju zdravstvenega varstva 

b) FNT - odsek za farmacijo za poklic dipl. ing. farmacije in 
zdravstvene sodelavce visoke stopnje izobrazbe za delo na 
področju farmacije > 

c) Višja šola za zdravstvene delavce za zdravstvene poklice 
z višjo izobrazbo 

d) Skupnost srednjih zdravstvenih šol za poklice srednje 
stopnje izobrazbe 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 4. trimesečje 1981 
3. Določ itev Medicinskih in drugih strokovnih specializacij 

ter izdelava programov specializacij za delavce z visoko izo- 
brazbo na področju zdravstvenega varstva, določitev pogojev 
za mentorje ter za zdravstvene in druge organizacije, v katerih 
se lahko opravljajo specializacije. Programe in pogoje 
sprejme Posebna izobraževalna skupnost za zdrastveno var- 

stvo na predlog visokošolske organizacije ustreznega po- 
droč ja. 

NOSILEC NALOGE: a) Medicinska fakulteta za poklice 
zdravnik, zobozdravnik in zdravstvene sodelavce visoke stop- 
nje izobrazbe za delo na področju zdravstvenega varstva 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 4. trimesečje 1981 
4. Priprava predloga o spremembah in dopolnitvah pravil- 

nika o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na po- 
dročju zdravstvenega varstva. 

NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 
5. Priprava predloga o spremembah in dopolnitvah pravil- 

nika o specializaciji in specialističnem izpitu delavcev na 
področ ju zdravstvenega varstva 

NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 
6. Določ itev strokovnih, kadrovskih, tehničnih, organizacij- 

skih in prostorskih kriterijev ter pogojev, ki jih morajo izpol- 
njevati oddelki oz. enote zdravstvenih organizacij, da se lahko 
vključ ijo kot učna baza za izvajanje zlasti praktičnega dela 
izobraževanja zdravstvenih delavcev za visoko izobrazbo. 

NOSILEC NALOGE: Medicinska fakulteta 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: 1. trimesečje 1982 

IV. 
Aktivnosti v zvezi s specifično zdravstveno preskrbo 

zdravstva z zdravili, opremo In potrošnlm blagom 
1. Priprava samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skup- 

nosti za medsebojno, poslovno in plansko sodelovanje orga- 
nizacij, ki opravljajo naloge v zvezi s proizvodnjo, prometom 
in preskrbo z zdravili in sanitetnim materialom. 

NOSILEC NALOGE: Združenje lekarn Slovenije 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 

V. 
Aktivnosti v zvezi z izdajo predpisov 
1. Priprava predloga za izdajo republiškega zakona o evi- 

dencah v zdrastvu. 
NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 

socialno varstvo 
ROK ZA IZDELAVO NALOGE: Po sprejetju sprememb in 

dopolnitev zveznega zakona o evidencah v zdravstvu (leto 
1982—?) 

2. Priprava osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 

NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: osnutek december 1981 
predlog 1. trimesečje 1982 

VI. 
Aktivnosti v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog tekočega 

srednjeročnega obdobja 
1. Izdelava analize dejavnosti in organiziranosti službe za 

medicino dela in izdelava koncepta te službe v SR Sloveniji. 
NOSILEC NALOGE: Republiški komite za zdravstveno in 

socialno varstvo 
ROK ZA IZDELAVO NALOGA: 1. trimesečje 1982 
2. Ustanovitev medobčinskih programskih svetov za sprem- 

ljanje razvoja in usmerjanja računalniško podprtega informa- 
cijskega sistema za medobčinska območja ter priprava pro- 
gramov prioritetnih obdelav podatkov 

NOSILEC NALOGE: Zavod SRS za zdravstveno varstvo in 
regionalni zavod za socialno medicino in higieno 

ROK ZA IZDELAVO NALOGE: december 1981 
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POROČILO 

Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem 

sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na 

nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije 

(ESA-836) 

Skupšč ina SRS je na seji 28. julija letos sprejela sklep, ki 
zavezuje Gospodarsko zbornico Slovenije in splošna združe- 
nja, da poročajo, zakaj na nekaterih ključnih področjih druž- 
bene reprodukcije še ni prišlo do samoupravnega sporazu- 
mevanja in dohodkovnega povezovanja, o vzrokih in odgo- 
vornostih za zaostajanje ter da po potrebi predlagamo Skup- 
šč ini, da predpiše obvezen postopek sporazumevanja posa- 
meznim samoupravnim organizacijam in skupnostim. 

Dogovor o temeljih Družbenega plana SRS 1981-85 na- 
števa pri poglavju prestukturiranje industrije ključne proizvo- 
dne usmeritve kot podlago za tehnološko in izvozno pospe- 
šen razvoj vsega združenega dela ter navaja naloge za ra- 
zvojno, tehnloško Intenzivne programe stojegradnje, proi- 
zvodnje gospodarskih specialnih vozil, elektroindustrije z ra- 
čunalništvom in za zagotavljanje večje preskrbljenostl s 
surovinami In reprodukcijskim materialom iz črne in barvne 
metalurgije, kemije, industrije gradbenega materiala in neko- 
vin ter vlogo inženiring organizacij. Enake naloge imajo tudi 
druga področja reprodukcije. 

Poroč ilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkov- 
nem povezovanju na nekaterih ključnih področjih reproduk- 
cije je zasnovano na prispevkih, ki so jih cd SOZD in DO 
zbrala in pripravila ustrezna splošna združenja ter dopolnjeno 
z ugotovitvami iz drugih zborničnih aktivnosti. V tem pov- 
zetku želimo prikazati dosedanje rezultate in probleme zlasti 
na tistih področjih, pri katerih morajo podpisniki dogovora o 
temeljih družbenega plana SRS pospešiti postopek sporazu- 
mevanja o združevanju dela in sredstev za izvedbo nalog iz 
dogovora. 

1. Strojegradnja 
1.1. SOZD Združena podjetja strojegradnje Ljubljana (ZPS) 
je na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana SOZD ZPS 1981-85 opredelila delitev in specializa- 
cijo dela po posameznih proizvodnih programih, v sprejema- 
nju pa so samoupravni sporazumi o združevanju dela in 
sredstev za skupne prednostne naložbe v težko strojegradnjo, 
procesno opremo, avtomobilska dvigala in obdelovalne 
stroje. Za kompletiranje ponudbe kompleksnih objektov in 
tehnoloških linij je v teku oblikovanje programsko-razvojnih 
skupnosti za proizvodnjo opreme za energetiko, transport, 
kemijo, metalurgijo, agroživilstvo in gozdarstvo, gradbeniš- 
tvo, usnjarsko-predelovalno industrijo, varstvo okolja ter za 
NC obdelovalne stroje. 

SOZD ZPS, Splošno združenje kovinske industrije in Go- 
spodarska zbornica Slovenije bodo ob sodelovanju ostalih 
podpisnikov Dogovora pospešili: 

- uskladitev proizvodnih in razvojnih programov in samou- 
pravno organiziranost programsko razvojnih skupnosti na 
osnovi samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov; 

- povezovanje z inženiring organizacijami, investitorji in 
OZD v posameznih dejavnostih, ki razpolagajo s tehnologijo 
in kadri; 

- preusmeritev izvoznih prizadevanj na konvertibilna trži- 
šča na osnovi skupnega prihodka (dinarskega in deviznega) v 
celosti reproverigi, vključno s proizvajalci surovin. 

1.2. Na področju kmetijske strojegradnje je s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana SOZD Agros 1981-85 spre- 
jeta delitev dela in specializacije za njene članice, ki za 
skupne programe (kompletne linije in komponente za finali- 
zacijo) tudi združujejo delo in sredstva in se povezujejo z 
dobavitelji reprodukcijskih materialov ter z trgovskimi organi- 
zacijami za plasman. 
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Nekaj več jih proizvajalcev pa je v drugih asociacijah zdru- 
ženega dela. V oblikovanju je »poslovna skupnost za kmetij- 
sko mehanizacjo«. 

Potrebna je širša družbena akcija za uskladitev proizvodnje 
in razvojnih programov OZD proizvajalcev kmetijske mehani- 
zacije ter povezovanje s trgovskimi in servisnimi organizaci- 
jami z namenom usklajevanja razvoja, medsebojne delitve 
dela, skupne odgovornosti za plasman in vzdrževanje itd. 

1.3. Pri pripravi planskih dokumentov je bila izpostavljena 
proizvodnja orodij kot pomembna in razvojno še neusklajena 
dejavnost. Zato je Splošno združenje kovinske industrije usta- 
novilo odbor za orodjarstvo z nalogo, da organizira uskladitev 
razvoja orodjarstva v obstoječ ih OZD na podlagi delitve dela 
in specializacji ter na osnovi večje tipizacije in standardiza- 
cije. Strokovne podlage za to so že v pripravi. 
2. Proizvodnja gospodarskih, specialnih in 
osebnih vozil 
(Skupnost avtomobilske industrije za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje) (SAI) ( 

Doseženi rezultati: 
- dosežen je dogovor vseh nosilcev proizvodnje o usklaje- i 

vanju proizvodnih programov in razvoja SAI. Sprejet je bil 
pristop na podlagi skupne proizvodnje določenih sklopov in 
agregatov v okviru 4 programskih celot za: gospodarska 
cestna vozila, prikolice in motorje; priključna gospodarska 
cestna vozila; osebna vozila in izvedenke; dvo in trikolesna 
cestna vozila; 

- sprejeta je enotna metodologija planiranja ter sistem 
medsebojnega informiranja po vseh vprašanjih skupnega in- , 
teresa; 

- oblikovani so skupni organi SAI: Skupščina, Izvršni od- 
bor, Sekretariat in Koordinacijski odbori za: usklajevanje pro- 
gramov in kapacitet, inovacij in razvojnih izdelkov, pridobiva- i 
nje in delitev skupnega dohodka. 

i 
Nujne aktivnosti: 
- prilagoditev razvojnih planov članic omejenim tržnim in ! 

finančnim možnostim; ) 
- dokončno konstituiranje skupnosti ter sprejem samou- 

pravnega sporazuma o uskladitvi planov, kar je osnova zs1 

usklajevanje v avtomobilski industriji Jugoslavije in povezova- 
nja v celotni reprodukcijski verigi od surovine do plasmana; 

- TAM in IMV morata kar najhitreje uskladiti proizvodnjo ir( 
razvoj dostavnih vozil do 3,5 tone nosilnosti; 

- dogovor o optimalnejšem izkoriščanju prostih kapacitet* 
ter kritičnih repromaterialov zaradi skupnega reševanja zno- 
traj SAI in z reprodukcijskimi partnerji; 

- kopleksna ocena licenčnih pogodb ter pogodb o po-; 
slovno tehničnem sodelovanju; s 

- postopna ureditev skupnega poslovanja med udeležen- '■ 
kami ter skupen nastop na tujih tržišč ih na osnovah skupnega 
prihodka. 

3. Računalništvo 
Na podlagi neposrednih iniciativ Izvršnega sveta in Gospo-v 

darske zbornice Slovenije je bil v maju letošnjega leta formi-^ 
ran poseben iniciativni odbor za ustanovitev nove delovne 
organizacije za razvoj, proizvodnjo in trženje računalniški^ 
sistemov, v katerem sodelujejo predstavniki SOZD Iskra, Go* 

1 
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renje in Elektrotehna. V okviru Izvršnega sveta SRS je priprav- 
ljen zakon o ustanovitvi DO za razvoj, proizvodnjo in trženje 
računalniških sistemov. Vzporedno z ustanovitvijo nove DO je 
potrebno pospešiti samoupravno sporazumevanje o delitvi 
dela v proizvodnji in razvoju ter o združevanju dela in sredstev 
za skupno proizvodnjo in trženje računalniških sistemov, tudi 
s povezovanjem OZD, ki so na tem področju dosegle po- 
membne rezultate (Jožef Štefan, Birostroj Maribor itd.). 

4. Barvasta metalurija 
S področja barvaste metalurgije je težišče na pripravi in 

realizaciji proizvodnje primarnega In sekundarnega alumi- 
nija ter geoloških raziskav rude svinca In cinka. 

4.1. V oktobru so bili sprejeti samoupravni sporazumi za 

sicer6™'230''0 razv0' kaPacitet primarnega aluminija in 
- SOZD UNIAL, DO Kidričevo je s porabniki aluminija skle- 

nila plansko poslovno skupnost in sprejela samoupravni spo- 
razum o skupnih temeljih plana razvoja in samoupravni spo- 
razum o združevanju dela in sredstev za realizacijo moderni- 
zacije in povečanje proizvodnje primarnega aluminija. V delu 
predelave aluminija je z novimi programi zagotovljena višja 
stopnja predelave in več ji izvoz, v nekaterih OZD pa je še 
potrebno pospešiti proces prestrukturiranja. 

- SOZD UNIAL, DO Impol pa z Energoinvestom Sarajevo 
samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev, s 
katerim si zagotavlja dolgoročno preskrbo aluminija. 

4.2. Realizacijo razvoja kapacitet na področju sekundar- 
nega aluminija bo zagotovila Mariborska livarna, ki je sklenila 
ustrezen samoupravni sporazum z DO za zbiranje odpadnih 
surovin. r 

4.3. V Rudniku svinca in topilnica Mežica je sprejet samou- 
pravni sporazum o temeljih plana 1981-85, ki je usklajen z 
dogovorom o temeljih družbenega plana Slovenije. V tej DO je 
izdelan sanacijski program in akcijski program za izpolnitev 
nalog ter izdelan program rudarsko geoloških raziskav. 

5. Črna metalurgija 
Problematika razvoja črne matalurgije je obsežna in zajema 

vrsto vprašanj, tako na področju realizacije koncepta za deli- 
iev dela v Jugoslaviji kot tudi v Sloveniji. Osnovna naloga 
razvoja je na pripravi in realizaciji programa modernizacije in 
razširitve kapacitet za proizvodnjo elektrojekla na Jesenicah 

Odprti problemi: 
- resno zaostajanje v realizaciji razvojnih ciljev črne meta- 

lurgije in uskladitev programov s porabniki ter realizacija 
Združevanja dela in sredstev; 

- problem vzajemnega prestrukturiranja v Jugoslaviji za- 
radi neusklajenega razvoja te dejavnosti od surovine do pre- 
delave železa in jekla, asortimana ter spremljajoč ih reproduk- 
cijskih materialov (ferolegure, ognjeodporni materiali). V Slo- 
veniji pa v časovnem in asortimanskem razkoraku v prestruk- 
turiranju železarn in predelovalne industrije. Slovenske žele- 

^ zarne prodajajo porabnikom v SRS cca 42% svoje proizvod- 
nje in pokrivajo cca 36% potreb porabnikov. Približno enak 

; odnos se predvideva v letu 1985. 
j Problemi programske uskladitve in financiranja zahtevajo, 

da splošna združenja za črno in barvasto metalurgijo, kovin- 
, sko, elektroindustrijo, gradbeništvo in druga ob sodelovanju 

®OZD Slovenskih železarn in ostalih podpisnikov dogovora o 
temeljih družbenega plana Slovenije pospešijo usklajevanje 
in samoupravno sporazumevanje in to: 

- za asortiman Slovenskih železarn na podlagi preobliko- 
vanja Poslovne skupnosti jekla v skupnosti plansko poslov- 

j nega sodelovanja; 
- za preostali asortiman pa z dobavitelji iz drugih republik. 

6. Bazna kemija in farmacevtske surovine 
Vsi z Dogovorom predvideni programi (26. člen, tretja ali- 

' neja) so bili vključeni v samoupravne sporazume o temeljih 
/ planov ustreznih asociacij zduženega dela. Večina samou- 

pravnih sporazumov o skupnih vlaganjih je v postopku obli- 
kovanja, oziroma sprejemanja pri sovlagateljih. Zaradi zao- 
strenih gospodarskih pogojev in drugih sprememb (združitev 
SOZD Bivet in PS Polikem v SOZD Kemija - Ljubljana, opusti- 
tev nadaljnje izgradnje rafinerije v Lendavi itd.) ter glede na 
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stanje pripravljenosti ustrezne investicijske dokumentacije je 
Odbor za razvoj pri Splošnem združenju kemične in gumar- 
ske industrije temeljito prouč il zadevne programe glede na 
izvozno naravnanost in druge temeljne razvojne kriterije in 
predlaga prednostno izvedbo naslednjih investicij: 

1 propilenska kemija — Iplas, Koper: sporazum o združeva- 
nju sredstev je v podpisovanju pri sovlagateljih; 

2.fleksibilna organska sinteza - DO Lek, Ljubljana: podpi- 
sovanje sporazuma o združevanju sredstev je v teku 

3 kompleks pentaerltritol - SOZD Kemija, DO Belinka, 
Ljubljana: izdelan je osnutek sporazuma o združevanju sred- 
stev; ' 

Odbor podpira tudi rekonstrukcijo proizvodnje filtrov - DO 
Donit ter modernizacijo in razširitev proizvodnje klinastih 
jermenov — DO Sava, ki obetata hitre in izvozno usmerjene 
rezultate. ' 

Stanje pri ostalih programih: 
- natrijev tripollfosfat In alkalije - TKI Hrastnik: Izvajanje 

programa poteka v fazah. Najdlje je program fosforne kisline, 
za katerega je podpisan sporazum o združevanju sredstev in 
pripravljena dokumentacija za oceno ter izvedbo; 

- žveplova kislina - Cinkarna Celje: Izgradnja poteka v 
skladu z dopolnjenim rokovnikom. Vsa uvozna oprema je že 
na gradbišču, v letu 1982 je predviden zaključek izgradnje; 

- organske kisline —TOK Ilirska Bistrica: Program bo reali- 
ziran fazno; 

- kaprolaktam — Imgrad Ljutomer: Za interesni konzorcij je 
Smelt že izdelal predinvesticijsko študijo. Investicijski pro- 
gram je v pripravi; 

- umetne smole so glede na širok sortiment pri večih 
organizacijah, ki z razširitvami in izpopolnjevanjem kapacitet 
poglabljajo specializacijo. V DO Helios je prva faza že v 
realizaciji, druga v pripravi. DO Color gre na združevanje 
sredstev s porabniki za povečano proizvodnjo poliesterskih 
smol, program posebnih smol pa že v izgradnjo. Vso potrebno 
dokumentacijo ima tudi program DO Melamin; 

- umetna gnojila - SOZD Kema, tovarna dušika Ruše: 
Sporazum o združevanju sredstev je v podpisovanju, program 
ima vso potrebno dokumentacijo, vendar ne ustreza kriteri- 
jem za prestrukturiranje industrije, čeprav je sortiment gnojil 
glede na prioritetnost proizvodnje hrane potreben. 

Odprto je vprašanje priprave in izvedbe novih programov v 
Lendavi za nadomestilo rafinerije. Zato bodo Gospodarska 
zbornica Slovenije in splošno združenje kemične in gumarske 
industrije, skupaj z ostalimi udeleženci Dogovora o temeljih 
družbenega plana SRS in z zainteresiranimi OZD ponovno 
prouč ili lokacijo in razvoj pentaeritritola. Če je možna njegova 
izvedba v Lendavi bi lahko DO Belinka skoncentrirala investi- 
cijske napore na proizvodnjo perspojin in pospešila razvoj 
furanske kemije. 

Glede na prenehanje izgradnje rafinerije v Lendavi pa je 
vprašljiva tudi izvedba programa za kaprolaktam v Imgrad 
Ljutomer. Realnost izvedbe bodo še letos prouč ili Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Splošno združenje kemične in gumar- 
ske industrije ter konzorcij interesentov. 

7. Termoizolacijski materiali 
Povečano proizvodnjo termoizolacijskih materialov so po 

sortimentu uskladile proizvajalke v splošnem združenju ru- 
dnikov in industrije nekovin (kamena volna - Termika, Izo- 
lirka, steklena volna - Krka, styropor-lzolirka, TIM Laško) še 
pred sklenitvijo svojih sprazumov o temeljih planov. Program 
steklene volne, za katero združuje sredstva več sovlagateljev, 
je v izgradnji. Obe proizvajalki kamene volne pa imata težave 
pri pridobivanju lokacijskih in ekoloških soglasij. Vse nave- 
dene OZD se uspešno povezujejo z izgradnjo novih kapacitet 
z združenim delom iz ostalih republik. 

K inciativam zbornice, da proizvajalke termoizolacij uskla- 
dijo skupne interese s samoupravnim sporazumom o usklaje- 
vanju planov so se pridružile tudi druge proizvajalke (Plama, 
Varstroj, Steklarna Hrastnik in druge). Do konca leta 1981 
bodo izpeljale razpravo v kolektivih o povezavi v skupnost 
plansko poslovnega sodelovanja. Ta bo nedvomno uspeš- 
nejša, če bi do tedaj uveljavili vsaj kakšnega od najavljenih 
stimulativnih ukrepov za prispevek termoizolacij k varčnejši 
porabi energije. 
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8. Klavniško-predelovalna industrija 
V več ini regij so že sklenjeni samoupravni sporazumi o 

delitvi dela, nosilcih in centrih (pomurska, podravska, koro- 
ška, gorenjska, kočevska, primorska, zasavska, dolenjska in 
posavska). Uč inkovitost izvajanja teh sporazumov pa je zelo 
različna. Koncentracija klavniških centrov se odmika tam, kjer 
je velika razpršenost klavnih obratov (Podravje), če delitev 
dela ne prinaša novih kvalitet (Gorenjska), ali če se z rekon- 
strukcijami - često zaradi higiensko-sanitarnih vzrokov - po- 
daljšuje obstoj razpršenih klavnih obratov (Posavje). Premalo 
se upošteva realna surovinska baza (Pomurje) pri snovanju 
kapacitet regijskega centra. Realizacija skupnega poslovanja 
med proizvodnjo in prodajo je šele v povojih, zato bodo 
strokovne službe zbornice in splošnih združenj pripravile 
izhodišča za konkretne rešitve. 

Preveriti je potrebno skladnost sporazuma dolenjsko-po- 
savske regije z Dogovorom o temeljih republiškega plana, ker 
predvideva dva nosilca, vseh 5 klavnic in trije predelovalni 
obrati pa se tehnično izpopolnjujejo. 

Sporazumov še niso sklenili v celjski in ljubljanski regiji. 
V celjski regiji se ne morejo dogovoriti o specializaciji v 

predelavo mesnih izdelkov za klavnice v Šentjurju in Laškem, 
regijska klavnica naj bi bila v Celju. V ljubljanski regiji pa 
kasni dogovarjanje med Emono in Mercatorjem, dasiravno so 
se manjše klavnice že pričele specializirati v predelavo tako, 
da poleg obeh ljubljanskih klavnic ostajajo klavni obrati še v 
Litiji in Kamniku. 
Predlogi aktivnosti: 

- udeleženci sporazumevanja bodo v Medobčinskih go- 
spodarskih zbornicah pospešili sklenitev sporazumov v celj- 
ski in ljubljanski regiji. Če do konca leta 1981 ne bodo skle- 
njeni samoupravni sporazumi, naj skupščine ustreznih druž- 
beno-političnih skupnosti predpišejo obvezen postopek spo- 
razumevanja; 

- pri izvajanju in dopolnjevanju ostalih sporazumov pa je 
potrebno poglobiti delitev dela, pri čemer koncentracija kla- 
nja v regijske centre ne bi smela poglabljati razkoraka do 
surovinske osnove in povzročati več jih stroškov na enoto 
proizvoda kot je bila v razpršenih obratih; 

- na dosedanjih izkušnjah povezovanja proizvodnje in tr- 
govine je potrebna krepiti oblike skupnega poslovanja na 
osnovi skupnega prihodka in dohodka. 

9. Gradbeništvo 
9. 1. Ocena stanja: 

- izvedena je bila vrsta integracij manjših OZD med seboj 
ali z v več jimi gradbenimi OZD (DO in SOZD), ki pa v celoti še 
ni dala pomembnih rezultatov v delitvi dela in specializaciji. 
Nastajale so predvsem fizično večje in močnejše gradbene 
OZD; 

- uresničenih je bilo nekaj skupnih naložb za zagotovitev 
gradbenih materialov in proizvodnjo gradbenih elementov in 
opreme. Pripravljena so bila vsebinska izhodišča in osnutek 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi plansko poslovne 
skupnosti za gradbeništvo, v katero bi se naj povezali vsi 
udeleženci, ki sodelujejo v proizvodno-gradbenem procesu. 
Razprava o osnutku samoupravnega sporazuma je zaključena 
in v pripravi je njegov predlog; 

- na podlagi družbenega dogovora o racionalizaciji stano- 
vanjske graditve so bili izdelani kratkoročni in srednjeročni 
programi aktivnosti posameznih udeležencev na področju 
racionalizacije, ki pa se ne uresničujejo v zadovoljivi meri; 

- V GZS je organiziran skupni raziskovalni projekt, v 
katerem se pripravljajo ustrezne strokovne podlage, za ureja- 

nje medsebojnih odnosov udeležencev stanovanjske graditve 
na osnovah skupnega prihodka; 

- V okviru zbornice so udeleženke samoupravnega spora- 
zuma za izvajanje investicijskih del v tujini izoblikovale 
ustrezne predloge za enotno nastopanje pri prevzemanju 
investicijskih del v tujini. 
9. 2. Predlog ukrepov: 

- Odločna usmeritev v izvajanje investicijskih del v tujini in 
izvajanje te usmeritve preko OZD, ki so že vključene na delih v 
tujini na podlagi usklajevanja v okviru samoupravnega spora- 
zuma o izvajanju investicijskih del v tujini; 

- povezati gradbene OZD z inženiring organizacijami in 
tistimi proizvajalnimi organizacijami, ki razpolagajo s tehno- 
logijo in kadri ter organizacijami proizvajalci opreme ter na ta 
nač in zagotoviti prevzemanje kompleksnih investicijskih del v 
tujini. V zvezi s tem pospešiti ustanovitev Splošnega združe- 
nja svetovalnih inženiring in projektantskih organizacij; 

- na podlagi materialnih bilanc ključnih reprodukcijskih 
materialov in gradbenih elementov doseč i v okviru plansko 
poslovnih skupnosti dogovore o skupnem nastopu pri proi- 
zvajalcih na dolgoročnejših podlagah in skupnih vlaganjih za 
nove kapacitete v Sloveniji in Jugoslaviji (proizvodnja ce- 
menta, opeke, betonsko jeklo, tovarne gradbenih elementov, 
skupne betonarne itd.); 

- pri izgradnji stanovanjskih sosesk in drugih komplek- 
snejših objektov zagotoviti skupni nastop pri prevzemanju del 
in urejanju odnosov med udeleženci v proizvodno-gradbe- 
nem procesu na osnovah skupnega prihodka. Na tej podlagi 
razč leniti merila za oblikovanje cen oz. oblikovati skupne 
osnove za urejanje odnosov pri ustvarjanju skupnega pri- 
hodka in jih za področje stanovanjske gradnje uskladiti v 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih oz. njihovi Zvezi za 
druge vrste gradbenih objektov pa v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije in splošnih združenj; 

- prouč iti možnost gradnje stanovanj za trg kot dopolnila 
usmerjeni stanovanjski gradnji in sicer na podlagi nepo- 
srednga aktiviranja sredstev občanov; 

- pospešiti priprave in sprejem zakona o izvajanju investi- 
cijskih del v tujini, ker dosedanje neurejeno stanje (spre- 
membe vsako leto) otežuje oraganiziran skupni nastop na 
tujih trgih. 

10. Sodelovanje proizvodnih in trgovinskih 
organizacij. 

Družbenoekonomski odnosi v ustvarjanju in razporejanju 
skupnega dohodka v sodelovanju proizvodnih in trgovskih 
organizacij združenega dela se le postopoma uvejavljajo. V 
Gospodarski zbornici Slovenije je evidentiranih več kot 500 
samoupravnih sporazumov, ki so jih sklenile proizvodne in 
trgovinske organizacije združenega dela. Kljub temu, da je še 
vedno močno prisotno zlasti formalno usklajevanju pa je 
treba ugotoviti, da so OZD udeleženke tega sporazumevanja 
spoznale, da je potrebno medsebojne odnose konkretizirati, 
splošne določbe nadomestiti s konkretnimi, ter skleniti tudi 
samoupravni sporazum o temeljih skupnega plana. Za uč in- 
kovitejše uveljavljanje ekonomskih odnosov med proizvo- 
dnimi in trgovinskimi organizacijami morajo iste skupaj s 
splošnim združenjem pospešiti strokovno delo pri pripravi 
strokovnih podlag in rešitev za ureditev medsebojnih odno- 
sov predvsem na področjih kot so: standardi materialnih 
stroškov, normativi obratnih sredstev in dela, vsebinska in 
metodološka izhodišča skupnega planiranja itd. Prav tako je 
tudi v bodoče potrebna ustrezna družbena politična aktiv- 
nost, saj so doseženi rezultati v veliki meri tudi rezultat orga- 
nizirane politične akcije. 
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POROČILO 

Gospodarske zbornice Slovenije o 

aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije 

proizvodnje s predlogi ukrepov(ESA - 843) 

Skupšč ina Socialistične republike Slovenije je 
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupšč ine 
SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981 na sejah vseh treh zborov, dne 28. 
julija 1981, sprejela sklepe, s katerimi je med dru- 
gim naložila Gospodarski zbornici Slovenije in 
splošnim združenjem, da pripravijo poročilo o svo- 
jih aktivnostih za odpravljanje vzrokov stagnacije 
proizvodnje in predlagajo ukrepe, ki jih je za po- 
spešitev proizvodnje potrebno sprejeti v organih 
republike in federacije. 

Skladno s tem sklepom so v poroč ilu prikazane 
aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije in 
splošnih združenj za uresničevanje načrtovane ra- 
sti proizvodnje in predlogi ukrepov za njeno po- 
spešitev. Gre za ukrepe, ki naj bi učinkovali v 
smeri doseganja zastavljenih prednostnih razvoj- 
nih ciljev v tem in v prihodnjem letu ter prispevali 
tudi k pripravi izhodišč ekonomske politike za leto 
1982. Aktivnosti izhajajo iz programske usmeritve 
Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih zdru- 
ženj ter sklepov njihovih organov, zlasti še skle- 
pov Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije, 

sprejetih na seji 30. junija in 7. julija 1981, ko so 
bila obravnavana tekoča gospodarska gibanja in 
dogovorjene nekatere dodatne aktivnosti. 

Poročilo vsebuje tudi razčlenitev nekaterih vzro- 
kov stagnacije proizvodnje - na podlagi ugotovi- 
tev iz ankete v 80 OZD, pomembnejših nosilcih 
razvojnih nalog, kakor tudi drugih ocen. Te razčle- 
nitve naj bi prispevale k oblikovanju čimbolj 
ustreznih predlogov ukrepov. 

V poročilu so zajete le nekatere aktivnosti na 
pomembnejših področjih delovanja zbornice in 
splošnih združenj, katerih izvajanje lahko bistveno 
vpliva na uresničevanje planirane rasti proizvod- 
nje, povečevanje produktivnosti dela, urejanje to- 
kov v tekoč i in razširjeni reprodukciji, kar se nepo- 
sredno odraža v povečevanju dohodka in s tem 
ustvarjanju materialnih pogojev za nadaljnji razvoj 
družbe kot celote. To so: 
- prestrukturiranje gospodarstva 
- ekonomski odnosi s tujino 
- zagotavljanje surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala za proizvodnjo 
- uveljavljanje novega sistema cen 
- nekateri kvalitetni dejavniki gospodarjenja 
- gospodarjenje s sredstvi družbene reproduk- 
cije. 

I. NEKATERI VZROKI STAGNACIJE 
PROIZVODNJE 

Devetmesečni rezultati industrijske proizvodnje nisto tako 
zaskrbljujoč i kot so bili sredi letošnjega leta, ko ni bila uresni- 
čena niti polovica z resolucijo planirane rasti industijske pro- 
izvodnje. Potrebno pa je upoštevati, da v nekaterih za izvoz in 
stabiliziranje gospodarskih tokov zelo pomembnih panogah 
oz. dejavnostih (npr. v elektroindustriji, kovinsko-predelo- 
valni, lesnopredelovalni industirji ipd.) ne dosegajo načrto- 
vane rasti proizvodnje. Medtem pa ocene in tudi predvideva- 
nja nekaterih splošnih združenj o rasti industrijske proizvod- 
nje ne kažejo na izboljšanje do konca leta, temveč opozarjajo, 
da z resolucijo predvidenih stopenj rasti v nekaterih dejavno- 
stih ne bo mogoče doseč i. 

V zvezi s stagnacijo proizvodnje v letošnjem letu, kaže 
opozoriti tudi na nekatere pojave, ki so že v zadnjem obdobju 
vodili k nizkim stopnjam gospodarske rasti, in sicer: 

- zmanjševanje deleža akumulacije v dohodku temeljnih 
organizacij, praktično vse do leta 1980; 

- velik obseg investicij v objekte gospodarske infrastruk- 
ture,, zlasti energetike, kar je sicer prispevalo k zmanjševanju 
neusklajenosti v materialni strukturi, vendar so te prednostne 
investicije bistveno ožile prostor drugim strukturnim pose- 
gom s kvalitetnimi investicijskimi sredstvi; 

- precejšen delež investicij v družbenem proizvodu in ne- 
zadostna uč inkovitost investicij, pri čemer so bile te investi- 
cije v pretežni meri izvedene z neugodnimi bančnimi in tujimi 
finančnimi sredstvi ter ob nerealnih finančnih konstrukcijah; 

- hiter razvoj proizvodenj na podlagi velikega uvoza suro- 

vin in visoko obdelanih reprodukcijskih materialov ob poča- 
snem razvijanju izvozno usmerjenih proizvodenj z višjo in 
visoko stopnjo predelave; 

- dokončanje precejšnjega števila neusklajenih predelo- 
valnih zmogljivosti ob nespremenjenih surovninskih osnovah 
in virih ter ob vse več jih primerih zapiranja blagovnih tokov v 
republiške okvire; 

- nezadostno upoštevanje delovanja tržnih zakonitosti na 
enotnem jugoslovanskem trgu; 

- hitra ter z dejanskimi materialnimi možnostmi neuskla- 
jena rast skupne in splošne porabe, ki v nasprotju s sprejeto 
ekonomsko politko vodi k hitrejšemu povečevanju zaposleno- 
sti v dejavnostih izven materialne proizvodnje. 

Temeljni vzroki za nedoseganje planirane rasti proizvodnje 
v letošnjem letu, ki jih v precejšnjem delu razčlenjujemo tudi 
na podlagi rezultatov omenjene ankete, so: 

- pomanjkanje dolgoročne strategije razvoja jugoslovan- 
skega in v tem okviru slovenskega gospodarstva, kar tako v 
preteklosti kot še danes vodi k ekonomsko neutemeljenemu 
administrirnaju na področju primarne delitve (še do danes se 
v Jugoslaviji nismo sporazumeli, katero analizo objektivnega 
ali ravnotežnega dohodkovnega položaja dejavnosti in panog 
velja sprejeti kot izhodišče za dologoročno politiko cen), k 
podvajanju zmogljivosti, neučinkovitemu dogovarjanju med 
republikami in pokrajinami in tudi k zatekanju v številne 
(administrativne) kratkoročne ukrepe, ki v pogojih že tako 
prisotnega neravnotežja med materialnimi tokovi nujno pov- 
zročajo še dodatne motnje in monopolistična izsiljevanja v 
odnosih med samimi organizacijami združenega dela; 

- neustrezana struktura jugoslovanskega gospodarstva, 
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kjer je prišlo v zadnjih letih do povečanja razkoraka med 
predelovalnimi zmogljivostmi in surovinsko bazo, pri čemer je 
to povečanje zaradi nove ali dodatne porabe surovin in repro- 
dukcijskih materialov v drugih republikah zlasti prizadelo 
slovensko gospodarstvo oziroma njegove predelovalne 
zmogljivosti; 

- prevladujoča družbenoekonomska klima, ki je nastala ob 
dolgoletnem dovoljenem presežku uvoza nad izvozom, zane- 
marjanju ekonomskih zakonitosti na račun socialnih potreb, 
negativni (realni) obrestni meri za najete kredite, itn., kar je 
slabilo prizadevanja organizacij za povečanje produktivnosti 
dela, izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev, lastne inovacij- 
ske procese in za druge kvalitetne dejavnike gospodarjenja in 
vodilo k destimulativni uravnilovki v delitvi in (kar velja za 
nemajhen del organizacij) k iskanju rešitev v povečanju cen; 

- neustrezno ravnanje organizacij združenega dela v tistih 
dejavnostih in panogah gospodarstva Slovenije, ki so bile v 
preteklosti v planskih dokumentih proglašene za prioritetne, 
kar pa so razumele predvsem kot pravico in manj kot obvez- 
nost uč inkovitega gospodarjenja z družbenimi sredstvi z last- 
nimi napori; hkrati pa so bile nekatere tkim. neperspektivne 
dejavnosti (tekstilna in usnjarsko-predelovalna industrija) v 
»neprioritetnih« razmerah prisiljene usposobiti se za izvoz in 
danes dajejo nepogrešljiv prispevek k izvozu; 

- dosedanja predvsem z inflatornim financirnajem investi- 
cij spodbujana pregreta tržna konjunktura izdelkov slovenske 
predelovalne industrije na tršišč ih drugih republik, pri čemer 
se je ta proizvodnja istočasno (gre za obdobje zadnjih 2-3 let) 
srečevala s finančno bolj podprto konkurenco proizvajalcev iz 
drugih republik, z vse manjšo dinamiko gospodarske rasti 
svetovnega gospodarstva in z ukrepi, ki vodijo k umirjanju 
konjunkture na domačem trgu; 
- skupinsko lastniško ponašanje delavcev v številnih te- 

meljnih in delovnih organizacijah, ki onemogočajo ali vsaj 
bistveno otežujejo uresničevanje ekonomskih učinkov zdru- 
ževanja v širše asociacije združenega dela (sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, poslovne skupnosti, plansko-po- 
slovne skupnosti) in ob zapiranju v ožja ali širša območja, 
podprtem z lokalističnimi interesi tudi zavira združevanje dela 
in sredstev v reprodukcijskih povezavah; 
- nezadovoljiva raven razvitosti dohodkovnih odnosov 

med organizacijami združenega dela, kar je v največ primerih 
v veliki meri posledica onemogočanja delovanja tržnih zako- 
nitosti, pomanjkanja skupno dogovorjenih meril (standardi 
stroškov, normativi dela in sredstev); 

- preveč toleranten odnos do organizacij združenega dela, 
ki ne spoštujejo zakonov, družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov; 

- velika družbena režija, ki se kljub številnim dogovorom 
širi, saj se število zaposlenih v negospodarstvu povečuje 
hitreje kot v gospodarstvu. 

II. AKTIVNOSTI GOSPODARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE IN SPLOŠNIH ZDRUŽENJ ZA 
URESNIČEVANJE NAČRTOVANE RASTI 
PROIZVODNJE 

1. Prestrukturiranje gospodarstva 
Za uresničevanje osnovnih usmeritev in nalog v zvezi s 

prestruktiranjem proizvodnje, ki so bile določene z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana SR Slovenije in družbenim 
planom ter z resolucijo za leto 1981, je bila aktivnost gospo- 
darskih zbornic in splošnih združenj usmerjena v: 

- natančnejšo opredelitev posameznih kriterijev za pre- 
strukturiranje gospodarstva, njihovo vrednotenje in izdelavo 
metodologije za njihovo uporabo; v sodelovanju z Ljubljan- 
sko banko - Združeno banko je bil pripravljen ter objavljen 
sistem vrednotenja kriterijev za prestrukturiranje industrije, 
medtem ko je izdelava ustreznih kriterijev in njihovega vre- 
dnotenja za ostale dejavnosti še v teku. V končni fazi spreje- 
manja so kirteriji za trgovino, gostinstvo in turizem ter drobno 
gospodarstvo, za dejavnosti prometa (brez infrastrukture) so 
v postopku usklajevanja, prva zasnova pa je pripravljena za 
kmetijstvo, gradbeništvo ter stanovanjsko komunalno gospo- 
darstvo; 
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- sodelovanje OZD pri reševanju problemov v praktični 
uporabi omenjenih kriterijev, zlasti pri ključnih razvojnih pro- 
gramih prestrukturiranja, katerih nosilci so prejeli obveznosti 
v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Pri 
tem so bili doseženi pozitivni premiki zaenkrat predvsem v 
tistih dejavnostih, ki so bile že v preteklem srednjeročnem 
obdobju izrazito tržno in izvozno usmerjene in so še vedno 
med najpomembnejšimi nosilci rasti proivzodnje in še pose- 
bej izvoza: 

- pretežni del tekstilne, usnjarsko-predelovalne in lesne 
industrije; 

- del OZD gradbeništva in drugih izvajalcev investicijskih 
del v tujini; 

- del OZD prometa; 
V posameznih dejavnostih, v katerih so sicer oprodeljeni 

programi in temeljni nosilci prestrukturiranja (strojegradnja, 
elektro in kovinska industrija, predelava aluminija, bazna ke- 
mija), še niso bili doseženi bistveni dejanski premiki, razen 
oblikovanja temeljnih zasnov in izhodišč  za prestrukturiranje 
(računalništvo, avtomobilska industrija, delno strojegradnja); 

- dajanje mnenj o usklajenosti posameznih investicijskih 
namer ter investicij v teku s sprejetimi investicijskimi kriteriji v 
okviru republiške in regijskih komisij, pri čemer je v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije težišče na poprejšnjem us- 
klajevanju med OZD v splošnih združenjih ter med njimi. 

2. Ekonomski odnosi s tujino 
Temeljni pogoj za premagovanje in odpravljanje sedanjih 

gospodarskih težav je uresničevanje načrtovanih ekonomskih 
odnosov s tujino. Njihovo sedanje neuresničevanje je v pre- 
cejšnji meri posledica odstopanja od doslednega izvajanja 
osnov družbenoekonomskih odnosov na tem področju, opre- 
deljenih v sistemskih zakonih in sklenjenih samoupravnih 
sporazumih, kar ni sililo del organizacij združenega dela k 
trajnejšim usmeritvam v izvoz. 

Gospodarska zbornica in splošna združenja so usmerile 
svoje aktivnosti zlasti v zagotovitev trajne usmeritve organiza- 
cij združenega dela v izvoz, zlasti na konvertibilni trg, ob 
hkratnem selektivnem zmanjševanju uvoza surovin, drugega 
reprodukcijskega materiala blaga za široko potrošnjo in 
opreme ter njihove hitrejše preusmeritve od klasičnih zuna- 
njetrgovinskih na višje oblike gospodarskega sodelovanja s ' 
tujino; zato: 

- so neposredno sodelovale pri usklajevanju planov izvoza 
in uvoza OZD v okviru SISEOT in vztrajajo pri doslednem 
uresničevanju usklajenih planov, kar mora postaviti temelje 
za povečevanje in trajnost izvozne naravnanosti slovenskega 
gospodarstva; 

- se s konkretnimi akcijami vključujejo v prizadevanja za 
uresnič itev planiranih ciljev ekonomskih odnosov s tujino 
zlasti v tistih OZD, kjer se usklajeni plani ne uresničujejo, 
rezultati razgovorov v preko 460 organizacijah združenega 
dela se kažejo v nekaterih pozitivnih premikih - povečanje 
izvoza na konvertibilni trg in občutno zmanjšanje uvoza, če- 
prav je že sedaj jasno, da nekatere OZD, pomembnejši nosilci k 
razvoja, svojih usklajenih planov ne bodo uresnič ile; več ji 
uč inki teh pozitivnih premikov bodo lahko vidni šele v prihod- 
njih mesecih oz. v prihodnjem letu; 

- si v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami drugih repu- ; 
blik in avtonomnih pokrajin prizadevajo za dobave surovin in . 
drugih reprodukcijskih materialov za nemoten potek izvozno 
usmerjene proizvodnje in s tem za preprečevanje trganja 
produkcijskih povezav; 

- je zlasti zbornica zagotavljala strokovno pomoč (na prav- 
nem in tehnično-tehnološkem področ ju) pri pripravi in skle- 
panju novih in usklajevanju obstoječ ih pogodb o izvajanju 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino v OZD (zato je 
bil sklenjen v Sloveniji poseben družbeni dogovor); 

- z organiziranim raziskovalno-razvojnim delom v sodelo- 
vanju z organizacijami združenega dela oblikujejo zasnovo \ 
dolgoročne poslovne strategije ekonomskih odnosov s tujino; ' 
delo vodi projektni svet sestavljen iz predstavnikov zbornice, \ 
raziskovalnih organizacij in nekaterih izvozno usmerjenih de- 
lovnih in sestavljenih organizacij združenega dela. 

Združevanje dinarskih in deviznih sredstev za skupne na- 
ložbe, ki pospešujejo izvoz in zmanjšujejo uvoz, in v repro-j 
dukcijskih povezavah za zagotovitev tekoče proizvodnje, so 
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zbornica in splošna združenja posvetila veliko pozornost in 
zagotavljale strokovno pomoč OZD zlasti za hitrejše urejanje 
odnosov pri ustvarjanju in razporejanju skupno ustvajenega 
dohodka z izvozom; pri tem so: 
- kljub nedograjenosti in pomanjkljivostim v deviznem si- 

stemu pospeševale zlasti združevanja deviznih sredstev za 
zagotovitev tekoče reprodukcije predvsem za proizvodnjo 
ključnih surovin in reprodukcijskih materialov v OZD iz Slove- 
nije in drugih republik, tudi zaradi preprečevanja nesmisel- 
nega izvoza teh surovin in reprodukcijskih materialov; 

- organizirale združevanje dela in sredstev za izvozno 
usmerjene skupne naložbe zlasti v storitvenih dejavnostih ter 
zagotavljale urejanje družbenoekonomskih odnosov iz 
skupno ustvarjenega dohodka iz izvoza kot rezultata skupnih 
naložb; 

- si zlasti prizadevale za urejanje odnosov med OZD udele- 
ženkami v skupnem poslovanju v izvozu na osnovah skup- 
nega prihodka, pri čemer je bila najpomembnejša opredelitev 
cen oz. drugih osnov in meril za udeležbo v skupnem pri- 
hodku na osnovi svetovnih cen, ki naj omogočijo večjo kon- 
kurenčnost naših proizvodov in storitev; 

- pospeševanje usklajevanja planov ekonomskih odnosov 
s tujino in združevanje dinarskih in deviznih sredstev temelj- 
nih organizacij v okviru delovnih in sestavljenih organizacij 
združenega dela ter njihovo usmerjanje v zagotavljanje uvoza 
surovin, reprodukcijskih materialov in opreme za izvozno 
usmerjeno proizvodnjo (iz obstoječ ih in novih zmogljivosti), ki 
na tujem trgu dosega najboljše rezultate. 

Gospodarska zbornica in splošna združenja so izvajale 
vrsto aktivnosti za pospešitev večje usmeritve proizvodnih in 
drugih gospodarskih OZD v izvoz, zlasti s predlaganjem do- 
datnih ukrepov za pospeševanje izvoza, ki naj povečajo nepo- 
redni ekonomski interes OZD za izvoz; zato so: 
- predlagale stimulativnejša merila za razporejanje do- 

nodka izvozno usmerjenih OZD glede na doseženo stopnjo 
ljučenosti v izvoz; 
- predlagale dodatne izvozne stimulacije v obliki posebnih 
domestil za pospeševanje izvoza in predlagale zmanjšanje 

oprostitev plačevanja nekaterih davkov in prispevkov oz. 
anjšanje oz. oprostitve združevanja sredstev za določene 
mene; 
- organizirale skupno z zainteresiranimi organizacijami 
ruženega dela in temeljnimi bankami oz. Ljubljansko 
nko-Združeno banko, združevanje sredstev za pospeševa- 
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju, zlasti za 

bspeševanje višjih oblik ekonomskih odnosov s tujino; še 
dno premajhen obseg združenih sredstev za te namene pa 
omogoča večjega angažiranja v tej smeri. 

Ustrezna samoupravna organiziranost in interesna poveza- 
ost OZD doma za vključevanje v ekonomske odnose s tujino 

eden izmed pomembnih pogojev za usklajen in uč inkovit 
astop v tujini, zato je zbornica: 
- si prizadevala za krepitev več jih delovnih organizacij in 

lasti sestavljenih organizacij združenega dela in njihovo 
predelitev kot prvi krog samoupravnega sporazumevanja za 
rganizirano vključevanje v mednarodno menjavo in mesto 
druževanja dela in sredstev za tekočo in razširjeno reproduk- 

cijo; 
predlagala, da delavci temeljnih oz. delovnih organizacij 2«ružijo v sestavljenih organizacijah opravljanje večine po- 

slov zunanjetrgovinskega prometa združijo sredstva za nji- 
>ovo opravljanje in s tem zagotovijo čim bolj racionalno 

poslovanje doma in v tujini; 
f — pomagala organizacijam združenega dela, da so se orga- 
nizirale v sekcije za posamezne države ali območja, ki naj bi 
prispevala k povečevanju in enotnejšemu nastopu; v sekcijah 
ie še niso v celoti razvile takšne oblike in metode dela, da bi v 
[\iih za konkretne posle neposredno zainteresirane OZD uč in- 

kovito skupno razreševale oz. usklajevale svoje interese; sek- 
c''je se še vedno niso v zadostni meri uveljavile kot mesto u%klajevanja interesov OZD in delovanja podjetij in predstav- 
ništev v tujini; prav tako še ni zadostne povezanosti s sekci- 
jami pri Gospodarski zbornici Jugoslavije — konkretni pred- 
°jgi za boljše delo OZD v sekcijah so pripravljeni na podlagi 

analize dosedanjih pomanjkljivosti; 
.intenzivno se vključevala v postopek usklajevanja za ra- 

cionalizacijo mreže predstavništev in drugih gospodarskih ehot v tujini v okviru sekcij pri Gospodarski zbornici Jugosla- 
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vije; doslej je bila dosežena uskladitev mreže v petih državah; 
- spodbudila in organizirala povezovanje OZD, neposre- 

dno zainteresirane za razvoj ekonomskih odnosov z nekate- 
rimi državami v konzorcije za pospeševanje gospodarskega 
sodelovanja z deželami v razvoju; ta oblika povezovanja za 
skupen in usklajen nastop pa še ni dala pričakovanih rezulta- 
tov; 

- inicirala, da so za obmejno menjavo neposredno zainte- 
resirane skupnosti za Avstrijo, Italijo in Madžarsko, v okviru 
katerih je bila dosežena preusmeritev blagovne menjave od 
pretežne menjave blaga za potrebe široke potrošnje v nepo- 
sredno dolgoročno proizvodno sodelovanje obmejnih gospo- 
darstev ter tudi v zagotavljanje tekoče proizvodnje v naših 
OZD iz reprodukcijskih tokov iz lastnih ali mešanih podjetij iz 
obmejnih območij; 

- sodelovala pri povezovanju za izvajanje kompleksnih in- 
vesticijskih del v tujini zainteresirane OZD in sklenitvi ustrez- 
nega samoupravnega sporazuma, na podlagi katerega se 
dogovarjajo in usklajujejo tudi nastop pri sodelovanju na 
natečajih in prevzemanju investicijskih del v tujini; 

- sprejela sklep, da se ustanovi splošno združenje za inže- 
niring, v katerega se vključujejo svetovalne, inženiring in 
raziskovalne organizacije, da bi se ustrezno organizirale in 
združile sredstva, znanje in kadre za uč inkovitejše nastopanje 
našega gospodarstva pri povezovanju in izvajanju komplek- 
snih objektov v tujini, zlasti v državah v razvoju, splošno 
združenje bo ustanovljeno do konca letošnjega leta. 

3. Zagotavljanje surovin in reprodukcijskih 
materialov za proizvodnjo 

Da bi bile organizacije združenega dela zadostno oskrb- 
ljene s surovinami in reprodukcijskimi materiali za doseganje 
planskih ciljev glede obsega in strukture proizvodnje, zlasti 
tiste,_ usmerjene v izvoz, so aktivnosti zbornice in splošnih 
združenj osredotočene tako v preprečevanje motenj in preki- 
njanja tokov proizvodnje kot tudi v dolgoročno izboljšanje 
pogojev oskrbovanja. To so predvsem naslednje aktivnosti: 

- vzpostavljanje in dograjevanje evidenc pomembnejših 
surovin in repromaterialov; 

- kvantificiranje materialnih tokov (domačih in uvoznih) ter 
priprava ustreznih materialnih bilanc za pomembnejše suro- 
vine; 

- izvajanje občasnih anket o stanju in problemih oskrblje- 
nosti OZD s surovinami na dolgoročnejših temeljih; 

- ugotavljanje in obravnavanje pojavov nesamoupravnega 
sporazumevanja in ponovno preverjanje že sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov (zlasti primeri pogojevanja nadaljnjih 
dobav s plač ilom v devizah in dodatki na veljavne cene); 

- dajanje pobud in strokovne pomoči pri opredelitvi pristo- 
pov enotnega sporazumevanja med proizvajalci in porabniki 
surovin, na osnovah skupnega prihodka in dohodka. 

Razen teh nalog, ki so in še bodo pripomogle k izgrajevanju 
kakovostnejših osnov oskrbovanja, so bila zbornična prizade- 
vanja usmerjena tudi v operativno reševanje najbolj kritičnih 
primerov pomanjkanja surovin (domačih in iz uvoza) v sode- 
lovanju z drugimi dejavniki in OZD v Sloveniji in drugih 
republikah ter pokrajinah. Na podlagi teh aktivnosti je bila 
vsaj kratkoročno odpravljena večina obravnavanih motenj v 
proizvodnji. 

Pri tem je značilno zlasti naslednje: 
- OZD, ki so imele sklenjene dolgoročne pogodbe ali sa- 

moupravne sporazume o trajnem poslovnem sodelovanju o 
oskrbi oziroma prodaji z reprodukcijsko povezanimi OZD, 
imajo zagotovljeno v povprečju bolj stabilno oskrbo z repro- 
dukcijskimi materiali in drugimi proizvodi (n. pr. primarni 
kmetijski proizvodi iz drugih republik in pokrajin); 

- stabilnejšo oskrbo imajo zagotovljeno tudi OZD, ki so v 
preteklem obdobju združevale sredstva za proizvodnjo suro- 
vin in polproizvodov (npr. tekstilna industrija, del lesnoprede- 
lovalne industrije, del kemične industrije, gradbeništvo - ce- 
ment); 

- OZD, ki proizvajajo za znanega kupca na podlagi trajneje 
urejenih odnosov s trgovinskimi OZD na osnovah skupnega 
prihodka, imajo manjše zaloge; 

- organiziranje in priprava programov za skupna vlaganja z 
OZD iz drugih republik in pokrajin, je pozitivno vplivalo tudi 
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na tekočo oskrbo s surovinami in drugimi reprodukcijskimi 
materiali. 

Za tekoče in dolgoročno zagotavljanje nemotene in struk- 
turno usklajene preskrbe s surovinami in reprodukcijskim 
materialom iz domačih virov na podlagi združevanja dela in 
sredstev za skupne projekte, so organizirane ustrezne stalne 
oblike sodelovanja z gospodarstvi drugih republik in pokrajin, 
zlasti z gospodarsko manj razvitimi. Zbornica pri tem zagotav- 
lja vzpostavljanje stikov, potrebne informacije in daje stro- 
kovno ter organizacijsko pomoč pri usklajevanju interesov pri 
izdelavi skupnih projektov. Te aktivnosti so se v zadnjem času 
zelo okrepile, zlasti pri povezovanju OZD črne in barvne 
metalurgije, energetike, kovinske industrije, bazne in predelo- 
valne kemične industrije, agroživilstva itd. Rezultat prizade- 
vanj za ustalitev reprodukcijskih tokov pa predstavlja večje 
število sklenjenih samoupravnih sporazumov. 

Ob tem pa moramo ugotoviti, da se v razreševanju vprašanj 
oskrbljenosti proizvodnje ni v zadostni meri vključ ila Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije, čeprav je bilo s strani Gospodar- 
ske zbornice Slovenije danih več konkretnih pobud za obrav- 
navanje ključnih vprašanj oskrbe OZD v posameznih dejavno- 
stih (črna in barvna metalurgija itn.) ter za vzpostavitev ustrez- 
nega stalnega mehanizma. 

4. Uveljavljanje novega sistema cen 
Pretežni del aktivnosti zbornice in splošnih združenj je bil v 

začetku leta usmerjen v reševanje organizacijskih vprašanj za 
uveljavitev zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen in sicer: 

- oblikovanje skupnosti za cene - v občinah in republiki; 
- oblikovanje delegacij splošnih združenj in Gospodarske 

zbornice Slovenije za svete skupnosti za cene; 
- opredelitev pristojnosti posameznih organov v splošnih 

združenjih in Gospodarski zbornici Slovenije v zvezi z izvaja- 
njem nalog iz zakona o cenah. 

Nezadostna pa je bila aktivnost splošnih združenj pri izde- 
lavi strokovnih podlag za razč lenitev meril za oblikovanje cen 
posameznih proizvodov in storitev. Približno polovica sploš- 
nih združenj je sicer že pripravila nekatere podlage za razč le- 
nitev meril, katerih kakovost pa še ni preverjena v praksi. 

V GZS in splošnih združenjih so se oblikovala in usklajevala 
stališča in predlogi v zvezi s problematiko, ki jo je obravnaval 
svet Republiške skupnosti za cene. V več ini splošnih združenj 
še niso pripravili programov za spreminjanje cen za posa- 
mezne proizvode oz. skupine proizvodov glede na sprejeto 
politiko cen. Zato so bila tudi mnenja splošnih združenj o 
zahtevkih nekaterih OZD za povečanje cen oblikovana pod 
pritiski, ne pa na podlagi objektiviziranih meril. 

5. Kvalitetni dejavniki za povečanje 
uč inkovitosti gospodarjenja 

Vrsta aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije in sploš- 
nih združenj je povezanih z uveljavljanjem kvalitetnih dejavni- 
kov gospodarjenja, ki bistveno vplivajo na produktivnost dela 
in uč inkovitost gospodarjenja. Na nekaterih področjih so bili 
doseženi ugodni rezultati, na primer na področ ju usposablja- 
nja kadrov v OZD, medtem ko rezultati na nekaterih področjih, 
ki lahko pomenijo velik prispevek k produktivnosti kot so: 
organizacija in delitev dela, specializacija proizvodnje, izraba 
proizvodnih zmogljivosti, medsebojno tehnološko sodelova- 
nje OZD, itd. ne dajejo potrebnih uč inkov. 
Tehnologija in tehnološki napredek 

Dosedanje možnosti za pridobivanje večjega dohodka, 
predvsem z dvigovanjem cen, so zavirale uvajanje inovacijske 
dejavnosti v OZD. Sprejeti družbeni dogovor o inovacijskih 
dejavnostih se še vedno ne uresničuje v zadovoljivi meri. Zato 
je nujno potrebno večje angažiranje vseh udeležencev druž- 
benega dogovora za izvajanje vsebinskih nalog za pospeševa- 
nje inovacijske dejavnosti. 

Pri prenosu raziskovalnih dosežkov v proizvodnji se pojav- 
ljajo v OZD, zlasti pri uvajanju zahtevnejših proizvodov, veliki 
riziki. Za podporo tem prizadevanjem v okviru bančnega si- 
stema je bil spremenjen način financiranja prenosa inovacij. 
(Po prejšnjem sistemu financiranja je del prispevala tudi Razi- 
skovalna skupnost, po novem zakonu o raziskovalni dejavno- 
sti pa to ni več mogoče). Kljub temu pa financiranje ne poteka 

tako, kot je predvideno v dogovoru. Kot razlogi za to se 
navajajo restrikcije na področju denarnih tokov. 

V teku je sprejemanje regijskih družbenih dogovorov o 
inovacijski dejavnosti. S temi dogovori prevzemajo OZD ne- 
posredne naloge za pospeševanje inovacijske dejavnosti. Po 
nepopolnih ocenah v več kot 60% OZD ta dejavnost norma- 
tivno ni zadovoljivo urejena. Zato se v okviru Gospodarske 
zbornice pripravljajo skupne strokovne podlage za samou- 
pravno ureditev inovacijske dejavnosti v OZD. 

Zbornica sodeluje v pripravah družbenega dogovora o stra- 
tegiji tehnološkega razvoja v SFRJ, začete pa so tudi priprave 
za sprejem družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov o konkretni strategiji tehnološkega razvoja po posamez- 
nih panogah ali grupacijah. V te aktivnosti so vključena 
splošna združenja in zbornica. Ob tem velja opozoriti, da so 
še vedno nerazčiščena nekatera temeljna izhodišča, zlasti 
glede odločanja o tehnološkem razvoju izven neposrednega 
vpliva delavcev v OZD. 

Dvig kakovostne ravni naših proizvodov in proizvodnih po- 
stopkov, unifikacija, tipizacija in standardizacija so neposre- 
dno povezane s povečevanjem izvoza. Kljub izrednemu po- 
menu teh dejavnikov za racionalnejšo proizvodnjo in poveča- 
nje produktivnosti dela so samo na nekaterih področjih v 
kovinski in elektro ter lesni industriji dosegli nekaj vidnejših 
premikov v urejanju standardizacije, precej pa zaostajajo 
gradbeništvo, usnjarstvo in druge industrije. Zbornična komi- 
sija za standardizacijo ima zastavljene obsežne naloge na 
področju standardizacije, tipizacije, unifikacije, merilne te- 
hnike, zanesljivosti sistemov in proizvodov, vendar pa so 
prizadevanja v celotnem jugoslovanskem prostoru še zelo 
neenakomerna in so zato uspehi na tem področju nezadostni. 
Družbeni dogovor o standardizaciji in kakovosti v SFRJ, ki je v 
postopku sprejemanja, naj bi prispeval k več ji usklajenosti na 
tem področ ju. 

Na področju sekundarnih surovin so pripravljeni in se že 
izvajajo samoupravni sporazumi med porabniki sekundarnih 
surovin in zbiralci papirja, jeklenih odpadkov, barvnih kovin, 
odpadnih olj in embalaže. Pri GZS deluje borza odpadkov 
(ponudba in povpraševanje po odpadnih surovinah). 

Za racionalnejše gospodarjenje z energijo je v teku spora- 
zumevanje med potencialnimi proizvajalci opreme, projek- 
tanti in montažerji za optimalni pristop k uporabi toplotne 
črpalke ter sončne in odpadne energije. 
Delitev po delu in rezultatih dela 

Aktivnost gospodarskih zbornic in splošnih združenj za 
urejanje delitve sredstev za osebne dohodke po delu in rezul- 
tatih dela je bila usmerjena v naslednje: 

- oblikovanje in izvajanje dogovora o družbenem usmerja- 
nju, razporejanje dohodka za leto 1981, zlasti še za ustvarja- 
nje boljših možnosti za stimulativnejše nagrajevanje delavcev 
v izvozno usmerjenih OZD; 

- izvajanje družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev za OD in skupno porabo, zlasti 
priprave strokovnih panog: 

- metodološka izhodišča za oblikovanje razvida del in na- 
log; 

- osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti in uspešno- 
sti dela poslovodnih organov v gospodarstvu; 

- konkretna merila za ugotavljanje delovnih rezultatov pri 
opravljanju določenih del in nalog v okviru nekaterih poslov- 
nih funkcij (kadrovske, nabavne, prodajne, finančne, računo- 
vodske); 

- osnove in merila za razporejanje čistega dohodka na 
sredstva za OD in skupno porabo za posamezne dejavnosti; 

- konkretna merila za ugotavljanje delovnih rezultatov, pri 
opravljanju nekaterih tipičnih del in nalog v neposredni proi- 
zvodnji v posameznih dejavnostih. 

Večina strokovnih podlag je v končni fazi izdelave. 
Kadri 

Aktivnosti zbornice in splošnih združenj na področju izo- 
braževanja in usposabljanja kadrov, kot pomembnega dejav- 
nika proizvodnje in dviga produktivnosti dela, so usmerjene 
zlasti na naslednje naloge: 

- oblikovanje in krepitev kadrovske dejavnosti ter kadrov- 
skih služb v OZD, za kar so bile pripravljene ustrezne stro- 
kovne podlage; 

- priprave za uvajanje sistema usmerjenega izobraževanja, 
predvsem oblikovanje planov potreb po kadrih in preusmerja- 
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nje v proizvodne poklice ter organiziranje proizvodnega dela 
in delovne prakse v OZD; 

- adaljevanje usposabljanja poslovodnih kadrov in delav- 
cev v zunanji trgovini ter uvajanje novih oblik usposabljanja 
kadrovskih, finančnih in tehnično-tehnoloških delavcev; 

- mimo že prej organiziranih dveh šol - za poslovodne 
kadre v gospodarstvu in za zunanjetrgovinske delavce-zače- 
njajo z delom še šole za kadrovske, finančne in tehnično- 
tehnološke delavce. 

6. Gospodarjenje s sredstvi družbene 
reprodukcije 

- V okviru Gospodarske zbornice Slovenije se pospešeno 
nadaljuje z aktivnostjo pri ustanavljanju interesnih bank in 
posebnih finančnih služb kot institucionalnih oblik za izvaja- 
nje skupne finančne funkcije TOZD v delovnih in sestavljenih 
organizacijah, hkrati pa se nadaljujejo ustrezna dveletna pri- 
zadevanja za spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih 
zakonov, ki naj omogočijo polno uveljavitev internih bank in 
posebnih finančnih služb; 

- Pripravljeni in objavljeni so bili posamezni primeri meto- 
dologije za planiranje likvidnosti v OZD in med OZD oz. 
internimi bankami in posebnimi finančnimi službami ter te- 
meljnimi bankami; 

- Kot konkreten prispevek za zmanjšanje kreditne odvisno- 
sti gospodarstva od bančnih kreditov za financiranje tekoče 
reprodukcije je bil v sodelovanju s SDK, Združenjem bank in 
Ljubljansko banko - Združeno banko pripravljen predlog za 
uvedbo konto-korentnih kreditnih odnosov med delovnimi in 
sestavljenimi organizacijami oz. internimi bankami in poseb- 
nimi finančnimi službami in temeljno banko; vendar ga no- 
bena od temeljnih bank v Sloveniji »zaradi sedanjih proble- 
mov pri zagotavljanju lastne likvidnosti« še ni začela uveljav- 
ljati; 

- Do konca leta bodo v sodelovanju z združenjem bank 
Slovenije in Ljubljansko banko - Združeno banko pripravljeni 
tudi: 

- dopolnilni kriteriji (normativi gospodarjenja z obratnimi 
sredstvi) za pridobivanje dopolnilnih sredstev, združenih v 
bankah za tekočo reprodukcijo in 

- enotna merila za ugotavljanje kreditne in investicijske 
sposobnosti TOZD, ko se odloča za najemanje dodatnih fi- 
nančnih sredstev, združenih v bankah, za financiranje svojih 
razvojnih programov. 

- Na področju usmerjanja primarne emisije za dopolnilno 
financiranje tekoče reprodukcije OZD za določene selektivne 
namene je bil v okviru Gospodarske zbornice Slovenije skupaj 
z Združenjem bank že konec leta 1980 pripravljen predlog za 
dograditev kriterijev v medrepubliškem dogovoru o kreditira- 
nju prodaje opreme na domačem trgu v obdobju 1981-1985, 
pri čemer je zlasti bila izpostavljena zahteva, da mora biti 
možnost pridobivanja kredita iz primarne emisije za prodajo 
opreme na domačem trgu pogojena z doseženo stopnjo 
izvoza na konvertibilnem tržišču, kakor tudi: 

- da morajo imeti prednostni položaj in bolj ugodne pogoje 
kreditiranja kompleksne tehnološke linije z več jim deležem 
lastne tehnologije,, 

- da se enotno dogovori lista opreme za celo Jugoslavijo in 
poenotijo kreditni pogoji za posamezne vrste opreme; 

- da se v kreditiranje vključ ijo inženiring organizacije; 
sprejem medrepubliškega dogovora in ustreznega samou- 
pravnega sporazuma zelo kasni in zavira uč inkovitost pla- 
smaja opreme. 

- Sprejeta so bila skupna stališča z Ljubljansko banko - 
Združeno banko o načinih združevanja sredstev temeljnih 
bank za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin preko Jugoslo- 
vanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje, pri 
čemer so bile v ospredju zahteve po opuščanju sedanjega 
pretežno vzajemnega združevanja sredstev in uvedbi intere- 
snega združevanja sredstev dohodkovno povezanih OZD 
preko njihovih temeljnih bank. 
III. PREDLOGI UKREPOV 

1. Prestrukturiranje gospodarstva 
Glede na to, da sprejeti samoupravni plani TOZD in drugih 

OZD niso v zadostni meri usklajeni s kriteriji za prestrukturira- 

nje gospodarstva in ne upoštevajo sedanjih realnih možnosti 
za ustvarjanje dohodka ter pogojev financiranja tekoče in 
razširjene reprodukcije je potrebno: 

- začeti postopek za spremembe in dopolnitve samouprav- 
nih in družbenih planskih dokumentov; 

- dati pobudo za pripravo in usklajevanje razvojnih kriteri- 
jev v okviru federacije za dejavnosti, ki so ključnega pomena 
za prestrukturiranje gospodarstva; 

- pospešiti usklajevanje nakaterih proizvodnih programov 
na ravni Jugoslavije, zlasti na področju črne metalurgije, 
avtomobilske industrije, računalništva, bazne kemije ter dela 
živilsko-predeiovalne industrije in sicer na podlagi neposre- 
dnega sporazumevanja OZD - nosilcev razvoja v teh dejavno- 
stih z udeležbo OZD, ki so z njimi reprodukcijsko povezane. 

2. Ekonomski odnosi s tujino 
- Zagotoviti je treba dosledno izpeljavo dveiznega sistema 

na osnovi ustvarjenih deviz, ne pa pravic, kajti sedanji ukrepi 
ekonomske politike so naravnani preveč  le na podlagi fizičnih 
pokazateljev uvoza in izvoza blaga. Jasneje je treba opredeliti 
in priznati prilive iz naslova opravljenih storitev. Postaviti bi 
morali enotne temelje na podlagi ustvarjenih deviznih prilivov 
in identifikacije tujih kreditov kot osnove deviznega poslova- 
nja. Poleg tega bi se morali na področju deviznih potreb 
federacije dogovoriti za obseg združevanja deviz, največ v 
obsegu 1981 in le za namene iz letošnjega leta. Za devizno 
likvidnost bi morali v sistemu opredeliti konkretno odgovor- 
nost vseh subjektov od OZD, internih bank, temeljnih bank, 
do narodnih bank. 

- organizacije združenega dela morajo z usklajenimi piani 
v okviru SISEOT prevzeti izvozne obveznosti v sorazmerju 
glede na doslej izvozno najbolj usmerjene OZD v podskupini 
dejavnosti, najmanj pa na popreč ju podskupine in sicer na 
podlagi konkretne opredelitve razvoja izvoza oz. deviznega 
preliva glede na obseg letne prodaje in s predvideno rastjo do 
konca srednjeročnega obdobja, še posebej razmerje izvoza 
na konvertibilno območje. 

- V vseh enotah SISEOT je potrebno ob strokovnem sode- 
lovanju splošnih združenj sprejeti kriterije glede obveznosti 
izvoza in minimalne stopnje pokrivanja uvoza z lastnim izvo- 
zom za doseganje več je stopnje pokrivanja iz lastnih deviznih 
prilivov oz. na podlagi udeležbe v skupnih deviznih prilivih, 
reprodukcijsko povezanih OZD. Ti kriteriji morajo biti izhodi- 
šče za pripravo in usklajevanje planov TOZD tako znotraj DO 
in SOZD, kot v enotah in med enotami SISEOT. 

- V vseh enotah SISEOT oz. splošnih združenjih je po- 
trebno izdelati in sprejeti kriterije kot skupno dogovorjene 
osnove za udeležbo v skupnem deviznem prilivu in sicer po 
posameznih fazah proizvodnje, še posebej za udeležbo doba- 
viteljev osnovnih surovin in drugih reprodukcijskih materialov 
in s tem zagotoviti potrebna devizna sredstva za osnovno 
surovinsko proizvodnjo (nujen je dogovor tudi na ravni Jugo- 
slavije - ISEOT in GZJ). 

- Na podlagi dogovorjenih kriterijev uvoza po dejavnostih 
oz. ožjih proizvodnih skupinah je potrebno določ iti razmerje 
med porabo deviz za lastne potrebe in za združevanje z 
drugimi OZD tako v okviru samoupravnih sporazumov v ok- 
viru SISEOT in ISEOT in med OZD na osnovi združevanja dela 
in sredstev za doseganje deviznega skupnega dohodka; 

- Za združene devize v okviru SISEOT je potrebno s sa- 
moupravnim sporazumom v okviru SISEOT določ iti namene 
in pogoje za pridobitev tako združenih deviz, zlasti združeva- 
nja dinarskih sredstev za dodatno stimulacijo OZD, ki ustvar- 
jajo devize. 

- OZD, ki dosledno izponjujejo plan izvoza in uvoza ter 
ustvarjajo predvideni devizni priliv, morajo imeti možnost 
uvoza opreme brez dodatnih omejitev v okviru dogovorjenega 
razmerja razpolaganja z devizami za lastne potrebe. 

- Pospešiti je treba priprave za dograjevanje organizirano- 
sti enot SISEOT po produkcijskih povezavah tako, da bodo 
posamezne SOZD in plansko-poslovne skupnosti jedro teh 
enot. 

- Boljša organiziranost OZD pri uvozu osnovnih reproduk- 
cijskih materialov osnovnih surovin (bombaž, volna, itd.), ki 
lahko zagotovi uspešnejše gospodarjenje OZD. 

- V najkrajšem možnem času je potrebno sprejeti vse in- 
strumente in ukrepe tekoče ekonomsko politike za leto 1982, 
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zlasti pa ukrepe, ki so predvideni z družbenim planom Jugo- 
slavije. 

- Z realizacijo teh ukrepov in nalog bodo ustvarjeni pogoji 
in možnosti za hitrejše odpravljanje zapiranja v SISEOTposa- 
meznih republik in avtonomnih pokrajin. 

3. Zagotavljanje surovin in reprodukcijskih 
materialov za proizvodnjo 

V letu 1982 bodo zbornice in splošna združenja na podlagi 
resolucijskih usmeritev svojo aktivnost v še več ji meri prilago- 
dile potrebam OZD za zagotavljanje uvoznih in reprodukcij- 
skih materialov za izvozno proizvodnjo. Zato bo potrebno v 
splošnih združenjih oblikovati posebne koordinacijske od- 
bore, katerih aktivnosti bodo usmerjene zlasti v: 

- zagotavljanje skupnega nastopa za dolgoročno oskrbo z 
nekaterimi ključnimi reprodukcijskimi materiali glede na se- 
danje in bodoče potrebe na domačem in tujem trgu (npr. 
proizvodi črne in barvaste metalurgije, les, proizvodi bazične 
kemije, energija, umetna gnojila, surove kože, ipd.); 

- sodelovanje z OZD pri sporazumevanju na celotnem ju- 
goslovanskem trgu, še zlasti pri razreševanju problemov dol- 
goročnega zagotavljanja surovin iz domačih virov. 

Na teh osnovah bodo v splošnih združenjih in zbornici 
izdelani pregledi kritičnih surovin in materialne bilance po- 
membnejših reprodukcijskih materialov, v sodelovanju z Za- 
vodom za družbeno planiranje SR Slovenije. 

Čimprej je potrebno poenotiti tudi stališča za pripravo zvez- 
nih materialnih bilanc za osnovne proizvode in dogovorov o 
temeljih družbenega plana SFRJ. 

4. Uveljavljanje novega sistema cen 
Kritično bo potrebno preveriti razčlenile in konkretno upo- 

rabo meril za oblikovanje cen v organizacijah združenega 
dela. V neposrednem sodelovanju z medsebojno povezanimi 
OZD bodo splošna združenja morala ugotoviti, aH so bila ta 
merila uporabljena' v skladu z zakonom o cenah. Na podlagi 
teh ugotovitev se bodo oblikovali tudi predlogi za spremembe 
oz. dopolnitve navodila o uporabi meril za oblikovanje cen. 

Za odpravljanje osnovnih nesorazmerij med cenami bodo 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja in Repu- 
bliška skupnost za cene sprejeli posebne programe, ki bodo 
podlaga za dogovor o izvajanju politike cen v letu 1982. Pri 
tem bo dan poseben poudarek postopnemu odpravljanju ne- 
sorazmerij med domačimi in svetovnimi cenami. Zlasti po- 
membno je uveljavljanje kriterija svetovne cene v celotni 
reprodukcijski verigi, kot osnove za udeležbo v skupnem 
deviznem prilivu. 

V Gospodarski zbornici Jugoslavije je nujno potrebno glede 
na že sprejeta stališča čimprej proučiti možnost uporabe 
rezultatov analize »Položaj panog in dejavnosti pri ustvarjanju 
in razporejanju dohodka« pri oblikovanju predlogov ukrepov 
tekoče ekonomske politike in v okviru tega tudi dolgoročne 
politike cen. Predvsem pa je potrebna širša družbena verifika- 
cija uporabljene metodologije v tej analizi. 

Zagotoviti je potrebno uč inkovito neposredno usklajevanje 
politike cen in meril za oblikovanje cen med republiškimi in 
pokrajinskimi skupnostmi za cene za posamezne proizvode in 
storitve, ki so glede družbene kontrole cen v pristojnosti 
republik in avtonomnih pokrajin, so pa pomembni za stabil- 
nost proizvodnje in oskrbe trga. 

5. Nekateri kvalitetni dejavniki za povečanje 
uč inkovitosti gospodarjenja 
Tehnologija in tehnološki napredek 

- Za hitrejši in uč inkovitejši prenos inovacijskih dosežkov v 
proizvodnjo je nujno potrebno opredeliti in konkretizirati 
ukrepe za zagotavljanje sredstev za te namene v organizaci- 
jah združenega dela in bankah; 

- splošna združenja in organizacije združenega dela mo- 
rajo pospešiti in poglobiti aktivnosti za: uvajanje sodobne 
organizacije dela, dogovarjanje in sporazumevanje za nadalj- 
njo medsebojno specializacijo dela, ter sporazumevanje za 
tehnološko sodelovanje in transfer skupno doseženih tehno- 
loških znanj in postopkov; 

- v okviru družbenega dogovora o strategiji tehnološkega 
razvoja v SFRJ zagotoviti kvalitetno dogovarjanje o strategiji 
in usmeritvah za posamezne panoge in dejavnosti v okviru 
splošnih združenj; 

- v okviru celovitega koncepta tehnološke informatike 
bodo povezani vsi dosedanji podsistemi; 

- nadaljevati in pospeševati dejavnost zbiranja odpadnih 
surovin in izvesti potrebno specializacijo OZD, ki zbirajo in 
predelujejo sekundarne surovine. Komunalne OZD morajo 
zagotoviti pogoje za organizirano zbiranje sekundarnih suro- 
vin iz gospodinjstev na podlagi materialnih bilanc, ki jih je 
potrebno pripraviti v okviru republike; 

- zagotoviti izdelavo konkretnih programov preusmerjanja 
OZD na odpadne in alternativne energetske vire; 

- pospešiti sporazumevanje OZD o standardizaciji in kako- 
vosti, zlasti na področ jih, kjer je ugotovljeno največje zaosta- 
janje. 
Delitev po delu in rezultatih dela 

Pri oblikovanju dogovora o družbenem usmerjanju razpo- 
rejanja dohodka v letu 1982 bo potrebno, glede na predvideno 
zaostajanje osebnih dohodkov za rastjo dohodka in nadaljnje 
upadanje realnih osebnih dohodkov, poiskati ustrezne reši- 
tve, ki bodo v organizacijah združenega dela spodbudili: 

- ustreznejše povečevanje sredstev za osebne dohodke v 
izvozno usmerjenih organizacijah združenega dela; 

- ustreznejše vrednotenje neposrednega proizvodnega 
dela ter kreativnega dela pri organiziranju in vodenju proi- 
zvodnje in za delo v izjemno težkih delovnih pogojih. 

Z nadaljevanjem dela pri pripravi in izpopolnitvi strokovnih 
podlag za uveljavljanje družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo bo potrebno ustvariti temelje za 
takšen sistem delitve, ki bo zagotavljal več jo rast produktivno- 
sti dela, zniževanje stroškov in s tem tudi več jo uč inkovitost in 
donosnost poslovanja. 
Kadri 

- Dokončno je potrebno prekiniti z ekstenzivnim zaposlo- 
vanjem in dosledno uveljavljati načelo produktivnega zapo- 
slovanja, skladno z razvojnimi usmeritvami; 

- nadaljevanje in uvajanje tudi novih oblik usposabljanja 
poslovodnih in drugih strokovnih kadrov, ki jih organizira 
Gospodarska zbornica Slovenije; 

- sodelovanje pri dograjevanju usmerjenega izobraževanja 
v srednjem šolstvu in tvorno vključevanje v aktivnosti za 
uvajanje usmerjenega izobraževanja v visokem šolstvu. 

6. Gospodarjenje s sredstvi družbene 
reprodukcije 

- Zagotoviti je potrebno dosledno uveljavljanje sprejetih 
osnov denarnega in kreditnega sistema; 

- povečati je potrebno odgovornost temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela za več ji delež samofinanciranja 
tekoče in razširjene reprodukcije v organski povezanosti z 
delavci v drugih proizvodno, delovno in poslovno povezanih 
OZD na podlagi odnosov pri ustvarjanju skupnega prihodka 
oz. skupnega dohodka s sprejetjem ustreznih normativov v 
okviru internih in temeljnih bank; 

- pospešiti je potrebno spremembe zveznih zakonov glede 
možnosti uč inkovitejšega delovanja internih bank in poseb- 
nih finančnih služb; 

- odpraviti z ustreznimi spremembami (republiške) zako- 
nodaje vzroke za nepotrebno zadrževanje sredstev TOZD v 
obliki različnih posebnih računov izločenih sredstev; 

- za zagotovitev nemotenega financiranja tekoče repro- 
dukcije pri izvozno usmerjenih OZD bo s sistemom združeva- 
nja sredstev temeljnih bank v sistemih združenih bank po- 
trebno zagotoviti uč inkovito kreditiranje izvoznih stimulacij; 

- že v letu 1982 v okviru sedanjega sistema monetizacije s 
selektivnim obeležjem vgraditi kot pogoj za reeskont skle- 
njene dolgoročne samoupravne sporazume med reprodukcij- 
sko povezanimi OZD (osnovna proizvodnja, predelava, bla- 
govni promet) glede njihove udeležbe in odgovornosti v dol- 
goročnem skupnem zagotavljanju obratnih sredstev kot 
nujno sestavino samoupravnih sporazumov o združevanju 
dela in sredstev; 

- v prihodnjem obdobju zožiti namene selektivne moneti- 
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zacije in zaostriti kriterije (za srednjeročno obdboje) glede produkcijsko povezanih OZD in temeljnih bankah; 
namenov uporabe primarne emisije in emisije denarja sploh - uveljaviti aktivnejšo politiko obrestnih stopenj, ki mora v 
na temeljne strateške razvojne cilje, t.j. za izvoz na konverti- večji meri zagotavljati realno ohranjanje vrednosti družbenih 
bilno področ je, proizvodnjo osnovnih prehrambenih proizvo- sredstev in učinkovito gospodarjenje z njimi ter v tem okviru 
dov in energijo. Za ostalo proizvodnjo mora biti v pretežni zagotoviti tudi obrestovanje vpoglednih sredstev OZD gospo- 
meri odgovornost za zagotavljanje obratnih sredstev na re- darstva v temeljnih bankah. 
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