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PRILOGA:
PREDLOG RESOLUCIJE
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 (ESA- 840)
PREDLOG PROGRAMA UKREPOV, NALOG SN AKTIVNOSTI
na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1932
PREDLOG NALOG, UKREPOV !N AKTIVNOSTI
na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1382
OSNUTEK DOGOVORA
o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1982
PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1982 (ESA-835)
PREDLOG ODLOKA
'
.
o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij,
družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982 (ESA870)
PREDLOG ZAKONA
o določitvi stopenj in nekaterih oSajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela m
delovnih skupnosti v letu 1982 (ESA-838)
PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-839)
PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju rokcv za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1S82 (ESA-869)
PREDLOG ZAKONA
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju
računalništva (ESA-832)
PREDLOG ZAKONA
o sprememb -h in d >pcinitvah zakona o graditvi objektov (ESA-697)

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
16. decembra 1981
Dnevni rad sej Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije, ki so
sklicane za sredo, 16. decembra 1981, je razširjen z obravnavo:
- osnutka poslovnika Zbora
republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije (ESA 859).
Dnevni red sej Zbora združenega deia in Zbora občin pa

je razširjen še z obravnavo:
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistem cen in
družbeni kontroli cen (ESA
861);
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v
dolinj reke Beli Drim (ESA
862).

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
25. decembra 1981
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
petek, 25. decembra 1981.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1S81-1985 v letu 1982 (ESA
840);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu
Predsedstva Socialistične republike Slovenije (ESA 829);
- informacijo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z
11. členom zakona o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za
gradnjo in nakup določenih
objektov in opreme v letu
1981.
Zbor združenega dela in

Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982
(ESA 835);
- predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav
za davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letu 1982
(ESA 838);
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in
taks (ESA 839);
- predlog odloka o določitvi
in razdelitvi skupnega zneska
deviz za potrebe republiških
organov in organizacij in ožjih
družbenopolitičnih skupnosti
v SR Sloveniji za leto 1982;
- predlog zakona o davkih
občanov.
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še volitve
in imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. novembra 1981

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na skupnem zasedanju najprej poslušali uvodno
besedo k osnutku resolucije o
politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdob2

je 1981-1985 v letu 1982, ki jo
je podal podpredsednik izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Jože Fiorjančič.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični

zLiui so na-točenih sejah sprejeli:
- ugotovitve, usmeritve in
sklepe ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu
1982; (Družbenopolitični zbor
je sprejel stališča);
- sklep đb obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega piana Jugoslavije za obdobje od ieta
1981-1985 v letu 1982;
- sklep ob obravnavi poročila o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo;
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Zbor združenega deia in Zbor
občin sta sprejela tudi:
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982;
- osnutek odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu
1982;
,- sklep o obravnavi osnutka
odloka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o enotni projekciji
devizne bilance Jugoslavije za
leto 1982;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih
davščin, ki se v letu 1982 od-

stopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982;
o predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1982;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnem obsegu
proračunskih odhodkov federacije za leto 1982;
- osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku;
- sklep ob obravnavi predloga za uvedbo postopka za
spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o
usklajevanju temeljev sistema
politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov;
- predlog odloka o soglasju
k prediogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2039);
- predlog odloka o soglasju
k predlogu in o pristopu k
sklenitvi družbenega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju
leksikografije.
Zbor občin je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana odbora za
družbenoekonomske odnose
in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije; dolžnosti člana odbora je bil razrešen Drago Jerman, za člana odbora
pa je bil izvoljen Danilo Plesničar.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Ivan Zelenšek, Lojze Blenkuš, Igor Ponikvar, Tanja Šareč,
Anton Benedik, Franc Gračner, Ferdo Šmigoc, Jože Sedelšak,
Boris Gostiša, Peter Janežič, Roman Novelli, Vladimir Ošo,
Miroslav Rupnik, Ivo Klobčar, Aleš Šmit, Karel Štucin, Giorgio
Miani, Breda Svetina, Marija Kolenc, Vlado Kralj, Franc Kočar,
Emil Tomašič. Emil Sirnik, Ivan Lehner, Đuro Horvatič, Herman Remic, Živko Pregl, Jože Fiorjančič,, Mirko Žlender,
Stanko Jaki, Miran Arzenšek, Ana Bole, Milivoj Samar, Peter
Toš, Dušan Šubic, Miroslav Brečko, Pavel Jarc, Franc Sikošek, Francka Herga, Franc Škufca, Janko Muraus, Samo Zupančič.
Zbor občin:
Franc Štrakl, Miro Naglic, Zvone Nastran, Franc Bastardi,
Peter Hedžet, Ivan Cerkovnik, Pavel Kralj, Ciril Plut, Vida
Brumen, Marjana Žogan, Ludvik Cipot, Slavko (vanjšič, Mara
Žlebnik, Franc Godina, Rudi Levart, Ivica Hladnik, Andrej
Fajmut, Roza Pohleven, Milan Frančeškin, Andrej Babic, Roman Fiorjančič, Milan Hojnik, Slavica Robida, Tone Miklavčič,
Zorka Čujovič, Stane Mele, Mirko Belac, Vladimir Kfemenčič,'
Marjan Markovič, Adrijan Berlot, Andrej Briški, Anica Popovič, Jože Beg, Zdenko Mali, Zdenka Jurančič
Družbenopolitični zbor:
Jože Marolt, Tina Tomlje, Marija Aljančič, Vili Vindiš, Milivoj
Samar, Igor Uršič, Jože Globačnik, Rudi Kropivnik

poročevalec

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1935
v letu 1982
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. novembra
1981 obravnaval osnutek resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1SS1-1935 v letu
1982 in na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel tale
STALIŠČA
1- Družbenopolitični zbor ocenjuje, da
osnutek resolucije z dopolnitvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izhaja iz realnih materialnih okvirov gospodarjenja in podpira usmeritve, ki so zasnovane stabilizacijsko in narekujejo pospešeno izvozno naravnanost; le-ta postaja nujnost za naš nadaljnji razvoj in je
zato potrebno podpreti opredelitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za še
večji izvoz. To je pomembno še zlasti
zato, ker bomo le s povečanim izvozom
in večjo produktivnostjo lahko dosegli
tudi nekoliko višjo rast družbenega proizvoda; višja stopnja družbenega proizvo, da pa ne sme imeti za posledico večanja
vseh oblik porabe.
2. Večje vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela je nujno za naš nadaljnji razvoj in mora biti pri
tem izvoz opredeljen kot naloga in obveznost vseh proizvajalcev v reprodukcijski verigi. V izvoz se bodo morale usmeriti tudi tiste organizacije združenega dela,
ki doslej niso izvažale, in sicer na osnovi
prilagajanja proizvodnih programov zahtevam svetovnega trga in bodo ustvarile
pozitivni devizni priliv. Izvozno usmeritev
bi morali stimulirati tudi s trdnejšim in
trajnejšim dogovorom v ovkiru SISEOT o

razpolaganju z delom ustvarjenih deviznih sredstev in njegovim doslednim uresničevanjem.
3. Stabilnost cen na domačem trgu je
eden od bistvenih pogojev za večjo konkurenčno sposobnost našega gospodarstva v mednarodni menjavi in je zato potrebno rast cen za leto 1982 prilagoditi
temu cilju. To bo ena najpomembnejših
nalog, ki bo terjala odgovorno ravnanje
organov samoupravljanja in poslovodnih
organov, ustrezno sodelovanje vseh subjektov v skupnostih za cene ter učinkovito delovanje družbenopolitičnih organizacij.
4. Investicijsko porabo je potrebno prilagoditi možnostim razpoložljivega dohodka ter izjajajoč iz načela kontinuiranega planiranja spremeniti aH dopolniti
srednjeročne planske usmeritve. Prednost bo treba dati investicijam, ki so
izvozno usmerjene na konvertibilni trg, v
modernizacijo obstoječih kapacitet, povečanje funkcionalnosti in v izboljšanje
proizvodnih programov.
5. Glede na manjši obseg skupne in
splošne porabe bo potrebno v samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih preveriti sprejete
plane in proučiti sprejete programe, normative in standarde ter obseg pridobljenih pravic in ugotoviti, aH so vsi planski
cilji še uresničljivi.
Investicijska politika na področju družbenih dejavnosti mora biti dosledno usklajena z realnimi materialnimi možnostmi. Odstopanje od tega načela bi namreč
lahko ogrozilo uresničitev programov
družbenih dejavnosti in družbenoeko-

nomski položaj delavcev v teh dejavnostih.
6. Pri delitvi osebnih dohodkov bo potrebno še dosledneje uveljavljati načela
nagrajevanja po delu in rezultatih dela,
težiti k dvigu produktivnosti, večji proizvodnji, boljšemu gospodarjenju ter večjemu izvozu ter na ta način zagotoviti, da
se reaini osebni dohodki ne bi več zmanjševali. Tej osnovni usmeritvi je potrebno
prilagoditi tudi dogovor o uresničevanju
družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1982.
7. Gospodarska gibanja v začetku prihodnjega leta bodo odločilno vplivala na
nadaljnje uresničevanje ciljev, opredeljenih v resoluciji za leto 1982, zato bo potrebno ta gibanja spremljati in jih usmerjati z družbenopolitično aktivnostjo, s
sporazumevanjem in dogovarjanjem nosilcev planskih nalog in z ukrepi ekonomske politike.
Za uresničevanje resolucijskih opredelitev pa je tudi zelo pomembno, da se
hkrati s sprejemom resolucije sprejmejo
vsi izvedbeni in spremljajoči dokumenti k
republiški in zvezni resoluciji.
Usmeritve ekonomske politike, izhajajoče iz resolucije, je potrebno vgraditi v
planske akte temeljnih organizacij združenega dela in njihovih samoupravnih
asociacij in skupnosti tako, da bodo pogoji gospodarjenja definirani že v začetku leta.
8. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek
resolucije, upoštevaje stališča zbora in
stališča in pobude Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije.

UGOTOVITVE, USMERITVE iN SKLEPS
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1381-1985 v letu 1982 na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 25. novembra 1931 sprejela te-le
UGOTOVITVE, USMERITVE
IN SKLEPE
i.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
se pogoji gospodarjenja še naprej zaostrujejo in da bo uspešnost gospodarjeporočevalec

nja v letu 1982 izredno pomembna ža
uresničitev ciljev tega srednjeročnega
obdobja. Že ob julijski obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije, je Skupščina SR
Sloven;je ugotovila, da se ključne naloge
in cilji, določeni z družbenim planom, ne
uresničujejo dovolj uspešno in da se zaostrujejo gospodarske in politične razmere, in je zato sprejela stališča in sklepe, ki
terjajo bistven preobrat v našem gospodarstvu in celotni družbeni aktivnosti v

snovanju kvalitetnejših in trajnejših
usmeritev, zlasti pri vključevanju v mednarodno delitev dela in v ustvarjanju
stabilnih pogojev gospodarjenja, ki bodo
temeljili na kvalitetnejšem gospodarjenju
in delovanju ekonomskih zakonitosti na
samoupravno organiziranem trgu.
Skupščina ugotavlja, da z resolucijo
začrtana razvojna politika za leto 1982
izhaja iz teh spoznanj in usmeritev in
pomeni uresničevanje politike ekonomske stabilizacije. Načrtovana materialna
razmerja in razvojne prioritete bo moč
doseči ob kvalitetnih spremembah slovenskega gospodarstva v jugoslovan3

skem prostoru, na osnovi katerih bo s
povečanjem proizvodnje za izvoz, predvsem na konvertibilno področje prevzemalo soodgovornost za uresničevanje
razvojnih nalog, opredeljenih v resoluciji
SFR Jugoslavije za leto 1982. Umirjena
splošna rast industrijske proizvodnje in
družbenega proizvoda narekuje zoženje
prioritetnih nalog, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana in nadaljnje zmanjševanje vseh oblik porabe,
še posebno investicijske, zato je potrebno v skladu z načelom kontinuiranega
planiranja preveriti realnost planskih aktov na vseh ravneh in začeti postopek za
spremembo planskih aktov.
II.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
je za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov in samoupravnega planiranja ob zahtevnih nalogah v letu 1982, ki
izhajajo iz zaostrenih pogojev gospodarjenja, nujno, da se resolucija uveljavi kot
skupen instrument usmerjanja gospodarstva in celotne družbene aktivnosti pri
uresničevanju s planskimi akti dogovorjenih prednostnih nalog in ciljev. S tem bi
obvladovali pogoje gospodarjenja z uveljavljanjem ekonomskih zakonitosti na
samoupravnih temeljih ter zmanjšali potrebo po administrativnem ukrepanju.
Zato se mora v razpravo o resoluciji tvorno vključiti najširši krog delavcev, delovnih ljudi in občanov, delegacije, organi
upravljanja samoupravnih organizacij in
skupnosti, družbenopolitične organizacije in znanstvene organizacije, da bo
resolucija za leto 1982 skupno dogovorjena politika in izhodišče za pripravo in
uskladitev občinskih resolucij ter njihovih letnih planov.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
se morajo, ob zaostrenih pogojih gospodarjenja in sprejeti politiki ekonomske
stabilizacije, aktivnosti nosilcev družbenega planiranja dosledno usmeriti v:
- organizacije združenega dela in SlSEOT, ki morajo s plani zagotoviti usklajeno maksimalno možno in realno rast
izvoza in opredeliti take aktivnosti in
ukrepe, ki bodo izvoznike stimulirali k
večjemu izvozu; zmanjšanje zunanje trgovinskega primanjkljaja in stopnje zadolženosti, pri čemer je nujno potrebno
soodgovornost republike SR Slovenije za
uresničevanje dogovorjene skupne plačilne in devizne bilancq Jugoslavije dosledno vgraditi v pianske akte vseh nosilcev planiranja; SISEOT, Gospodarska
zbornica in splošna združenja kot samoupravno asociacije združenega dela
se morajo usposobiti v obstoječih organizacijskih oblikah ožiroma ustrezno organizirati in uveljaviti na področju skupnega planiranja ekonomskih odnosov s

tujino; cb tem je potrebno zagotoviti
izvozno usmerjenim organizacijam združenega dela razpolaganje s samoupravno dogovorjenim deležem ustvarjenih
deviznih sredstev, ki ga med letom ne bi
smeli spreminjati, izvoznike razbremeniti
prevelikega administriranja ter pravočasno sprejeti dodatno ukrepe, s katerimi
bo opredeljen dohodkovni položaj izvoznikov; v izvoz se bodo morale usmeriti
tudi tiste organizacije združenega dela,
ki doslej niso izvažale, in to na osnovi
prilagajanja proizvodnih programov zahtevam svetovnega trga in bodo ustvarile
pozitivni devizni učinek;
- večjo uskladitev ponudb in povpraševanja, kar zahteva, da z ustreznimi instrumenti ekonomske politike dosežemo
uskladitev obsega domačega povpraševanja z razpoložljivimi blagovnimi skladi,
pri čemer bo rast cen kljub povečanim
amortizacijskim stopnjam potrebno podrediti večji izvozni usmerjenosti gospodarstva;
- dosledno izvajanje načrtovane politike cen na samoupravnih osnovah ob
upoštevanju ekonomskih zakonitosti; zato morajo skupnosti za cene do predloga
resolucije pripraviti v okviru načrtovane
rasti cen program odpravljanja ključnih
disparitet; odgovornost za oblikovanje
politike cen morajo dosledno prevzeti
osnovni nosilci oblikovanja cen, še posbno temeljne organizacije združenega, dela, povezane v repro celotah in v samoupravnih interesnih skupnostih za cene;
družbenopolitične skupnosti pa morajo
zagotoviti kontrolo nad izvajanjem dogovorjene politike cen, pri čemer, morajo
preprečiti prenos materialnih stroškov
poslovanja na cene, nastalih zaradi subjektivnih slabosti;
- nadaljnje selektivno usmerjanje naložb v skladu s kriteriji prestrukturiranja
gospodarstva; pri tem je potrebno pospešiti proces združevanja sredstev v naložbe v izvozno usmerjeno proizvodnjo z
optimalnimi neto deviznimi učinki; na
področju energetike je potrebno zagotoviti, da se bo nadaljevala gradnja objektov kontinuitete; na področju kmetijstva
je potrebno pospešeno vlagati v primarno proizvodnjo zlasti na gospodarsko
manj razvitih območjih, kjer je potrebno
v okviru zoženih materialnih možnosti v
skladu z dogovorjeno politiko zmanjševati razlike v stopnji gospodarske razvitosti;
- nadaljnje selektivno usklajevanje
obsega skupne porabe z zoženimi materialnimi možnostmi; zato bo potrebno v
SIS družbenih dejavnosti preveriti realnost planskih aktov in sprejetih programov, normativov in standardov ter obseg
pridobljenih pravic; na novih osnovah bo
potrebno ustrezno zmanjšati programe

ter združevati sredstva za zajamčene
programe, to pa zahteva samoupravno
preverjanje veljavnih kriterijev vzajemnosti in solidarnosti in večje uveljavljanje
neposrednih oblik svobodne menjave
dela;
- nadaljnje selektivno prilagajanje
splošne porabe v vseh družbenopolitičnih skupnostih ob uskladitvi kriterijev za
financiranje v-zaostrenih pogojih gospodarjenja; uveljavljanje ustreznejše davčne politike, vkjučno z dosledno izterjavo
davčnih obveznosti;
- uveljavljanje nagrajevanja po delu,
boljše vrednotenje zahtevnega proizvodnega dela, dela v težjih pogojih in
ustvarjalnega dela; s povečanjem dohodka na osnovi povečanja storilnosti dela,
boljše izrabe zmogljivosti in z zmanjšanjem stroškov poslovanja bo možno zaustaviti nadaljnje zmanjševanje realnih
osebnih dohodkov;
- politiko zaposlovanja, ki jo je potrebno zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja uskladiti z nalogami prestrukturiranja gospodarstva, skladno temu cilju
pa zagotoviti mrežo šol, vpisa, štipendijsko politiko in programe usmerjenega
izobraževanja.
III.
Skupščina SR Slovenije sprejema
osnutek resolucije z dopolnitvami in
usmeritvami iz uvodne besede Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, pri tem pa
opozarja, da je potrebno pri pripravi
predloga resolucije upoštevati usmeritve
in naloge, ki jih je skupščina sprejela ob
obravnavi poročil o uresničevanju nalog
iz letošnje resolucije in družbenega plana, o ekonomskih odnosih s tujino, o
kreditno monetarni politiki, o politiki cen,
o vzrokih in odgovornostih za nastale
izgube, o uresničevanju dogovorjene investicijske politike, o vzrokih za stagnacijo proizvodnje, o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na ključnih področjih družbene reprodukcije, o uresničevanju kmetijske
politike in o uresničevanju politike osebnih dohodkov.
Obenem je potrebno pospešiti aktivnosti na vseh ravneh, da bodo vsi predvideni spremljajoči akti v republiki in federaciji sprejeti hkrati s predlogom resolucije
in da bo združeno delo na začetku leta
1982 seznanjeno z materialnimi okviri,
sistemskimi pogoji in usmeritvami ekonomske politike ter se bo lahko na tej
osnovi dogovorilo o ostalih pogojih.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
pri pripravi ptedloga resolucije izhaja iz
teh usmeritev in sklepov ter iz stališč,
mnenj, pripomb in predlogov delovnih
teles skupščine in zborov ter razprave na
sejah zborov ter posebej poroča, katerih
konkretnih predlogov ni mogel upoštevati in zakaj ne.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga družbenega dogovora
o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije
Zbor občin Skupščine SR Slov unije je
no 65. seji dne 25. novembra 1981
obravnaval predlog družbenega dogo4

vora o mednarodnem sodelovanju na
znanstvenem področju leksikografije in
sprejel naslednji

sklep:
1- Zbor občin Skupščine SR Slovenije
nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR
poročevalec

Slovenije, da pred podpisom družbenega
dogovora o mednarodnem sodelovanju
na znanstvenem področju leksikografije
skuša . .uveljaviti pripombe, predloge in

stališča, ki jih navaja Izvršni svet v svojem
mnenju z dne 23. 11. 1981.
2. Zbor pooblašča dr. Iztoka VVinklerja,
člana Izvršnega sveta in predsednika Re-

publiškega komiteja za kulturo in znanost, da v imenu Skupščine SR Slovenije
po uskladitvi podpiše omenjeni družbeni
dogovor

SKLEP
Zbora občin Skupščina SR Slovenije ob obravnavi predloga za uvedbo postopka
za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev
sisiema politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 65. seji dne 25. novembra 1981
obravnaval predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in
avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja
celotnega prihodka občanov in sprejel
naslednji
sklep:

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije žitvijo izvršnega sveta Skupščine SR Siosprejema predlog za uvedbo postopka za ) venije posreduje skupščinam socialističspremembo dogovora republik in avto- nih republik in avtonomnih pokrajin.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev
sistema politike obdavčevanja celotnega naj v imenu Skupščine SR Slovenije sodeluje pri nadaljnjem delu v zvezi z
prihodka občanov.
2. Predlog za uvedbo postopka za obravnavo predloga za uvedbo postopka
spremembo dogovora republik in avto- za spremembo dogovora republik in avnomnih pokrajin o usklajevanju temeljev tonomnih pokrajin o usklajevanju temesistema politike obdavčevanja celotnega ljev sistema politike obdavčevanja celotprihodka občanov se z dodatno obrazlo- nega prihodka občanov.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR
OBČIN - 23. 10. 1981
Zagotoviti dolgoročne sistemske rešitve
za pospešeno delovanje našega
poslovanja s tujino
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil
odgovore na vprašanja skupin delegatov za Zbor
združenega dela in Zbor občin Skupščine občine
Trbovlje ter skupine delegatov za gospodarsko področje
16. okoliša Maribor za Zbor združenega dela, ki so bila
postavljena ob obravnavi poročila o uresničevanju nalog
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Na koncu je
objavljen tudi pregled organizacij združenega dela, ki ne
izpolnjujejo piana ekonomskih odnosov s tujino.
Na seji Zbora združenega
dela in Zbora občin z dne 28.
10. 1981 so bila v razpravi postavijena številna vprašanja
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in
Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije: v zvezi z zagotavljanjem dolgoročnejših sistemskih rešitev, namesto
kratkoročnega ukrepanja ter
pravočasno sprejetih in stabilnejših pogojih poslovanja s
tujino; v zvezi z najnovejšimi
ukrepi na področju omejevanja uvoza in sicer za realizacijo poslov dolgoročne proizvodnje kooperacije, poslov
oplemenitenja in obmejnega
gospodarskega sodelovanja;
v zvezi z usmerjenostjo uvoza
opreme; v zvezi s terminskimi
poročevaiec

nakupi in namensko porabo
deviz za dogovorjene naloge.
Na vprašanja, daje Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
ob sodeSovanju Samoupravne
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose
s tujino naslednje odgovore:
1. Strinjamo se z ugotovitvijo delegatov, da je nujno zagotoviti dolgoročne sistemske
rešitve, ki bi pospeševalno delovale na naše poslovanje s tujino. V tem smislu je potrebno
na vseh nivojih in v vseh sredinah od TOZD, republik in avtonomnih pokrajin, do federacije, zagotavljati uveljavljanje
novih sistemskih zakonov s tega področja. Kljub temu, da
smo v Socialistični republiki
Sloveniji v letu 1981 dosegli že
bistvene pozitivne premike v

uveljavljanju novega sistema
ekonomskih odnosov s tujino
v njegovih bistvenih elementih
in določilih, pa v celoti sistem
ni uveljavljen tako, kot bi moral biti. Pri tem menimo, da bi
morali kot izhodišče zagotoviti:
- da se sprejemajo projekcije plačilno in devizno-bilančnega položaja republik in avtonomnih pokrajin v enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije na podlagi
planov organizacij združenega
dela ter da organizacije združenega dela prevzamejo tudi
neposredno odgovornost za
realizacijo s projekcijo usklajenih planov izvoza in uvoza,
deviznega priliva in odliva ter
-kreditnih odnosov s tujino
Dejstvo je, da tudi za leto 1982
vse organizacije združenega
dela niso v celoti in pravočasno posredovale svoje plane
ekonomskih odnosov s tujino.
Dne 2. 11. 1981 je bilo ugotovljeno na Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino,
da niso dostavile planov naslednje organizacije združenega dela: SOZD Iskra, SOZD
Emona, ITT, Zdravilišče Radenska Radenci, IMV Novo
mesto, Papirnica Količevo,
RTV, Kovinarska Krško, Keramična industrija Liboje, Toper
Celje, Salonit Anhovo, Veriga
Lesce, Certus Maribor. SOZD
Slovenske železarne in SOZD
Gorenje Velenje pa sta oddali
nepopolen plan. Odgovornost
za uresničevanje sistema eko-

nomskih odnosov s tujino, kamor sodi tudi sistem planiranja
ekonomskih odnosov s tujino,
je treba v teh organizacijah
združenega dela zaostriti, saj
se tudi tako preprečuje, da bi
sistem na tem področju lahko
uveljavljali;
Zato da bo sistem lahko
stabilen in da ne bo nujno stalno administrativno poseganje,
je treba v okviru SISEOT v letu
1982 zagotoviti sprotno, mesečno spremljanje uresničevanja usklajenih planov izvoza in
uvoza, deviznih prilivov in odlivov ter kreditnih odnosov s tu^
ji no ter pravočasno, v primeru
odmikov ukrepati in to selektivno za tiste organizacije
združenega dela, ki odstopajo
od realizacije usklajenih planov. Uvoz blaga in storitev ter
ostala plačila v tujino bodo v
letu 1982 možna v okviru projekcije plačilnobilančnega in
deviznobilančnega položaja
SR Slovenije in bodo odvisna
od' realizacije planiranega
izvoza blaga in storitev in deviznega priliva.
- Organizacije združenega
dela morajo z dosti več pripravljenosti in volje pristopiti k
samoupravnemu sporazumevanju tako glede soudeležbe
na skupno ustvarjenem deviznem prilivu (67. člen Zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino) kot glede
združevanja sredstev (68. člen
Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino). Hkrati pa se morajo organizacije združenega dela v ok5

viru Samoupravne interesne
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v vseh
republikah in avtonomnih pokrajinah dogovoriti za združevanje deviznih sredstev za pokrivanje dogovorjenih potreb
skupnega in splošnega pomena ter tudi dejansko izvrševati
sprejete obveze (npr. plačila za
izvoz energetskih surovin). Le
z večjo uveljavitvijo samoupravnega sporazumevanja in
dogovarjanja bo mogoče
vzpostaviti devizni trg na samoupravnih osnovah, sicer
bodo stalno prisotne administrativne in centralistične težnje in rešitve.
V tem smislu Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije nasprotuje rešitvam na tem področju in predlogom za prihodnje leto in ki so prisotni v
večini raznih dokumentov, ki
opredeljujejo politiko za leto
1982, kot na primer podaljšanju posebnih zakonov in odlokov, ki urejajo v letu 1981 začasno financiranje uvoza energetskih surovin, zakonu o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujim, sklepov sveta
Guvernerjev Narodne banke o
obvezni predaji deviz iz naslova menjalnic v Narodno banko
Jugoslavije ter konceptu vzpostavljanja deviznega trga, ki ga
ie predlagala Narodna banka
Jugoslavije.
Vendar pa moramo za konstruktivno in samoupravno rešitev problemov, ki jih Zvezni
izvršni svet skuša reševati s
posebnimi zakoni, tudi dejansko dosledneje in pospešeno
uresničevati
samoupravno
planiranje ekonomskih odnosov s tujino, sporazumevanje
in dogovarjanja in izvrševanje
prevzetih obveznosti iz tega.
V prihodnjem letu bo v samoupravne sporazume Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino treba vgraditi
tudi principe zadolževanja in
upoštevati dejstvo, da morajo
organizacije združenega dela
predvsem iz lastnih deviznih
prilivov odplačevati obveznosti iz anuitet in le izjemoma se
bodo za tiste organizacije
združenega dela, ki ne ustvarjajo prilivov, združevala sredstva na nivoju Samoupravne
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino za odplačilo teh obveznosti.
- Zvezni izvršni svet je bil
zadolžen, da. v začetku leta
1981 pripravi in medrepubliško vskladi nov odlok o metodologiji in kriterijih za določanje in spremljanje projekcij
plačilno in devizno-bilančnih
položajev republik in avtono6

mnih pokrajin v enotni projekciji plačilne in devizne bilance
Jugoslavije, vendar pa Zvezni
izvršni svet svoje naloge ni
izvršil. S strani Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije je bilo
že februarja 1981 pripravljeno
gradivo »Nekatera vprašanja
uresničevanja deviznega sistema in Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino«, ki vključuje tudi koncept in konkretne sheme za
pripravo zveznega odloka.
Dejstvo je, da so zvezni organi
pripravljali sicer nove osnutke
odloka, niso pa upoštevali pripomb in stališč republik in avtonomnih pokrajin. Šele v mesecu oktobru so pripravili tak
osnutek odloka, ki je lahko
podlaga za medrepubliško
uklajevanje, ki je pričelo na
medrepubliškem komiteju za
področje zunanjetrgovinskega
in deviznega sistema 2. in 3.
11.1981.
2. Glede enakovrednega
obravnavanja izvoznih poslov
oplemenitenja in klasičnega
izvoza (vprašanje - Jure Mlinar, delegat Zbora združenega deia za področje gospodarstva, 19 okoliš, Lendava)
daje izvršni svet Skupščine
SR Slovenije odgovor, ki ga je
sicer že v mesecu oktobru dal
na delegatsko vprašanje
Skupščine občine Domžale in
ki glasi:
- Posli oplemenitenja blaga
(industrijska dodelava, predelava, obdelava) predstavljajo
že od nekdaj opravljanje storitev, saj tudi njihova vsebina
praktično pomeni z vlaganjem
svojega dela predelati tujčevo
surovino in izdelek nato vrniti
na tuje tržišče. Tudi v metodologiji za izdelavo projekcije se
od leta 1979 ti posli prištevajo
k opravljanju storitev. V letošnjem letu na področju zunanjetrgovinskega režima, uveljavljenega v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino s tem v zvezi ni
prišlo do nobenih sprememb.
V drugi polovici letošnjega leta, ko so bili objavljeni podatki
o izvršenem izvozi in uvozu
blaga po posameznih organizacijah združenega dela je bilo
ugotovljeno, da mnoge organizacije združenega dela svojih planov izvoza blaga niso
realizirale. To pa pomeni, da
ne gre za spremembo, ko posli
oplemenitenja ne štejejo kot
osnova za pridobitev pravic do
uvoza surovin in repromateriala, ampak za neizvrševanje
svojih izvoznih planov, ki ima
za posledico manjše možnosti
uvoza. Pri vseh organizacijah
združenega dela, ki so plane
izvoza blaga realizirale, tudi

devize, pridobljene z opravljanjem poslov oplemenitenja,
dajejo možnost uvoza blaga v
okviru usklajenih planov.
Organizacije
združenega
dela so se v letošnjem letu v
precejšnjem obsegu preusmerile na opravljanje poslov oplemenitenja, saj so se na ta način delno izognile združevanju
deviz za dejavnosti skupnega
pomena (35% združujejo, le
opravljene storitve, prf rednem
izozu pa bi to znašalo precej
več) ter ši omogočile nekaj hitrejšo rast proizvodnje, kot bi
jo dosegle v okviru usklajenih
planov rednega uvoza in izvoza. SR Slovenija si zato prizadeva, da bi-zvezni upravni organi hitreje evidentirali oz. obveščali o ozvršenem izvozu
storitev (sedaj prejemamo podatke s 3-mesečno zakasnitvijo), s čimer bi se ustvarjala tudi
ažurnejša in realnejša slika o
uresničevanju projekcije plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih položajev po'sameznih
republik in avtonomnih pokrajin.
V zvezi s tem je bilo s strani
slovenske delegacije v Skupščini SFR Jugoslavije postavljeno delegatsko vprašanje in
posredovan je bil predlog
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije v Zvezni izvršni svet.
Zvezni izvršni svet je sprejel
sklep, da bo za določanje
uvoznih možnosti upošteval
tudi gibanje na področju neblagovnega priliva in odliva, to
je tudi posle oplemenitenja
dodelave in predelave ter da
do sprejetja navedene dopolnitve izjemoma omogoči carinjenje uvoza blaga za uporabnike iz SR Slovenije, če gre
uvoz blaga za neposredne potrebe proizvodnje za izvoz.
3. Glede omejevanja uvoza na
področju poslov dolgoročnih
proizvodnih kooperacij, je
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije že v mesecu oktobru podaj odgovor na podobno delegatsko vprašanje
Skupščine občine Idrija:
- V SR Sloveniji so bili v avgustu in septembru sprejeti
dodatni ukrepi na področju
omejevanja uvoza in pospeševanja izvoza, ker so gibanja v
zunanjetrgovinski menjavi bistveno odstopala od usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije
za ekonomske odnose s tujino.
Možnosti uvoza organizacij
združenega dela po pozameznih mesecih do konca leta so
neposredno odvisne od realizacije izvoza te organizacije
združenega dela v istem obdobju. Pri realizaciji uvoznih
možnosti ima prednost proi-

zvodnja za izvoz, zagotovljen
pa je tudi skrajno nujen uvoz
za potrebe zdravstva in oskrbe
občanov.
Usklajeni plani ekonomskih
odnosov s tujino organizacij
združenega dela vsebujejo vse
oblike izvoza in uvoza, torej redni uvoz in izvoz, uvoz in izvoz
po pogodbah o dolgoročni
proizvodni kooperaciji, uvoz in
izvoz v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja , in
vse ostale vrste uvoza ali izvoza, ki jih organizacija združenega dela opravljajo.
Startna osnova torej ni
zmanjšana za uvoz in izvoz po
pogodbah o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ampak jih
vsebuje na uvozni in izvozni
strani in zajema celo leto 1981.
Takšen ukrep je bi! potreben
zaradi bistvenih prekoračenj *
planov uvoza organizacij združenega dela ter zaradi še večjega zaostanka pri izvrševanju
izvoznih obveznosti, med katerimi je tudi izvoz po pogodbah
o dolgoročni proizvodni kooperaciji.
Organizacija
združenega
dela 3&ma odloči kaj bo-v okviru dane možnosti uvažala, torej se sama opredeli ali za reden izvoz ali uvoz ali za izvoz
in uvoz po pogodbi o doigoročni proizvodni kooperaciji,
odvisno od značaja in pomena, ki ga posameznim vrstam
proizvodnje organizacija združenega dela pripisuje*. Seveda
pa tudi v tem okviru organizacije združenega dela po pogodbi o dolgoročni proizvodni
kooperaciji ne more uvažati,
če ima na kontokorentnem računu negativni saldo, vse dotlej, dokler ga z izvršenim izvozom ne izravna oz. ne preseže.
- V 14. členu samoupravnega sporazuma za devizni režim
je določeno, da se devize, pridobljene z izvozom po pogodbah o dolgoročni proizvodni
kooperaciji, lahko v celoti uporabljajo za uvoz "predmetov
kooperacije. Dei deviz, ki presega vrednost uvoza predmetov po kooperacijski pogodbi,
lahko uporabijo pod-kooperanti v celoti za namene, določene v sklenjenem samoupravnem sporazumu z nosilci
kooperacije. V primeru, če nosilec kooperacije nima podkooperantov oziroma nima
sklenjenih samoupravnih sporazumov, pa lahko z morebitnim viškom deviz razpolaga v
višini 65%.
4. Tudi glede delegatskega
vprašanja v zvezi z menjavo
na klirinškem področju, je
izvršni svet Skupščine SR
Slovenije že dal odgovor na
podobno vprašanje Skupščine občine Domžale kot siedi:
poročevalec

- Tudi zunanjetrgovinska
menjava s klirinškim področjem mora potekati na podlagi
usklajenih planov ekonomskih
odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino. Usklajevanja
planov izvoza in uvoza iz klirinškega področja letos v Samoupravni interesni skupnosti
SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino ni bilo, saj so
bili predloženi plani organizacij združenega dela manjši od
■ naših možnosti po projekciji in
so se zato smatrali kot usklajeni. To dejstvo pa je gotovo
vplivalo na organizacije združenega dela, da svojih obveznosti v tem smislu niso dosledno izpolnjevale. Tudi ukrepi
takoče ekonomske politike,
predvsem politike tečaja dinarja, so bistveno večji izvoz
na klirinško področje nekaj časa celo stimulirali. Tako je
prišlo do povečanega izvoza
ter manjšega uvoza, kar pa ruši razmerja, opredeljena v projekciji plačilno-bilančnega položaja SR Slovenijeza letošnje
leto;
- V 51. členu samoupravnega sporazuma za devizni režim
je določeno, da se plačuje
uvoz iz držav, s katerimi je dogovorjen klirinški način plačila
v skladu z usklajenim planom
ekonomskih odnosov s tujino
in v skladu z bilateralnimi pogodbami in drugimi aranžmaji
s temi državami. Predvideno je
tudi, da bi bila možnost plačevanja uvoza iz teh držav odvisna od razpolaganja z obračunskimi klirinškimi devizami,
vendar samo v primeru, če bodo vzpostavljeni devizni računi
za obračunske klirinške devize
za člane skupnosti in če bo
obstajala možnost konverzije
teh deviz;
- Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije meni, da je za prihodnje leto nujno izvršiti postopek usklajevanja planov
menjav klirinškem področjem,
na podlagi katerega bodo organizacije združenega dela
sprejele obveznosti izvoza in
možnosti s^ tega področja. V
tem smislu še Izvršni svet
Skupščine Slovenije strinja tudi z dano pobudo Skupščine
občine Domžale glede okvirov
in vrste blaga, ki se bo izvažalo
na to področje.
5. V zvezi z delegatskim vprašanjem o prekoračitvi možnosti terminskih nakupov in katere organizacije združenega
dela ne vračajo pravočasno
deviz poslovnim bankam, podaja izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, na podlagi poročila Ljubljanske banke Združene banke, z dne 31. 10.
1981 naslednji odgovor:
poročevalec

- Presežek limita za sklenjene terminske pogodbe temeljnih bank v okviru Ljubljanske
banke - Združene banke se je
do
31.10.1981
bistveno
zmanjšal. Kljub temu, pa je s
priloženega seznama razvidno, da znatno presegajo limit
(skupen tako na podlagi pogodb, kot na podlagi »naloga
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino«) zlasti temeljna banka Novo mesto, temeljna banka Maribor, temeljna banka Ljubljana, temeljna
banka Kranj, temeljna banka
Murska Sobota, temeljna banka Titovo Velenje in temeljna
banka Koper;
Priloga;
pregled nepravilnih zapadlih
obveznosti po temeljnih in organizacijah združenega dela
- poročilo o terminskih prodajah
6. V zvezi z vprašanjem delegata Janka Murausa o namenski porabi združenih
sredstev dajemo naslednji
odgovor:
- Na dan 1. 8. 1981 je bila
izdelana analiza koriščenja zagotovljenih deviz po 13. členu
samoupravnega sporazuma za
tekoči devizni režim.
Glede na plansko dogovorjene dinamike koriščenja deviznih sredstev, nobeden od
namenov, določenih v posameznih alinejah 13. člena, ni
bil prekoračen. Glede na zaostajanje uresničevanja prilivov
od planirane dinamike, v globalu sicer ni bilo koriščenih
več sredstev, kot jih je bilo za
13. člen namenjeno, po posameznih alinejah pa je bilo koriščeno več, kot bi glede na
ustvarjeni priliv smelo biti in
sicer;
10. alineja - 13. člen (proizvodnja gnojil, zaščitnih sredstev, proizvodnja zdravil, proizvodnja pralnih praškov, uvoz
surovin za potrebe črne metalurgije)
1. alineja - 13. člen (tekstilna
industrija, DO Sava Kranj,
SOZD Slovenske železarne)
4. alineja - 13. člen (zemeljski plin)
3. alineja - 13. člen (uvoz
nafte, naftnih derivatov in premoga za koksiranje)
8. alineja - 13. člen (rezerva
in intervencijski uvoz).
Negativni saldi so se pokrivali z otvoritvenim saldom na
dan 1. 9. 1981 in tekočimi prilivi od 1. 9. 1981 dalje.
Po sklepih Skupščine skupnosti "se od 1. 9. 1981 lahko
koristi za posamezne namene,
posamezne alineje 13. člena le
toliko sredstev, kolikor jih. je
na razpolago za posamezne
namene.

7. V zvezi z vprašanjem o
usmerjenosti uvoza opreme,
ki ga je postavil delegat Janko Muraus, dajemo naslednji
odgovor:
- Samoupravna interesna
skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ne
razpolaga s podatki o dejanskem uvozu opreme po dejavnostih in tudi ne po namenih
uvoza. Takšni podatki se lahko
dobijo s posebno analizo carinskih deklaracij in nato z anketo prizadetih OZD.
Podatki, ki jih je Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino dolžna spremljati so podatki o izdanih soglasjih za
uvoz opreme, ki jih v nadaljevanju sporočamo.
- Reklamacija prijav za leto
1981
V skladu z 8. členom Odloka
o začasnih ukrepih za odstranitev motenj v uresničevanju
projekcije plačilno-bilančnega
in devizno-bilančnega položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance za leto 1981 je do 31. 7.
1981 bilo vloženih zahtevkov
za ponovno reklamiranje prijav
0 sklenjenem poslu uvoza
opreme pri strokovni službi v
vrednosti 1.893 mio din za
uvoz opreme v letu 1981 iz
konvertibilnega področja. Po
namenih je uvoz opreme razdeljen:
1 za izvozno
usmerjeno
proizvodnjo
1,435,508716,80
2 kmetijstvo
57,815.624,95
3 energetika
205,535 031,35
4 zdravstvo "
60.634 819,40
5 višja sila
.
21.206 246.75
6. komunalna
dejavnost
543 843.75
7 rezen/nideli
47,416 476,25
8. socialno skrbstvo
1.381 051.95
9. nerazporejeno - (IC
in podobno)
63,716 208,95'
- Reklamacije prijav za leto
1982
S strani članic skupnosti so
bili vloženi zahtevki za reklamacije prijav o uvozu opreme v
letu 1982 v vrednosti 1.763 mio
din (vključno z opremo Inanafta, Lendava in letalo lnexa)- V času od 1. 1. 1981 pa do
30. 6. 1981 je bilo izdanih soglasij v vrednosti 961 mio din
za uvoz opreme v letu 1981.
Namen uvoza je naslednji:
v mio din
- nadplanski izvoz
378
- energetika
167
- skupna vlaganja
40
- višja sila
43
- zdravstvo
42
- oprema za potrebe LO
37
- drobno gospodarstvo
95
- kredit IBRD
22
- izv. inv. del v tujini
8
- sejmi
121
skupaj:
961

- Izdana soglasja od 9. 7
1981 do 19 9 1981 v skladu z
odlokom UL SRS št. 4/81 po
namenih:
vmiodm v mio din
za leto za leto
1981
1982
Izvoz (nadp.
95,4
obvez.)
123
34 2
kmetijstvo
energetika
52.2
42.7
60.1
zdravstvo
237
višiasila
18.4
rezervni deli
komunalne
dejavnosti
0,5
12,3
socialno
skrbstvo
0.1
Izdana soglasja za uvoz
opreme v letu 1982
- izdana soglasja od 1 1
1981 do 19. 9. 1981 1.238'mio
din
- ponovno reklamiranje prijav
za uvoz opreme v letu 1982
1.762 mio din
skupaj: 3.000 mio din .
- izdana soglasja za računalniško opremo, ki se bodo
prijavljala v Narodni banki Slovenije od 1, 12. 1981 do 31. 12.
1981 600 mio din
8. V zvezi z delegatskim
vprašanjem Janka Murausa
in delegatke Marjete Kač o
pospeševanju izvoza dajemo
naslednji odgovor:
- V zvezi s pospeševanjem
izvoza proizvodov višje stopnje predelave, se v Interesni
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino že več
let poizkuša najti ustrezna rešitev. Veljavni instrumentarij je
rezultat kompromisov med interesi osmih gospodarskih
struktur republik in pokrajin in
res pogosto enako stimulira
surovine kot končni industrijski proizvod. Trenutno je v razpravi predlog, da se pri stopnji
obdelave uporabijo mednarodni kriteriji iz nomenklature
statistike zunanje trgovine, po
kateri v višjo stopnjo obdelave
ne spadajo surovine in repromateriali.
9. V zvezi z vprašanjem delegata Emila Sirnika o možnosti
porabe deviz tistih subjektov,
ki jih ne ustvarjajo oziroma
vprašanjem sezonske dinamike dajemo naslednji odgovor:
- V postopku usklajevanja
planov članov skupnosti se
dogovori potreben znesek deviznih sredstev za tiste, ki jih
ne ustvarjajo. V usklajenem
planu, sprejetem na skupščini
skupnosti, se sprejmejo konkretne možnosti koriščenja zagotovljenih deviz in četrtletna
dinamika za tiste, ki jih ne
ustvarjajo. Za leto 1981 je bil
sprejet plan na 31. seji skupščine skupnosti dne 31. 3.
1981.
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V usklajenem planu je določena za vse člane četrtletna dinamika izvoza, oziroma priliva
in dinamika uvoza in priliva.
Premoščanje sezonskih zamikov pa se lahko rešuje med
drugim tudi s terminskimi nakupi deviz pri poslovnih bankah.
10. V zvezi z vprašanjem delegata Imra Varja o združevanju deviz za potrebe bazne industrije (aluminij) dajemo naslednji odgovor:
- Zagotavljanje dela deviz iz
združenih sredstev za bazno
industrijo se proizvajalcem
omogoča za tisti del proizvodnje, ki je na podlagi usklajenih
planov in dogovorjenih kriterijev namenjen za konkretne naloge skupnega pomena v SR
Sloveniji. Te konkretne naloge
pa se. dogovarjajo v procesu
usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino, kar trenutno že poteka. Glede proizvodnje primarnega aluminija, ki se odstopa v predelavo
domačih predelovalcem, je
potrebno, da proizvajalec uredi odnose na podlagi 67. in 68.
člena Zakona o deviznem po-

slovanju. Po 67. členu je izvoznik dolžan z dobaviteljem surovine skleniti samoupravni
sporazum o deležu deviznega
priliva, ki pripada proizvajalcu.
Po 68. členu pa se lahko partnerja sporazumeta, da združita
devizna sredstva z namenom,
da ustvarita večji skupni devizni priliv, ki ga nato medsebojno razdelita po merilih, dogovorjenih s samoupravnim sporazumom.
11. Glede vprašanja v zvezi
s pospeševanjem izvoza in
zajemanjem dela dohodka tistih OZD, ki sicer ne izvažajo
(Jože Marolt, delegat iz občine Celje), Izvršni svet daje
naslednji odgovor:
- Da bi dohodkovno motivirali in pospešili izvoz v OZD, je '
v delovni pripravi samoupravni
sporazum o nepovratnem
združevanju dinarskih sredstev za pospeševanje izvoza
blaga in storitev in za izravnavo dohodkovnega položaja
OZD, ki izvažajo na konvertibilno področje. Preko samoupravnega sporazuma naj bi
se usmerjala dinarska sredstva

združena nepovratno od vseh
OZD, v tiste OZD, kjer bistven
del celotnega prihodka ustvarijo z izvozom na konvertibilno
področje in ki bistveno povečujejo izvoz na konvertibilno
področje ter ki dosegajo podpovprečno akumulativno sposobnost.
12. V zvezi z delegatskim
vprašanjem o negativnih posledicah omejevanja uvoza
pri obmejnem gospodarskem
sodeiovanju podaja izvršni
svet naslednji odgovor:
- Zaradi odmikov gibanj na
področju ekonomskih odnosov s tujino od predvidene
projekcije plačilne bilance Jugoslavije in plačilno-bilančnih
položajev republik in avtonomnih pokrajin je Zvezni izvršni
svet v septembru 1981 sprejel
Odlok o začasnih omejitvah
uvoza blaga s konvertibilnega
področja. Odlok je sprejet kot
izreden ukrep zaradi' nastalih
odmikov gibanj v letu 1981,'O
čemer je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije informiral
Skupščino SR Slovenije.
Posledica odstopanj v giba-

njih v prvih 9 mesecih letošnjega leta, ko smo v SRS dosegli
ob relativno manjšem izvozu,
večji uvoz, je omejevanje uvoznih možnosti v celoti in nujno
dosti bolj racionalno obnašanje vseh skubjektov. Vse možnosti uvoza, ki za OZD v tako
omejenih okvirih v SR Sloveniji do konca leta še obstajajo,
usmerjamo v čim večji možni
meri v uvoz preko tržaškega in
goriškega sporazuma.
Glede nadaljnjih možnosti
razvoja obmejnega gospodarskega sodelovanja, je Skupščina SR Slovenije v mesecu septembru 1981 ob obravnavi poročila o uresničevanju sklepov
in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju zadolžila
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi program obmejnega gospodarskega sodelovanja razvoja in s predlogom aktivnosti, ki bodo potrebne za uresničitev ter s
predlogom ustreznih rešitev,
ki bodo zagotovile neovirano
obmejno gospodarsko sodelovanje.

Poročila o terminskih prodajah - oktober 1981
TEMELJNA
BANKA

Pogodbeni Nevrnjene
znesek
zapad.
obvez, iz
pogodb do
31.10.1981

Predvidenega vračila
Stanje na
do 30.11. do 31.12.
v letu dan 31.10.
1981
1981
' 1982
1981

Limit za
IV. trom.
1981

CELJE
78.642
7.858
11.102
24.000
42.960
67.044
DOMŽALE
50.000
13.171
13.171
19.044
LJUBLJANA
430.385
242.915
38.570
91.645
373.130
448.630
KRANJ
91.195
2.036
4.161
30.500
31.622
68.319
82.879
LAŠKO
160.4.55
30.119
30.119
38.415
KOPER
148.491
717
50.184
67.318
118.219
110.275
MARIBOR
556.599
4.510
80.817
132.661
12.118
230.106
139.843
MURSKA SOBOTA
78.909
36.532
3.349
32.254
72.135
30.927
NOVA GORICA
63.562
2.000
35.206
26.356
63.562
63.565
NOVO MESTO
588.272
326.758
326.758
64.135
SLOVENJ GRADEC
7 194
7.003
7.003
21.863
TRBOVLJE
12.543
VELENJE
7 137
2.981
- ~
2.981
2.755
SKUPAJ
2.260.841
297.549
210.557
770.461
70.096 1.348.463 1.101.918
TERMINSKE PRODAJE PO NlALOGU SISEOT-a KI NE BREMENIJO LIMITA TEMELJNIH BANK7"
DOMŽALE
5.000
2.500
2.500
5.000
KRANJ
50.000
50.000
50.000
VELENJE"
50.000
50.000 .
50.000
MARIBOR
313,706
20.000
12.279
108.927
141,206
LJUBLJANA
275,216
' 71.960
51.445
123.405
SKUPAJ
693.922
20.000
74.460
166.224
108.927
369611

8

Priloga štev. 1
(ZIS) v 000 D
Presežek
v%
limita

7.944
90.263
41.208

7
65
133

262.623

410

226

poročevalec

Pregled neporavnanih zapadlih obveznosti iz
naslova terminskih prodaj per 31. 10. 1981
Priloga štev. 2
v 000 din (ZIS)
žnes.
din skupaj
Naziv banke oz. OZD
TB Celje
7.858
7.858
- Papirnica Radeče
TB Ljubljana
2.939
- Dežnik Lj.
57.563
- Lek Lj.
8.817
- Predilnica Litija
23.596
- Gorenje Velenje
150.000 242.915
- Gorenje Velenje
TB Kranj
1.960
- Šešir Škofja Loka
2 036
76
- Peko Tržič
TB Koper
- Mesna industrija Kras Sežana
KB Maribor
- Lina Apače
- Agrokombinat
- Konstruktor
TB Murska Sobota
- ABC Agromerkur
- KK Rakičan
- KK Rakičan
- Agromerkur
- KK Gor. Radgona
- KK Gor. Radgona
- KK Rakučan
TB Murska Sobota
- KK Gor. Radgona
- KK Gor Radgona
- KZ Panonka
- KZ Panonka
- KK Gor. Radgona
- KK Gor. Radgona
- KZ Križevci pri Ljutomeru
- Pomurski tisk
- Mercator Univerzal Lendava
TB Velenje
- Veplas Velenje
Skupaj

717

717

1.586
2.623
301

4.510

2.298
5.007
3 871
8.052
2.553
1.037
3.273
402
1.293'
1.077
1.905
1.623
293
2.669
494
685
2.981

36.532
2.981
297,549

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 12. 11. 1981
- Ali odstopamo od sprejetega načina
programiranja?
Skupina delegatov za zbor
združenega dela skupščine
SR Slovenije iz Slovenske Bistrice je postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
Predsedstvo skupščine občine Slovenska Bistrica je na
seji dne 5/11-81 med drugim
obravnavalo delovno gradivo
za pripravo programa deia
zborov skupščine občine v letu 1982.
Izhodišče za razpravo je bil
poziv, ki ga je 22/9-1981 skupščina občine poslala vsem
nosilcem planiranja. V razpravi je predsedstvo ugotovilo,
da je eden od razlogov za neporočevalec

popolno planiranje ter horizontalno in vertikalno usklajevanje programa dela ta, da
nimamo republiškega načrtovanja programov deia za zbore skupščine SRS (in republiški SIS). Na podlagi te ugotovitve je predsedstvo skupščine občine Slovenska Bistrica
oblikovalo naslednje delegatsko vprašanje:
Predsedstvo skupščine občine Slovenska Bistrica ocenjuje, da je za uspešno načrtovanje dela potrebno pravočasno in sočasno planiranje
programov dela vseh nosilcev samoupravnega odloča-

Seznam OZD, ki imajo največjo razliko med
pianom in realizacijo izvoza blaga
Priloga štev. 3
Letni plan Ral. 1-10 Razlika
1. IMV Novo mesto
3.603.800 2,051.586 1,552.214
2. SOZD Slovenijapapir
3,501.348 1,952.435 1,538.913
3. SOZD Gorenje Velenje
3,561.726 2,124.321 1,437,405
4. SOZD Slov. Železarne
2,206.743 1,075,754 1,130.989
5. SOZD Iskra
3,468.413 2,363,611 1,104.802
6. Cimos
898.093 59.022 839.071
7. SOZD Slovenijales
1,915.700 1,203.119 712.581
8. SOZD Tego
1.020.177 386.089 634.088
9. SOZDUniles
2,143.103 1,512.275 630.828
10. TAM Maribor
1,066.633 648.977 417.656
11. SOZD Unial
835.689 432.492 403.197
12. Tomos
561.872 159.841 402,031
13. SOZD Sava Kranj
1,343.694 953.335 390.359
14. Kovinarska Krško
391.640 31.619 358.021
15. SOZD Strojegradnje
725.386 405.292 320.094
16. UniorZreče
655.600 343.570 312.030
17. Mura
512,000 201.659 ' 310.341
18. SOZDMTT
525.825 225.345 300.480
19. SOZD Jugotekstil
325.155 53.980 271.175
20. SOZD Elkom
442.796 195.968 246.828
21. IUV
832.650 628.806 203.844
22. SOZD Emona
,
440.740 239.436 201.304
23. Cinkarna Celje
272:142 91.421 180.721
24. Alpos Šentjur
199.324 20.380 178.944
25. SOZD HP
545.477 369 569 175.908
26. SOZD ABC Pomurka
358,375 184,347 174.028
27. SOZD Agros Žalec
191,581
23 986 167.595
28. Iplas Koper
238,740 73 942 164 798
29 Tobačna tovarna
163 390
591 162.799
30. SOZD Kema
843.478 681.367 162.111
31. Lek
632.604 471.573 161.031
32. Salonit Anhovo
415.000 256.835 158.165
33. Zlatarna Celje
221,700 68.469 153.231
34. RŠC Velenje
156.792
5.625 151.167
35. Mariborska livarna
332.424 181.827 150.597
36. ONPZ Panorama Ptuj
150.000
68 149.932
37. Emo Celje
* 295.932 151.215 144.717
38. Rudnik Mežica.
307.379 164.177 143.202
39. Aero Celje
.
355.595 218.019 137.576
40. Trimo Trebnje
220.000 96.977 123.023
41. Tov. sladkorja Ormož
123.000
123.000
42. Tek. ind. Otiški vrh
109.930
109.930
43. Perutnina Ptuj
271.435 163.575 107.860
44. Rog Ljubljana
209.944 106.116 103.828

nja v krajevnih skupnostih ter
ožji in širši družbenopolitični
skupnosti.
Iz Informacije o uveljavljanju metod in načinov dela
skupščine SRS, njenih zborov
in delovnih teles (objavljena v
Poročevalcu SRS za delegacije in delegate, štev. 16/15.
sept. 1980, obravnavana na
sejah zborov skupščine SRS
22. 10.1980) ter Osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika skupščine SRS (Poročevalec skupščine SRS za delegacije in delegate, štev. 9/12. IV.
1981) izhaja pričakovanje, da
bi konture programov dela
zborov skupščine SRS morale
nastati takoj po 15. oktobru,
kar pa se lani in letos ni zgodilo.
Želimo pojasnilo, kateri so
razlogi za takšno odstopanje
od dogovorjenega pristopa
pri programiranju dela.

Odgovor je posredoval .Emil
Tomažič predsednik Zbora
združenega dela skupščine SR
Slovenije:
Skupščina SR Slovenije je
že ob pričetku tega mandatnega obdobja posvečala programiranju deia posebno pozornost. Pri nastajanju vseh dosedanjih programov si je prizadevala v kar največji meri zagotoviti demokratičnost s tem,
da je od vsega začetka neposredno vključevala v njegovo
nastajanje delegacije temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnosti, občinske skupščine, samoupravne interesne
skupnosti, družbenopolitične
organizacije,
Gospodarsko
zbornico Slovenije in druge
družbene subjekte, ki kakorkoli sodelujejo v delu skupščine. To načelo je uveljavljala
zlasti s prehodom pogramira9

nja dela za obdobje enega koledarskega leta.
Eno izmed pomembnih načel, ki jih je skušala skupščina
dosledno uveljaviti, je tudi načelo usklajenosti programov
dela, in sicer v horizontalnih
kot tudi vertikalni povezanosti.
Glede na pomen novega načina programiranja je bilo v
1980. letu ugotovljeno, da so
poslovniške določbe preozke
in da postopek ne zadošča za
demokratičen način nastajanja
programa. Zato so bile z Informacijo o uveljavljanju metod
in načinov dela Skupščine SR
Slovenije, njenih zborov in delovnih teles iz leta 1980, ki jo
navaja tudi Predsedstvo Skupščine občine Slovenska Bistrica v svojem delegatskem vprašanju, postavljene osnove bodočega programiranja, kar pa
naj se konkretno izpelje v novem poslovniku. O tem so zbori sprejeli tudi sklep in naložili,
da je potrebno v letu 1981 pripraviti in sprejeti spremembe
in dopolnitve poslovnika.
Osnutek poslovnika je bil že
sprejet in kot vam je znano iz
periodičnega delovnega načrta za to trimesečje, bo ta akt
sprejet 16. decembra letos. Ob
tem naj vas obvestim, da je te
dni predlog š'prememb in dopolnitev poslovnika že objavljen v Poročevalcu. S tem bodo
dani pogoji, da se v prihodnjem letu preide v celoti na
postopek programiranja, ki ga
bo natančno opredelil nov poslovnik.
Glede programiranja za prihodnje leto, o čemer želi dobiti
pojasnilo Predsedstvo občinske skupščine Slovenska Bistrica, naj vas obvestim, da je
bilo vabilo za vključitev v nastajanje programa objavljeno
že v septembru s predlogom,
da pošljejo vsi zainteresirani
pobude in predloge do 15. oktobra. Do danes smo poleg tega delegatskega vprašanja dobili le dva prispevka in sicer
skupine delegatov iz Postojne
in Družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije.

Ob tem naj vas obvestim, da
strokovna skupina že pripravlja osnutek programa in da je
poleg dveh navedenih prispevkov pregledala tudi vse druge
predloge in pobude, ki izhajajo
iz sklepov zborov in razprav
delegatov. Zavzeto je tudi stališče, da bo potreben restriktiven pristop pri vključevanju
vprašanj v program dela za prihodnje leto, glede na to, da se
izteče mandat te skupščine že
v mesecu marcu, nova skupščina pa bo konstituirana šele
v mesecu maju. Zato bodo v
tem mandatu obravnavani zakoni, ki jih je potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji in zakoni, ki so v zaključni fazi. Pri
nadaljnjem delu skupščine pa
bo še vedno potrebno kot prednostne obravnavati naloge, ki
se nanašajo na uresničevanje
planskih aktov in stabilizacijske politike.
Glede na obsežno opravljeno zakonodajno delo, ki se nanaša zlasti na Samoupravne
interesne skupnosti s področja
materialne proizvodnje in nekatere druge pomembnejše sistemske zakone, predvidevamo, da program ne bo obremenjen z zakonodajnim delom. Tako bodo v njem predvsem tiste naloge, s katerimi
se srečujemo vsako leto tako
ob polletju kot tudi v zadnji
tretjini leta. Menimo, da glede
na navedeno ne bi smelo biti
posebnih ovir pri programiranju dela v vertikalni smeri, kar
navaja v svojem vprašanju
Predsedstvo skupščine občine
Siovfenska Bistrica.
Osnutek
programa bo
obravnavan skupaj s predlogom poslovnika skupščine in
sprejet v sredini meseca januarja 1982. S sprejemom novega poslovnika pa se bo dejansko tudi lahko prešlo na postopek novega programiranja
dela Skupščine SR Slovenije.
Za'to je naše mnenje, da ne gre
za odstopanje od sprejetega
načina programiranja, saj nastaja program v okviru doslej
veljavnih rokpv.

ZBOR OBČIN - 12. 11. 1981
- Ali odstopamo od sprejetega načina
programiranja?
Tudi na Zboru občin je skupina delegatov občine Slovenska Bistrica za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije, v zvezi s programiranjem dela
Skupščine ŠR Slovenije, postavila enako vprašanje kot de10

legati na Zboru združeneaa
dela.
Enako odgovor kot je bil dan
na Zboru združenega dela je
posredovala Silva Jereb,
predsednica Zbora občine.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
25. 11. 1981
Ali spoštujemo 7. člen zakona, ki govori
o prilagoditvi dinamike dotoka
sredstev?
Delegacija iz gospodarskega področja 36. okoliša - občine Ljubljana Center postavlja naslednje delegatsko
vprašanje:
Zavezanci so po zakonu o
prispevku za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana v ietu 1981
dolžni plačevati prispevek v
višini 6,2% od osnove za plačilo davka TOZD brez davčnih
olajšav. Višina prispevka, ki
ga morajo zavezanci vplačati
v letu 1981 znaša 3.500 mio
din. Samoupravna interesna
skupnost za železniški in luški
promet mora spremljati dotoke in višino sredstev po omenjenem zakonu. Ko SIS ugotovi, da skupna obračunska
vrednost presega vrednost
3,500 mio din, mora sprejeti
ukrepe za zmanjšanje obveznosti vseh zavezancev za
ugotovljene presežke. Prilagoditev dinamike dotoka
sredstev do višine 3.500 mio
din, mora SIS opraviti najkasneje do 1. 6. 1981, ter o tem
OBVESTITI ZAVEZANCE.
Delegati želimo odgovor na
sledeče vprašanje:
- Zakaj Samoupravna interesna skupnost za železniški
in luški promet ne upošteva
določil 7. člena zakona, ki govori o prilagoditvi dinamike
dotoka sredstev po 1. 6. 1981.
Upravičeno sklepamo, da je
priliv sredstev na račun SIS
po določilih omenjenega zakona nadnormalno visok, saj
znaša prispevna stopnja 6,3%
od dohodka, kar je znatno
več, kot znašajo npr. obveznosti za leto 1982. (1,3% od
davčne osnove in 2,13% od
čistega dohodka), ali npr. od
1980, ki je znašala 3,2% od
davčne osnove za železniško
in luško dejavnost skupaj.
Ta sklep utemeljujemo tudi
z dejstvom, da so trgovske
TOZD$v sestavu DO Metalke,
v devetih mesecih 1981, piačale prispevek samo za železniško gospodarstvo Ljubljana, po določilih omenjenega
zakona za din 11.290.822. dočim so iste TOZD v celem letu
1980 plačale prispevka za železniški in luški promet SKUPAJ din 6.603.855.
Na vprašanje je odgovoril Samo Zupančič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze:

O izvršitvi določil 7. člena
omenjenega zakona je dne 13.
5. 1981 razpravljala Skupščina
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije. Ugotovila je,
da poteka dotok sredstev v
skladu s planiranim dotokom.
Navedena ugotovitev, s katero
so bili seznanjeni tudi republiški upravni organi in Republiški odbor delavcev prometa in
zvez pri Zvezi sindikatov Slo-.
venije (dopis SIS-163/81 z dne
15; 5. 1981) ni dajala osnove za
kakršnokoli aktivnost ali ukrepe Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški
promet.
V juliju mesecu ob pripravi
dopolnitve zakona, s katero se
izvoznikom zmanjšujejo obveze za plačevanje prispevka, je
Samoupravna interesna skupnost na železniški in luški promet ugotovila, da je do 30. 6.
1981 doteklo 1.825 mio dinarjev, kar je za 75 mio din več od
planiranega zneska za 1. poletje 1981. Ta razlika je po ugotovitvi Železniškega gospodarstva Ljubljana v mejah minimalnih toleranc (2%).
Po sprejetju zakona o dopolnitvi zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letu 1981 (Uradni list SRS, št.
23/81) je mesečni priliv na račun Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški
promet začel upadati.
Na osnovi dosedanjega gibapja priliva sredstev skupaj
3.272 mio din do 20, 11. 1981
ni mogoče pričakovati do konca leta večjih viškov.
V tej zvezi je potrebno omeniti, da je Samoupravna interesna skupnost za železniški -in
luški promet v mesecu septembru letošnjega leta obvestila Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, da se predvideni gospodarski položaj in dogovorjeni razvoj železnice v republiških razvojnih dokumentih za
obdobje 1981-1985 v prvem letu izvajanja srednjeročnega
plana ne uresničujejo, in da
zaradi znatnega zaostajanja
železniških tarif tako potniških
kot blagovnih, za splošno rastjo cen, nastaja velik razkorak
med stroški in prihodki Železniškega gospodarstva Ljubljana.
Analizo Samoupravne inteporočevalec

resne skupnosti za železniški
in luški promet ter njene predloge za razrešitev nastalega
položaja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije proučuje.
Iz navedenega izhaja, da samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet ni kršila določil 7. člena
zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu
1981.
Ugotovitev o porastu sredstev, ki jih združeno delo združuje za delovanje Železniškega
gospodarstva Ljubljana ni

ustrezna. Po instrumentih, veljavnih za leto 1980, so bila
združena sredstva v skupnem
znesku mio din 4.736, letos pa
v enajstih mesecih 3.272 mio
din (po podatkih Zavoda za
družbeno planiranje).
Samoupravna
interesna
skupnost za železniški in luški
promet nam je posredovala tudi podatke, po katerih so za
poslovno leto 1980 po vseh
osnovah vplačale TOZD Metalke 16.020.550,65 din, v letu
1981 pa znaša za prvih devet
mesecev leta plačani znesek
11.209.822,00 dinarjev.

ZBOR OBCSN - 25. 11. 1981
Usklajevanje sredstev skupne porabe z
resolucijskimi določili
Skupina delegatov za Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
iz Skupščine občine Sevnica
je 10. 11. 1981 postavila naslednja vprašanja o usklajevanju sredstev skupne porabe z resolucijskimi določili:
1. Ali se bo letošnja resolucija, kar zadeva izvajanje
skupne porabe spremenila?
2. V kakšni višini so ugotovljeni presežki v republiški
izobraževalni in raziskovalni
skupnosti za ieto 1S80 in za
katere namene so bili uporabljeni?
3. Čemu sprejemamo družbeni dogovor o zagotavljanju
sredstev za izvozne stimulacije iz skupne porabe, če bi
stimulacijo izvoza dosegli hitreje in direktneje z nižanjem
prispevnih stopenj za izvoznike?
4. Zakaj povečujemo neenakopraven položaj občinskih
SIS za področje družbenih dejavnosti tako v pogledu materialnega polčžaja izvajalcev,
kot v pogledu neenakih možnosti občanov do koriščenja
zdravstvenih, kulturnih, izobraževamih,
raziskovalnih,
telesnckulturnih,
socialnovarstversih in storitev otroškega varstva? Zakaj načela vzajemnosti in solidarnosti ne
izvajamo v večji meri prav na
tem področju?
5. Zakaj v zaostrenih pogojih gospodarjenja zakonsko
ne korigiramo normative, tako
na področje družbenih dejavnosti, kot za SIS materialne
proizvodnje?
6. Kakšni ukrepi so predvideni, da bi zaradi različne
stopnje valorizacije v republiških in občinskih SIS družbenih dejavnosti uskladili oziroma izenačili štartne pogoje za
leto 1982?
poročevalec

Na vprašanje je odgovoril Dušan Kidrič, direktor sektorja za
socialni razvoj v Zavodu SR
Slovenije za družbeno planiranje:
1. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1981, ki je
bila sprejeta na začetku tega
leta, j$ opredelila tudi okvire
za različne vrste porabe. Rast
sredstev za skupno porabo je
bila določena z 10% zaostajanjem za rastjo dohodka.
Ob obravnavi analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 in
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, je bilo v
juliju ocenjeno, da resolucije
ni potrebno spreminjati, pač
pa jo je potrebno spoštovati.
Tudi jesenska Globalna ocena
izvajanja družbenega plan SR
Slovenije za obdobje 1981-185
v-letu 81 z oceno možnosti razvoja v letu 1982 je izhajala iz
opredelitev v resoluciji in nominalna gibanja v vseh oblikah
porabe primerjala z načrtovanimi. Na podlagi takrat razpoložljivih podatkov se je računalo, da do konca leta ne bo
prišlo do večjih presežkov na
računih samoupravnih interesnih skupnosti; zaradi različnih rokov, ko učinkujejo inštrumenti usklajevanja priliva
in porabe sredstev, pa se pričakuje, da bo celoletni priliv
sredstev (to je priliv po zaključnih računih za leto 1981) v
okvirih, določenih z resolucijo.
Zaradi teh razlogov resolucije
torej ni potrebno spreminjati.
Poleg tega je v razpravi tudi
že osnutek Resolucije o izvaja-'
nju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 v
letu 1982, ki v poglavju o razporejanju dohodka predvideva, da se bodo sredstva skup-

ne porabe (brez sredstev javnosti. Stimulacija izvoza je
Skupnosti pokojninskega in gotovo zelo kompleksna naloinvalidskega zavarovanja) lah- ga, in jo bo treba reševati na
ko povečala za 25% manj, kot druge načine. Seveda nižanje
bo rasel dohodek, pri čemer je prispevnih stopenj za uporabosnova za leto 1981 z resoluci- nike storitev družbenih dejavjo dogovorjena poraba. Na tej nosti - izvoznike ni možno zapodlagi so občine in samou- konsko predpisati, realizirati
pravne interesne skupnosti ga je možno le s samoupravdobile navodilo, kako naj mo- nim sporazumom med uporebitna odstopanja v pritoku rabniki in izvajalci storitev
sredstev upoštevajo v izračunu družbenih dejavnosti, kjer se
potrebnih sredstev skupne po- določeni uporabniki storitev rabe. Tudi če bo v posamezni neizvozniki zavežejo, da bodo
samoupravni skupnosti prišlo prispevali več sredstev za
do presežkov oziroma do pri- družbene dejavnosti kot izvozmanjkljajev sredstev, bodo le- niki.
®
ta poračunana v letu 1982, saj
4.
Delegati
ugotavljajo, da
bo kot izhodišče v vsakem primeru upoštevala samo tista povečujemo neenakopraven
poraba, ki bo v letu 1981 vskla- položaj občinskih samoupravjena z resolucijo za leto 1981. nih intersnih skupnosti družVsi ukrepi in instrumenti so benih dejavnosti v pogledu
prirejeni resolucijskim določi- materialnega položaja izvajallom za leto 1981 in v tem po- cev kot tudi v pogledu neenagledu ne predvidevajo nobene kih možnosti občanov (t.j. dela
uporabnikov), da koristijo stospremembe.
2. Izobraževalna skupnost ritve na posameznih področjih
Slovenije in posebne izobraže- dejavnosti, Vprašujejo zakaj ta
valne skupnosti so v letu 1980 neenakopraven položaj poverealizirale po podatkih iz čujemo in zakaj ne izvajamo
obrazca B-2, SDK 3.700,9 milij. načela vzajemnosti in solidardin, kar je za 73,4 milij. din več nosti v večji meri.
Iz podatkov, ki jih je zbral
kot so znašala planirana sredstva za to leto. Po zaključnih Zavod SR Slovenije za družberačunih za leto 1980 so organi- no planiranje o valorizaciji
za dogovorjene prozacije združenega dela v letu sredstev
grame po posameznih področ1981 vplačale na račun izobra- jih
dejavnosti izhaja, da so
ževalne skupnosti Slovenije za
leto 1980 še 269 milij. din. Izo- upoštevajoč metodologijo, ki
je Republiški komite za
braževalna skupnost Slovenije jo
družbeno planiranje poslal
je tako presežke iz leta 1980 vsem
občinskim planskim
kot tudi' sredstva ugotovljena
službam, v občinah valorizirali
na osnovi zaključnih računov ta
sredstva s količniki od 1,0
za leto 1980 prenesla med dodo
1,109. Količnik, s katerim so
hodke leta 1981 in jih v celotni
višini 342,4 milij. din upošteva- valorizirale svoje programe republiške samoupravne interela pri izračunu prispevne stop- sne
skupnosti, temelji na rasti
nje za leto 1981.
dohodka v republiki kot celoti
Prav tako je tudi raziskoval- in ne na višini zbranih sredtev.
na skupnost Slovenije presež- V številnih občinah je bil ta koke iz leta 1980 ugotovljene ob ličnik višji od povprečnega rekoncu leta v višini 0,5 milij. din publiškega, ponekod pa nižji,
in razlike po zaključnih raču- pač glede na rast dohodka v
nih za leto 1980 vplačane v letu občini. Celotna metodologija
1981 v višini 64,8 milij. din revalorizacije sredstev je samo
vključila med dohodke za leto izpeljava 95. člena Dogovora o
1981 ter ustrezno znižala pri- temeljih družbenega plana/SR
spevno stopnjo.
Slovenije za obdobje 1981-85
Iz povedanega sledi, da obe in Resolucije o družbenoekoskupnosti nista nenamensko nomski politiki in razvoju v letu
porabili sredstev združenih v 1981.
letu 1980.
Če je v sevniški občini ugo3. Osnova za sprejem druž- tovljen neenakopraven položaj
benega dogovora o zagotav- izvajalcev in uporabnikov v
ljanju sredstev za stimulacije sevniških samoupravnih inteizvoza je bil zvezni zakon o resnih skupnostih družbenih
omejitvi razpolaganja z delom dejavnosti, teh problemov ni
družbenih sredstev v SIS in mogoče razreševati na repudružbenopolitičnih skupnostih bliški ravni. Tako zakon o
v letu 1981. Pripomniti je treba, združenem delu kot zakon o
da je SR Slovenija ves čas skupnih osnovah svobodne
vztrajala, da tak način zbiranja menjave dela povsem jasno
sredstev ni skladen s siste- določata kdo je za te zadeve
mom, oziroma neprimerno po- edino pristojen in odgovoren.
sega v družbeno-ekonomske S samoupravnimi sporazumi o
odnose med uporabniki in temeljih planov pa so na posaizvajalci storitev družbenih de- meznih področjih dejavnosti
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za celo petletno obdobje tudi
natančno "opredeljeni in ovrednoteni tisti programi, ki se zagotavljajo po načelih solidarnosti in vzajemnosti.
Ob tem vprašanju je potrebno ugotoviti, da je bila solidarnost dogoyorjeria na naslednjih temeljnih postavakah: v
osnovnem
izobraževanju,
otroškem varstvu, zdravstvu in
socialnem skrbstvu je temelj
solidarnosti zagotovljeni program s katerim se uresničujejo
temeljne pravice občanov; za
solidarnost združujejo sredstva vsi občani, realizacija pa
je prepuščena občinam oziroma temeljnim družbenopolitičnim skupnostim oziroma te'

meljnim samoupravnim skupnostim skladno z zakonom o
združenem delu,
Z dikcijo 32. člena zakona o
skupnih osnovah svobodne
menjave dela, ki pri naštevanju
zadovoljevanja
določenih
skupnih potreb in interesov, ki
izhaja iz ravni TOZD-a in končuje z republiško ravnijo, seje
namreč želelo spodbuditi prav
te procese.
5. Zakoni, ki opredeljujejo
posamezne družbene dejavnosti vsebujejo le malo normativov več pa pravic, ki jih imajo
delovni ljudje in občani. Zakoni o menjavi dela na posameznih področjih družbenih dejav-

nosti in zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije pa
opredeljujejo, da morajo standarde in normative sprejeti v
samoupravnih
interesnih
skupnostih in jih vključiti v samoupravni sporazum o njihovih temeljih planov. Tako je za
spremembo normativov potrebno spremeniti samoupravni sporazum o temeljih planov
in to po-enakem postoplu kot
so bili spejeti. V osnutku resolucije o izvajanju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1981-85 v letu 1982 je prav zaradi razlogov, ki jih je navedla
skupina delegatov iz občine

Sevnica predvideno, da morajo , samoupravne interesne
skupnosti preveriti standarde
in normative in jih po možnosti
zmanjšati. Ta naloga bo opravljena skupaj s celotno pripravo
dodatkov k samoupravnim
sporazumom o temeljih plana
v teku letu 1982.
6. Že iz odgovorov na 1. In
4. delegatsko vprašanje je razvidno, da so za vse samoupravne interesne skupnosti
izenačeni štartni pogoji, saj je
kot osnova za leto 1982 dosledno predlagana tista višina
sredstev, ki je v letu 1981
vsklajeno z resolucijskimi določili za to leto.

OPOMBE:
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poročevalec

Realnost
temeljnih

pri

pristopu

ciljev

prihodnjem

in

oblikovanju

razvojne politike v

letu

$ Delegati podpirajo stabilizacijski koncept resolucije, vendar zahtevajo, da se
pravočasno sprejmejo vsi nujni dokumenti in ukrepi za uresničevanje temeljnih
planskih nalog
© Dobro je poudarjena izvozna usmerštev gospodarstva, toda našteta sredstva s
katerimi je treba to uresničiti niso dovolj adekvatna
© Eden najpomembnejših pogojev za uresničevanje razvojne politike v
prihodnjem letu je omejevanje stopnje inflacije na 15 odstotkov
© Z vsemi razpoložljivimi sredstvi je treba zagotoviti zmanjšanje vseh oblik
porabe in zaostriti ukrepe za krepitev finančne discipline pri poslovanju
<® Z ukrepi ekonomske politike je treba zavreti zniževanje življenjskega standarda
in ohraniti realne osebne dohodke zaposSenh v materialni proizvodnji
Temeljni in prioritetni cilji
družbenoekonomskega razvoja, predvideni v Osnutku resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1981-1985 v letu
1982 (AS 465) so: povečanje
izvoza, zmanjšanje deficita
plačilne bilance in zaustavitev
inflacijskih gibanj. To usmeritev so podprli vsi odbori Zbora
republik in pokrajin, ko so
predhodno razpravljali o tem
dokumentu.
Osnutek resolucije so obravnavali vsi đdbori Zbora, delegati pa so posredovali svoja
mnenja in ocene o temeljnih
ciljih razvojne politike v prihodnjem letu pred razpravami
v skupščinah republik in pokrajin.
Realnost pri
oblikovanju temeljnih •
ciljev in nalog
Odbor za družbeni plan in
razvojno politiko je podprl razvojno usmeritev za prihodnje
leto. Pri tem so delegati poudarili, da je tokrat celovito izražen realen pristop pri oblikoporočevalec

vanju temeljnih ciljev in nalog.
Zaradi tega so tudi podprli stabilizacijski koncept resolucije,
hkrati pa zahtevali, da bi se
morala še konkretneje in odločneje poudariti odgovornost
nosilcev posameznih nalog pri
njihovem dosledrtem uresničevanju.
Uresničevanje načrtovane
stopnje rasti za prihodnje leto
bo, kakor so člani Odbora
omenili med razpravo, odvisno
predvsem od uresničevanja
izvozne usmeritve, posebej od'
izvoza blaga na konvertibilno
območje. Glede na naš gospodarski položaj bi morali čimbolj realno načrtovati stopnjo
rasti. Pri tem bi morali upoštevati, kako je pri uresničevanju
izvozne usmeritve naše gospodarstvo omejeno tudi z nujnim
zmanjševanjem deficita plačilne bilance in njenega prilagajanja predvidenim okvirom.
Ko so delegati govorili o posameznih
kvantifikacijah,
predlaganih'v Osnutku resolucije, so, glede na predlagane
stopnje rasti družbenega proizvoda, industrijske proizvodnje in izvoza, opozorili, da bo

nujno moralo priti do večjega
zaostajanja pri uresničevanju
nekaterih temeljnih ciljev petletnega plana. To se bo predvsem odrazilo pri strukturnih
spremembah, še posebej tistih, ki _ prispevajo k nadomeščanju izvoza in h krepitvi surovinske baze. Načrtovana
stopnja rasti družbenega proizvoda bo neugodno vplivala
tudi na hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo, kakor tudi na
področje zaposlovanja. Da ne
bi prišlo do nežaželenih posledic, bi morali, kolikor je to mogoče, upoštevati optimalne razvojne pogoje teh dejavnosti v
prihodnjem letu.
Ob mnenju, da Osnutek resolucije dqbro poudarja izvozno usmeritev gospodarstva,
kar ustreza temeljnim opredelitvam ekonomske politike, so

delegati tudi sodili, da opredeljena sredstva za njeno uresničitev niso ustrezna. Določiti bi
namreč morali skupna merila
o republiških izvoznih stimulacijah, saj bi nekoordiniranost
na tem področju lahko povzročila nadaljnje krhanje tržišča,
kompromitirala naš devizni sistem, povzročata medsebojno
konkurenco domačih izvoznikov na tujem tržišču in druge
podobne negativne pojave.
Na seji Odbora je bilo izrečeno tudi mnenje, da Osnutek resolucije izenačuje pomen izvoza in substitucijo uvoza, kar ni
v skladu z zahtevami, da bo
moral biti izvoz prihodnje leto
temeljna naloga. Glede selektivnosti uvozai pa je Osnutek
preveč usmerjen k proizvodnji,
namesto da bi selektivnost
predvsem spodbujala izvoz, in
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sicer ,na konvertibilno območje.
Med najpomembnejšimi pogoji za uresničitev razvojne
politike v prihodnjem letu bo,
so poudarili delegati, omejevanje stopnje inflacije na 15 odstotkov, v primerjavi z letom
1981. To je hkrati tudi ena najtežjih nalog. Zaradi tega bi
morali na področju cen nujno
izvajati skupno politiko. Ukrepi
za brzdanje inflacije pa morajo
biti sprejeti v predvidenih rokih, tako da bodo vplivali na ta
gibanja vse od začetka prihodnjega leta dalje. Na ta način se
ne bi tudi širilo administrativno poseganje države na to področje, omogočeno pa bi bilo
tudi uresničevanje temeljnih
planskih nalog.
Delegati so nadalje menili,
da morajo ukrepi ekonomske
politike zagotoviti upočasnjevanje upadanja življenjskega
standarda in ohranitev realnih
osebnih dohodkov zaposlenih
v proizvodnji. Nujno bi morali
tudi materialno stimulirati produktivno delo. Na ta način bi
dvignili proizvodnost, s tem pa
tudi uresničevanje drugih pomembnih nalog družbenega
plana Jugoslavije.
Zagotavljanje pogojev
za
počasnejše gibanje
cen
Odbor za tržišče in cene je o
preskrbovanju tržišča in urejanju odnosov in pogojev preskrbovanja delovnih ljudi in
občanov v prihodnjem letu
poudaril, da tem pomembnim
vprašanjem Osnutek resolucije namenja premalo pozornosti. Zaradi tega bi morali storiti
vse, da bi dokument čimbolj
podrobno razčlenjeval to problematiko.
Odbor je podprl stališče Resolucije, da smejo cene narasti
za 15 odstotkov v primerjavi z
letošnjimi. Vendar pa se odpira vprašanje,-- ali imamo vse
materialne pogoje za uresničitev te naloge. Objektivni ekonomski položaj v Jugoslaviji
bo najbrž nujno terjal, da bomo v prvih mesecih leta 1982
ohranili neposredno nadzorovanje cen.. Vendar, so opozorili
delegati, bo na tem področju
lahko prišlo do velikih težav,
ker posamezni deli gospodarstva pričakujejo, da bodo lahko precej povečali cene že na
začetku leta. Računati bo treba z določenimi pritiski na cene in pravočasno sprejeti potrebne ukrepe. Še posebej, ker
je dosedanje zadrževanje cen
prek neposredne kontrole in
kopičenje problemov na tem
področju v predhodnem ob14

dobju povzročilo izrazite disparitete cen med posameznimi
panogami gospodarstva, kakor tudi znotraj nekaterih panog.
Odbor se je zavzel, da bi še
enkrat preučili postavke o gibanju cen v prihodnjem letu,
predvsem merila za oblikovanje cen oziroma vprašanje
večjega vplivanja svetovnih
cen na gibanja in odnose cen
na domačem tržišču. Prav tako
bi morali preučiti del Osnutka
resolucije, ki izvzema iz neposredne kontrole cen tiste proizvode in storitve, za katere se
cene urejajo s samoupravnimi
sporazumi in družbenimi dogovori, skladnimi z Zakonom o
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen in z dogovorjeno politiko cen.
Pred sprejetjem Resolucije
mora ZIS tudi podrobno poročati o razlogih, ki terjajo podaljšanje veljavnosti neposredne kontrole cen tudi po 1. januarju 1982. Po mnenju Odbora namreč ni mogoče pričakovati resnejših in pomembnejših sprememb pri usmerjanju
rasti cen in sploh trajnejšega
urejanja odnosov cen vse dotlej, dokler ne bodo vsebinsko
uresničeni dohodkovni odnosi
z večjim povezovanjem proizvodne in prometne sfere
združenega dela, in sicer na
dolgoročnih temeljih v okviru
ustreznih reprodukcijskih celot.
Razvijanje industrije, ki
uporablja domače
surovine
Odbor za vprašanja združevanja v gospodarstvu je poudaril, da bodo prihodnje leto
gotovo najtežje naloge na področju ekonomskih odnosov s
tujino in pri zmanjševanju zadolževanja, pri čemer predvideni ukrepi za uresničitev teh
nalog niso ustrezni.
Delegati so opozorili, da ni-.
so bili sprejeti številni pomembni družbeni dogovori,
predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, do
konca leta pa je ostalo tudi zelo malo časa za usklajevanje
potrebnih materialnih bilanc.
Dogovorjeno je bilo nadalje,
da bomo sproti spremljali in
analizirali porabo naftnih derivatov ter sprejemali ustrezne
ukrepe, vendar je bilo na tem
področju zelo malo narejenega.
Združevanje dela in sredstev
se zaradi republiškega oziroma pokrajinskega in predvsem
lokalnega zapiranja težko uresničuje. Sprejeti je treba
ustrezne ukrepe za spodbujanje tega združevanja, da bo

združeno delo lahko izračunalo svoj ekonomski interes pri
združevanju.
Po mnenju članov Odbora bi
lahko zadolževanje v tujini
precej zmanjšali, če bi predvsem razvijali tiste industrije, ki
uporabljajo domače surovine
in reprodukcijski material. K
temu bi prispevalo tudi nadomeščanje uvoza z domačo
prbizvodnjo, tako da bi morali
sprejeti dolgoročne substitucijske programe. Že natančna
evidenca subjektov, ki najemajo oziroma morajo vrniti devizne kredite bi prispevala k
zmanjšanju zadolževanju v tujini, so menili delegati.
Opozorili pa so tudi na nujnost spodbujanja varčevanja
občanov s povečevanjem
obrestnih stopenj,, predvsem
za vezane vloge. Banke pa tudi
ne bi smele kratkoročnih sredstev uporabljati za dolgoročne
namene. Ne nazadnje so se
delegati zavzeli za prilagoditev
vseh oblik porabe realnim okvirom.
NADALJNJI RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ
RAZVITIH REPUBLIK
IN SAP KOSOVO
Odbor za vprašanja razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
se je zavzel za uskladitev dela
Osnutka resolucije, ki omenja
razvoj gospodarsko manj razvitih območij in SAP Kosovo,
z družbenim planom Jugoslavije in ne z Dogovorom. Resolucija bi morala tudi obvezati
federacijo, da izpolnjuje svoje
naloge na področju hitrejšega
razvoja ter obvezati manj razvite republike in SAP Kosovo,
da učinkovito uporabljajo
sredstva. To je vsekakor, so
opozorili delegati, bistvena sestavina ekonomske stabilizacije.
Po njihovem mnenju pa mora Zvezni izvršni svet pred
sprejetjem resolucije nujno
poročati Skupščini o izpolnjevanju obveznosti razvitih republik in SAP Vojvodine za graditev najmanj po enega objekta v
SAP Kosovo in o problemih, ki
nastajajo pri izpolnjevanju te
naloge. Pri pripravi tega poročila bi morala sodelovati tudi
Gospodarska zbornica Jugoslavije.
Mimo tega bi moral ZIS poslati Skupščini tudi informacijo o odobrenih in porabljenih
deviznih sredstvih prek Sklada
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo za
leto 1981. Le na ta način bi
lahko Odbor vsestransko
obravnaval vse elemente dolo-

čanja celovite politike razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
POVEČANJE IZVOZA
NA KONVERTIBILNO
OBMOČJE
Odbor za ekonomske odnose s tujino je opozoril, da je
načrtovana raven rasti proizvodnje nizka. Pri tem, sO menili delegati, so predlagatelji
verjetno upoštevali premalo izkoriščanje zmogljivosti, delovne sile in drugih dejavnikov.
Zaradi tega se odpira vprašanje, ali je rast pravilno ocenjena in ali je nj§na realizacija
sorazmerno planirana v republikah in pokrajinah s premalo
razvito gospodarsko strukturo,
kakor tudi v tistih, ki so izrazito
gospodarsko izvozno usmerjene. Realno bi bilo mogoče povečati celoten izvoz za načrtovanih 8,5 odstotka, vendar bi
smeli načrtovati največ do 10
odstotno povečanje izvoza na
konvertibilno območje.
Delegati so nadalje menili,
da Osnutek odloka o enotni
projekciji plačilne bilance ne
izhaja iz zakonskih določb, saj
se obveznosti financiranja nabave nafte, njenih derivatov in
premoga za koksiranje, razporejajo po porabi po posameznih republikah in pokrajinah.
Zaradi tega bi morale sredstva
za te namene zagotoviti tiste
republike in pokrajini, ki imajo
rafinerije. Rešiti je treba tudi
mnogo odprtih vprašanj na
področju zadolževanja v tujini,
kakor tudi vprašanje enotnega
obravnavanja konvertibilne in
klirinške valute.
Uvozna politika(mora spodbujati uvoz tistega blaga, ki
omogoča večji izvoz na konvertibilno območje. Zaradi tega mora Resolucija prinesti
opredeljena stališča tega Odbora, ki zadevajo razvoj ekonomskih odnosov s tujino.
Več priporfib so delegati posredovali tudi na račun bilančnih obvežnosti in zadolževanja
ter kreditnih odnosov s tujino,
kakor tudi glede težav pri začetku delovanja
deviznega tržišča. 1
Predvsem je treba upoštevati, da mora Osnutek resolucije,
ko govori o razširjeni reprodukciji, zagotoviti, da bo imel
prednost pri uvozu opreme
uvoz za tiste objekte v gradnji,
ki bodo prispevali k večjemu
izvozu in zmanjševanju uvoza.
Zmanjševanje deficita plačilne bilance odpira vprašanje
oblikovanja takih mehanizmov, ki bodo zagotovili realizacijo tega cilja. Pri tem je posebej treba upoštevati specifični položaj SAP Vojvodine, ki
poročevalec

razpolaga s hrano in surovinami, ki jih ni mogoče izvažati,
kar seveda povzroča svojevrstne težave njenega gospodarstva.
Posebej so delegati opozorili na nasprotne interese v
skupni devizni politiki glede
transportnih storitev. Investicijsko porabo je nujno treba,
so tudi posebej opozorili delegati, omejiti, tako da ne bo
ogrožala izpolnjevanja temeljnih nalog gospodarjenja v prihodnjem letu, varčevanje pa
mora biti med najpomembnejšimi motivi v vseh družbenih in
gospodarskih dejavnostih.
Neustrezno je obravnavana
proizvodnja barvnih kovin v
okviru razvojnih prioritet in
glede na druge strateške surovine. Odprta pa bodo tudi druga vprašanja, so poudarili delegati na seji, in sicer, kako se
izpolnjujejo dogovorjena stališča o razvoju manj razvitih republik in SAP Kosovo.
DAVČNA POLITIKA V
FUNKCIJ!
STABILIZACIJE
Odbor za finance je med
razpravo namenil precej pozornosti davčni politiki in obdavčevanju, ki ju kakor so menili člani, Osnutek resolucije
ne obravnava ustrezno. Tudi ta
politika bi morala biti v funkciji
stabilizacije oziroma spodbujanja produktivnega in racionalnega dela in gospodarjenja.
Formulacija Osnutka resolucije pa ponuja mnenje, da bodo
z obdavčevanjem najbolj obremenjeni prav tisti, ki dobro in
produktivno poslujejo.
Pozornost delegatov je namreč pritegnilo stališče Osnutka resolucije, da je treba zaradi čimbolj enakomernega razporejanja stabilizacijskih bremen na vse delovne ljudi in
občane razčleniti ukrepe stabilizacijske politike. Zagotovili
naj bi, piše, progresivno obdavčevanje prihodkov in dohodkov gospodinjstev, obdavčevanje prihodkov, pridobljenih z delom s sredstvi v lasti
občanov in prihodkov od premoženja, kakor tudi prejemkov
zunaj rednega dela. Ob tem so
delegati zastavili več vprašanj

poročevalec

predlagateljem Osnutka resolucije. Želeli so zvedeti, če obdavčevanje prihodkov gospodinjstev ne pomeni odstopanj
od ustavnih načel, da mora občan in ne gospodinjstvo prispevati k zadovoljevanju družbenih, splošnih in skupnih potreb.
Delegati so posebej vztrajali,
da tako formulirano stališče ne
sme veljati za kmečka gospodinjstva, saj bi bilo to v nasprotju z sprejetimi sklepi o razvijanju kmetijske proizvodnje.
Temeljna spodbuda za njeno
povečevanje morajo biti ukrepi
ekonomske stabilizacije, ne pa
uvajanje progresivnega obdavčevanja teh prihodkov.
Poudarjeno je bilo tudi, da
resolucija ne bi smela spodbujati občin k ostrejšemu obdavčevanju drobnega gospodarstva. Občine bi namreč morale
sprejeti prav nasprotne ukrepe. Odločno morajo spodbujati njihov razvoj, saj je prav na
tem področju veliko neizkoriščenih možnosti. Doslej niso
bile izkoriščene, saj se občine
ne menijo za prizadevanja in
pozive, naj z ustrezno davčno
politiko in drugimi ukrepi
spodbujajo razvoj drobnega
gospodarstva. Ta problem je
treba ocenjevati tudi s stališča
možnosti za večje zaposlovanje na kmetijskem področju v
vaseh in v drobnem gospodarstvu, kjer so perspektive za zaposlovanje, medtem ko so v
gospodarstvu in v družbenih
dejavnostih precej manjše.
Delegati pa so se sicer strinjali z nujnostjo večjega obdavčevanja različnih prejemkov prebivalstva, ki jih zberejo
zunaj delovnega razmerja, saj
iz teh virov izvirajo tudi pomembne socialne razlike, neupravičeno bogatenje in podobno. Ta del resolucije mora zaradi tega jasno povedati, kako
je treba progresivno obdavčiti
te prihodke. Obdavčevanja namreč ne smemo usmeriti na
tiste kategorije ljudi, ki živijo
izključno od dela - na kmetijske proizvajalce in druge.
Med razpravo so delegati
poudarili nujnost omejevanja
ali zmanjševanja vseh oblik
porabe. Posebej so omenili
potne stroške, stroške za reprezentanco, izdatke za hono-

rarno delo in podobno. Upočasnjevanje njihove rasti za 10
odstotkov, kakor predlaga
Osnutek resolucije, ne bo dovolj, zaradi tega bi morali še
enkrat preučiti vse te stroške.
Različna mnenja so bila glede stopnje omejevanja osebne, skupne in splošne porabe.
Najprej je bilo rečeno, da teh
stopenj ni mogoče posamezno
procentualno omejevati, saj je
mogoča le celovita omejitev,
pa do stališč, da bi morali porabo še bolj omejiti.
Kreditnomonetarna
politika je preveč
restriktivna
Odbor za kreditnomonetarni sistem je skupaj z Osnutkom resolucije obravnaval tudi
Osnutek odloka o ciljih in nalogah emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1982. Delegati so ugotovili, da ti dokumenti izhajajo iz realnih možnosti družbe in da so taki tudi
cilji in naloge razvojne politike
za prihodnje leto. Ob tem bo
seveda morala biti družba dobro organizirana, saj bo le tako
mogoče določene cilje in naloge tudi uresničiti.
Delegati tega Odbora so največ govorili o načrtovani stopnji gospodarske rasti v prihodnjem letu, produktivnosti dela,
družbenem proizvodu, ekonomskih odnosih s tujino in o
kreditni ter monetarni politiki.
Opozorili so, da na primer
Osnutek resolucije nikjer ne
omenja stopnje produktivnosti
dela, saj jo navaja le spremljajoče analitično dokumentacijsko gradivo. V njem je mogoče
razbrati, da bo ta stopnja dosegla le 0,5 odstotka, s čimer
ne bi dosegli niti produktivnosti iz leta 1980. Ob upoštevanju
upadanja produktivnosti dela
letos, bo torej ta stopnja prihodnje leto še nižja. Zastavlja
se vprašanje, kako bo mogoče
s tako nizko stopnjo produktivnosti uresničiti zelo zahtevne naloge ekonomske politike
v letu 1982.
Zelo težko je razpravljati o
predlagani stopnji rasti denarne mase in plasmaju bank, so
med drugim rekli delegati, če
niso ponujene ocene, kako so

bile izračunane predlagane
kvantifikacije (rast za 15 do 20
odstotkov počasnejša od rasti
nominalnega
družbenega
proizvoda). Kreditnomonetarna politika je bila tudi letos izjemno restriktivna glede na
načrtovane naloge na začetku
leta, ker denarna gibanja in
plasmaji bank niso spremljali
rasti nominalnega družbenega
proizvoda. Razhajanja med
rastjo denarne mase in plasmaji bank in nominalnim
družbenim proizvodom se bodo letos povzpela na okoli 20
indeksnih točk. Ob tako velikem nesorazmerju, s katerim
stopamo v leto 1982, bi morali
v Resoluciji predvideti manj
restriktivno kreditnomonetarno politiko, saj bo drugače
prišlo do še večjih težav.
Delegati so posebej opozorili, da stališča Osnutka resolucije o zaostrovanju odgovornosti za izpolnjevanje denarnih obveznosti, za prevzemane
obveznosti brez pokritja, za
krepitev finančne discipline in
zagotavljanje
poravnavanja
obveznosti za investicijske in
druge kredite, veljajo samo
bankam, ne pa tudi za organizacije združenega dela. Podatki pa dokazujejo, da vse več
organizacij združenega dela
ne vrača kreditov in da se te
težnje krepijo. Zaradi tega bi
morali ukrepe finančne discipJine uporabljati tudi za organizacije združenega dela.
Ob podpori predlogu za zaostritev finančne discipline so
se delegati zavzeli, da bi morali hkrati predlagati tudi ukrepe
in rešitve za spremembo sistema, tako da z družbenopolitičnimi ukrepi ne bi le gasili požara, pri tem pa hkrati ne bi
odpravili vzrokov, ki so pripeljali do sedanjega položaja in
obnašanja.
Po mnenju delegatov tega
Odbora je zelo škodljiva tudi
sedanja praksa hranjenja de-'
viznih sredstev na več računih
pri več bankah. Tako ni pravega pregleda nad obveznostmi
organizacij združenega dela in
njihovim deviznim prilivom.
Zaradi tega bi morali obvezati
organizacije združenega dela,
da imajo devizna sredstva na
enem računu pri eni banki.
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Monetarno-kreditna
omogočiti

politika

mora

nemotene tokove družbene

reprodukcije

@ Podpora uresničevanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino,
uravnovešenje bfagovno-denarnih odnosov in zaviranje inflacijskega prostora
cen - temeljni cilji monetarno-kreditne politike v Setu 1982
© Predvideno je da bo rast denarne mase v prihodnjem letu za 15 do 20
odstotkov počasnejša od rasti nominalnega družbenega proizvoda
® Primarna emisija bi morala služiti kot instrument za reguliranje rasti denarne
mase šn za povezovanje z reprodukcijskimi tokovi družbenega gospodarstva
© ¥ letu 1982 je predvideno postopno in selektivno povečanje obrestnih mer bank
in Narodne banke Jugoslavije
V skladu z Zakonom o denarnem sistemu, Skupščina
SFRJ vsako leto vzporedno s
sprejetjem resolucije o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana, določa cilje in naloge
kreditno-monetarne politike
za naslednje leto. Po Osnutku
odloka o ciljih in nalogah
skupne emisijske in denarne
politike in skupnih temeljih
kreditne politike v letu 1982
(AS 478), ki ga je Zvezni izvršni
svet poslal delegatom v Zboru
republik in pokrajin Skupščine
SFRJ v obravnavo, so temeljni
cilji te politike v prihodnjem
letu podpora uresničevanju
nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino, uravnovešenje
blagovno-denarnih
odnosov in zaviranje inflacijske rasti cen.
Kot eden temeljnih ciljev je
predvideno tudi uresničevanje
skupnih interesov pri odpravljanju strukturnih neskladij s
hitrejšim razvojem energije,
deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala, kakor
tudi osnovnih kmetijskih proizvodov
POČASNEJŠA RAST
DENARNE MASE
Zaradi uresničevanja teh ciljev. je v Osnutku odloka predvideno, da bo denarna masa
v prihodnjem letu naraščala za
15 do 20 odstotkov počasneje
od rasti nominalnega družbenega proizvoda. Porast plasmajev bank bo usklajen s
takšnim gibanjem denarne
mase, s tem da bodo tudi plasmaji bank naraščali počasneje od nominalne rasti družbenega proizvoda.
V obrazložitvi takšne politike, je poudarjeno, da je v reso10

luciji za leto 1982 posebej podčrtana potreba po vodenju stabilizacijske kreditno-monetarne politike, ki bo onemogočila
ustvarjanje večjega povpraševanja od ponudbe. Obenem pa
bi morala monetarno-kreditna
politika omogočiti nemotene
tokove procesa družbene reprodukcije.
Porast denarne mase in plasmajev bank se bo, kakor je
predvideno, dinamično prilagodil sezonskim potrebam organizacij združenega dela na
področju gospodarstva, ta gibanja pa bo vsake tri mesece
spremljala Narodna banka Jugoslavije.
Potrebna raven denarne mase bo zagotovljena z ustreznim
reguliranjem kreditnega potenciala bank prek primarne
emisije in s spremembami stopenj obvezne rezerve bank pri
Narodni banki Jugoslavije, z
reguliranjem obsega in dinamike rasti plasmaja bank, kakor tudi s prodajo in nakupom
tujih plačilnih sredstev in odobravanjem
brezobrestnega
bančnega kredita.
Ocenjeno je, je rečeno v
obrazložitvi, da bi se v predvidenih pogojih počasnejše rasti
splošne družbene in skupne
porabe ter zadržanjem osebnih dohodkov prebivalstva na
ravni, ki je usklajena z gibanjem družbenega proizvoda,
lahko še naprej izboljšal sektorski razpored denarne mase
v korist organizacij združenega dela.
Osnutek odloka predvideva,
da bodo banke, v skladu z doslednim uresničevanjem stabilizacijskih ciljev ekonomske
politike, v svojih letnih aktih
poslovne politike zagotovile
usklajevanje rasti svojih pla-

smajev z ustreznimi opredeli- ke s primarno emisijo bo s setvami v resoluciji za prihodnje lektivno monetarizacijo vreleto.
dnostnih papirjev in dajanjem
Zaradi čim doslednejšega kreditov bankam in to za izvoz
uresničevanja zastavljenih ci- blaga in za storitve, ki zagotavljev in nalog monetarno-kre- ljajo devizni priliv, za pripravo
ditne politike na področju de- proizvodnje blaga in za opravnarne mase in plasmajev bank ljanje storitev za izvoz, za proije predloženo, da bi bilo čim zvodnjo, zaloge in rezerve pšemanj posameznih plasmajev nice, koruze, sladkorne repe in
izjema pri omejitvah, kot je bil sladkorja, oljnic, surovega olja
to primer v letu 1981. Razlog in riža. Prav tako tudi za orgaza to je po obrazložitvi dejstvo, nizirano rejo živine, perutnine
da je za učinkovitejše izvajanje in rib, za mleko in mlečne izte politike nujno treba določe- delke iz domače proizvodnje,
vati le skupna - globalne okvi- tobak, grozdje in vino v vinskih
re poraste plasmajev, banke kleteh v družbenem sektorju in
pa bi si z medsebojnim spora- za druge proizvode.
zumevanjem zagotavljale ureTakšna monetarižacija vresničevanje prednostnih in se- dnostnih papirjev in dajanje
lektivnih ciljev monetarno-kre- kreditov bankam t>o tudi za
ditne politike.
prodajo oziroma nakup domače opreme in ladij na kredit v
PRIMARNA EMISIJA
državi in za uvoz najpomembPrimarna emisija bo po od- nejših proizvodov (surovin) iz
loku služila kot instrument za držav v razvoju in drugih držav
reguliranje rasti denarne mase določenih valutnih področij.
in za povezovanje tokov emisije z reprodukcijskimi tokovi ODOBRAVANJE
družbenega
gospodarstva. KRATKOROČNIH
Služila bo namreč za nakup KREDITOV IZ
kratkoročnih prenosnih vrednostnih papirjev, ki jih izdaja- PRIMARNE EMISIJE
Osnutek odloka predvideva,
jo organizacije združenega dela s področja gospodarstva ali da bo v letu 1982 prvič uvedenjihove interne banke zaradi no odobravanje kratkoročnih
nakupa in prodaje blaga in kreditov bankam iz primarne
opravljanje storitev v državi, za emisije na podlagi kreditov, ki
dajanje kreditov bankam na so jih banke dale občanom na
podlagi teh papirjev in za ure- podlagi končne prodaje deviz
sničevanje selektivnih ciljev z njihovih deviznih računov in
deviznih hranilnih vlog, v obkreditne poiitike.
Podpora uresničevanju se- segu in pod pogoji, ki se dololektivnih ciljev kreditne politi- čajo z letnimi akti tekoče ekoi(MccooocciOBoco»3oosoa»oo!>»oeooccooooo
0 OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE1o
S EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN SKUPNIH TE- S
MELJNIH KREDITNE POLITIKE V LETU 1982 AS 478
fl
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nomske politike. V skladu s
tem je bila takšna podpora
predvidena za stanovanjsko
graditev, nakup stanovanj ter
graditev in opremo obrtnih delavnic, kmetijskih poslovnih
objektov in drugih poslovnih
objektov za opravljanje redne
dejavnosti.
V okviru teh temeljnih namenov, je poudarjeno v odloku,
Skupščina SFRJ vsako leto
določa podrobnejše namene
za katere bo uporabljena primarna emisija prek monetarizacije s selektivnim obeležjem
in v odvisnosti od pogojev
trga. V skladu s tem bo tudi
zamenjava določenih selektivnih kreditov z monetarizacijo s
selektivnim obeležjem in to na
podlagi meril, ki bodo določena z odlokom Skupščine
SFRJ. Predlog tega odloka bo,
kakor je predvideno v Osnutku
odloka, določil Zvezni izvršni
svet najpozneje do januarja
1982.
Sicer pa je rečeno, da, bo z
ukrepi
monetarno-kreditne
politike preprečena uporaba

NOVI

sredstev primarne, emisije za
neopravičljivo oblikovanje in
zadrževanje zalog in za ustvarjanje umetnega pomanjkanja
blaga na trgu^aradi pritiska za
povečanje cen.
SKLEPANJE
SAMOUPRAVNIH
SPORZUMOV
Zaradi uresničevanja ciljev
in nalog skupne emisijske in
denarne politike in skupnih
osnov kreditne politike predvideva Osnutek odloka, da banke sklenejo nekaj samoupravnih sporazumov. Tako je predvidena sklenitev sporazuma s
katerim bi izvajali selektivno
politiko, nadalje sporazuma za
zagotavljanje sredstev za kreditiranje prodaje oziroma nakupa domače opreme in ladij
in tirnih vozil v državi, o združevanju sredstev pri Jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovanje za
obdobje od leta 1981 do 1985
in o zagotavljanju sredstev iz
dela kreditnega potenciala

bank za potrebe razširitve
kmetijskega zemljišča v družbeni lastnini in za razvoj agrokompleksa.
Osnutek odloka, prav tako
predvideva, da bo zagotovljeno, da bodo osnovni kmetijski
in živilski proizvodi ter izvoz
blaga in storitev v celoti, tako v
selektivnem kreditiranju, kot
tudi v drugih oblikah financiranja selektivnih namenov, najmanj v istem položaju kot v
preteklem planskem obdobju,
s tem, da bo v tem okviru
ustrezno prilagajanje namenov in pogojev uporabe primarne emisije odvisno od pogojev na trgu.
ZVIŠANJE OBRESTNIH
MER
Da bi s politiko obrestnih
mer aktivneje delovali na stabilizacijo gospodarskih tokov,
racionalnejše izkoriščanje denarnih sredstev in učinkovitejše poslovali v celoti je predvideno, da se bodo v letu 1982
postopno in selektivno zviše<■ 4..-

PREDPISI

Prilagajanje

proračuna

vale obrestne mere bank in
Narodne banke Jugoslavije. V
zvezi s tem bodo banke sklenile samoupravni sporazum o
politiki obrestnih mer, Narodna banka pa bo sprejela odlok o višini.
Z ukrepi monetarno-kreditne politike v prihodnjem letu
bo prav tako zagotovljeno, da
uporaba kratkoročnih bančnih
sredstev za dolgoročne plasmaje ne more biti večja od 25
odstotkov.
Na koncu bodo organizacije
združenega dela kot ustanovitelji bank, zaradi spodbujanja
procesa združevanja dela in
sredstev in zmanševarija kreditnih odnosov v gospodarstvu, predvidele pogoje za
učinkovitejše uresničevanje
raznih oblik združevanja dela
in sredstev. Razen tega bodo
tudi s kreditno poiitiko republik in pokrajin, v skladu s
skupnimi temelji kreditne politike, sprejeti ustrezni ukrepi in
aktivnosti za spodbujanje
združevanja dela in sredstev.

<

materialnim

možnostim družbe je dobro ocenjeno
• Vsa delovna telesa Zveznega zbora so, ko so obravnavala Osnutek proračuna,
federacije za prihodnje leto, podprla njegova izhodišča
• Podpora počasnejši rasti proračunske porabe od rasti družbenega proizvoda in
ukinjanju deficitarnega financiranja, kakor tudi omejevanju povečanja obsega
proračuna in podaljševanja obračunskega leta
• Povečevanje prispevkov republik in pokrajin lahko negativno vpliva na
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije
• Delegati zahtevajo preučitev mnogih postavk Osnutka proračuna in dosledno
varčevanje ter smotrno uporabo proračunskih sredstev
Sredi novembra so v Skupščini SFRJ potekale prve razprave o Osnutku proračuna federacije za leto 1982 in o drugih dokumentih s tega področja. Vsa delovna telesa Zveznega zbora, ki je pristojen za
sprejem proračuna, so obravnavala njegov Osnutek in ga
tudi podprla.
Delegati so med razpravo
poudarili, da je Zvezni izvršni
svet prvič v zadnjih nekaj letih
predlagal, naj bi proračunska
sredstva naraščala počasneje
od družbenega proizvoda.
Poudarili so, da to prispeva k
uresničevanju politike ekoporočevalec

nomske stabilizacije. Prav tako
so pozitivno ocenili prizadevanja, da bi prihodnje ieto
zmanjšali odhodke vsi uporabniki proračunskih sredstev. Pri
tem pa so menili, da je pri
omejevanju potrebno upoštevati specifične probleme in potrebe vsakega od uporabnikov,
saj linearno omejevanje, ki je
predlagano, ni najboljša rešitev.
Delegati so podprli tudi
predlog, da proračunskih odhodkov ne bi več poravnavali s
sredstvi primarne emisije, kakor tudi, da teh sredstev ne bi
pod nobenim pogojem pove-

čevali med letom. Zavzeli so se
tudi, da ne bi zopet podaljševali proračunsko leto. Enotno
so tudi zahtevali, da se prihodnje leto ne sme povečevati temeljni prometni davek, saj bo
tudi to prispevalo k uveljavljanju stabilizacijske vloge zveznega proračuna. Vsa delovna
telesa so zahtevala preučitev
vseh možnosti za zmanjšanje

obsega proračuna v prihodnjem letu. Predvsem so zahtevala zmanjševanje prispevkov
republik in pokrajin, saj bi načrtovano 35 odstotno povečanje prispevkov, v primerjavi z
letošnjimi, razvrednotilo prispevke republik in pokrajin pri
uresničevanju politike ekonomske stabilizacije.
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PROGRAM SMOTRNE
UPORABE
PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
ODBOR ZA PRORAČUN FEDERACIJE je matično delovno
telo za sprejem proračuna. Delegati tega Odbora so menili,
da je temeljni pristop pri pripravi projekcije proračuna za
prihodnje leto stabilizacijski.
Vendar so tudi dodali, da ta
usmeritev ni dosledno izpeljana v samem Osnutku omenjenega dokumenta. Razporeditev odhodkov je taka kot prejšnja leta, le linearno je.zmanjr
šan vsak med njimi, ne glede
na specifičnosti posameznih
uporabnikov.
V Osnutku proračuna nI nujne selekcije glede nadaljnjih
restrikcij vseh oblik porabe,
vključno z revizijo sedanjih
pravic, da bi vsi udeleženci
ustrezno prevzeli del stabilizacijskih bremen. Tak pristop bi
moral veljati tudi pri pripravi
proračunov drugih družbenopolitičnih skupnosti.
Po mnenju delegatov ne bi
smeli preučevanja vseh predpisov, ki določajo pravice posameznih proračunskih uporabnikov in njihovo usklajevanje s politiko Družbenega plana, predvideti le kot možnost,
temveč mora biti to obveznost,
ki ne velja samo za posamezne, ampak za vse uporabnike
sredstev proračuna federacije.
Pred obravnavo predloga proračuna v Skupščini SFRJ se bo
moral Zvezni izvršni svet zelo
konkretno izreči o načinu in
rokih izpolnjevanja te naloge.
Kljub velikim prizadevanjem
predlagateljev, da bi stabilizacijsko politiko izpeljali tudi na
tem področju, Osnutek proračuna, predvsem glede njegove
strukture, ne prinaša bistvenih
novosti v primerjavi s sedanjimi proračuni federacije.
Tako so na primer delegati
menili, da predlagana rešitev
za alimentiranje odhodkov
proračuna s precej povečanimi prispevki republik in pokrajin ne more biti sprejeta. Kar 35
odstotno povečanje teh prispevkov, v primerjavi z letošnjimi, namreč ni realno. Visoki
prispevki bi zelo obremenili
proračune republik in pokrajin, kar bi ogrozilo politiko
zmanjševanja splošne in skupne porabe, ki jo razglaša
Osnutek resolucije za leto
1982.
Rešitev naj bi poiskali predvsem z manjšanjem nekaterih
oblik proračunske porabe ali
pa s povečevanjem prihodkov
od carin in drugih uvoznih dajatev.
18

Do priprave predloga proračuna je treba preučiti tudi raven in način delitve dopolnilnih sredstev, namenjenih
družbenopolitičnim in drugim
organizacijam na ravni federacije.
Zvezni izvršni svet pa je tudi
že zadolžen, da se mora do
priprave predloga tega dokumenta izreči o spremembah in
dopolnitvah sistemskih in drugih predpisov, ki zadevajo postopek obravnavanja proračuna, njegove vsebine, način planiranja, izpolnjevanje in nadzorstvo nad njegovim izvajanjem.
SELEKTIVNO
ZMANJŠEVANJE
ODHODKOV
FEDERACIJE
ODBOR ZA DRUŽBENOPOLITIČNE ODNOSE je menil, da
je Osnutek proračuna za prihodnje leto, v primerjavi z letošnjim, bolj usklajen s politiko ekonomske stabilizacije, da
je smotrneje in bolj realno
koncipiran, kar dokazuje tudi
relativno in absolutno zmanjšanje vrste odhodkov federacije.
Delegati tega Odbora pa so
opozorili, da je tokratni proračun, po vzorcih iz prejšnjih let,
preveč pragmatičen in pretkan
s proračunsko tehniko, kvantitativnimi razmerji in postavkami, ne razčlenjuje pa strategije
in taktike smotrne proračunske porabe v federaciji. Mimo
tega ne predlaga ukrepov, s
katerimi bi lahko uresničili aktualne naloge ekonomske stabilizacije na tem področju, ne
da bi se pri tem zmanjšala
učinkovitost izpolnjevanja nalog in zadev organov in organizacij v federaciji.
Tudi ta Odbor je, koje tekla
razprava o predlagani globalni
restrikciji odhodkov proračuna, sodil, da ne bi smela biti
linearna, temveč mora biti selektivna.
Pri planiranju sredstev za financiranje JLA, spodbujanje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo in za varstvo borcev ter invalidov (za te namene
gre. okoli 90 odstotkov proračunskih sredstev), so delegati
opozorili, da nimajo pregleda
nad porabo teh sredstev. Posebej to velja za sredstva, namenjena za potrebe JLA, ko se
morajo seznaniti s programi in
plani in zaradi tega tudi ne morejo ustrezno prispevati k
izboljšanju porabe denarja na
tem področju.vZaradi tega seveda Zvezni zbor le formalno
glasuje o največjem delu proračuna federacije.

Zaradi narave sredstev in
načina njihove izločitve, bi bilo
po mnenju delegatov tudi bolj
dosledno rešeno, če proračunskega dela prihodkov od carin
in uvoznih dajatev ne bi odstopali Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s
tujino. Ta sredsta naj bi zagotavljali z dogovorom iz prihodkov republik in pokrajin. V tem
primeru bi potem tudi precej
manj prispevale k financiranju
proračuna federacije. •
Pozitivno so delegati ocenili
zmanjševanje in omejevanje
negospodarskih investicij federacije, zavzeli pa so se tudi
za čimprejšnje sprejetje programa teh investicij do konca
tekočega srednjeročnega obdobja.
Sklenili so nad&lje, naj ZIS
čimprej pošlje Skupščini SFRJ
program ukrepov za uresničevanje sklepov Zveznega zbora
in njegovih delovnih teles glede priprave in izpolnjevanja
proračuna federacije, kakor
tudi glede premoženja federacije. Sklepi so bili prejeti v obdobju od maja 1978 do novembra 1981. Pri tem naj ZIS posebej opozori na rezultate že
sprejetih ukrepov pri izvajanju
posameznih sklepov.
Zvezni . izvršni svet mora
predložiti Skupščini tudi poročilo o gostinskih in reprezentančnih objektih organov in
organizacij v federaciji, o načinu njihovega poslovanja in
uporabe, o sredstvih proračuna federacije, s katerimi se dotira bivanje v teh objektih, in
posebej o možnostih, da bi posamezne teh objektov odstopiti združenemu delu.

pa bi jih bilo treba nižje planirati in pri tem nujno upoštevati
selektiven pristop pri posameznih obveznostih federacije
za članske vloge in prispevke
mednarodnim organizacijam.
Delegati tega skupščinskega
delovnega telesa menijo, da bi
morali zagotoviti v stalni proračunski rezervi federacije z
zakonom predpisana sredstva.
Prizadevati pa bi si morali tudi
za povečanje izvirnih prihodkov proračuna za prihodnje leto, da bi tako zmanjšaM prispevke republik in pokrajin.

PROGRAM
MODERNIZACIJE JLA
NI OGROŽEN
Odbor za ljudsko obrambo
je podprl prizadevanja predlagateljev, da bi proračunsko
porabo prihodnje leto prilagodili realnim možnostim v skladu z opredelitvami jugoslovanske ekonomske politike. Pri
tem so zahtevali ponovno
preučitev odhodkov proračuna federacije ter možnosti varčevanja vseh njegovih uporabnikov.

Ker je predvideno znatno
zmanjšanje sredstev z-a potrebe JLA, borčevsko in invalidsko varstvo in nerazvita območja, so delegati opozorili na
nevarnost, da bodo največja
stabilizacijska bremena padla
na omenjene uporabnike proračuna federacije, kar ne bi bilo najbolj primerno. Odbor se
je strinjal, da ne bi smeli ogroziti izpolnitve dogovorjenih
programov modernizacije JLA
Zmanjšanje
oziroma njenih prioritetnih potreb. Še posebej, kakor so
negospodarskih
opozorili na seji, ker si je JLA
investicij
že doslej zelo prizadevala
Odbor za družbenoekonom- smotrno izkoriščati proračunske odnose je menil, da je ska sredstva. Njeno ravnanje je
kljub zmanjšanju rasti prora- lahko le zgled drugim.
čuna v letu'1982, ki ga predlaga ZIS, še mogoče zmanjšati
Nadalje je Odbor opozoril,
njegov obseg.
da bi morali preučiti tudi realDelegati tega Odbora so pri- nost predvidenih virov prihodporočili, naj bi zmanjšali zne- kov za prihodnje leto, predsek predlaganih sredstev za vsem prispevkov republik in
negospodarske investicije ter pokrajin, ki bi lahko, če bo obz zakonom določali tiste inve- veljal sedanji predlog, dodatno
sticije, ki bi jih financirala obremenilo gospodarstvo. Zasredstva proračuna federacije. radi tega bi predvsem morali
Poudarili so tudi nujnost hi- realno oceniti rast. cen v pritrejšega sprejemanja projekci- hodnjem letu, po katerih se tuje negospodarskih investicij.
di načrtujejo proračunska
Po mnenju nekaterih članov sredstva.
Odbora bi morali uresničevanje osnovnih pravic borcev in
Posebej pa so delegati opovojaških invalidov prenesti na zorili na možnosti dodatnega
republike in pokrajini, kar bi varčevanja proračunskih sredprispevalo k razbremenitvi stev pri mnogih njegovih upoproračuna federacije.
rabnikih, predvsem na področGlede sredstev za delo orga- ju negospodarskih investicij in
nov in organizacij federacije pri organih zvezne uprave.
poročevalec

NADALJNJE
VARČEVANJE V
ZVEZNSH ORGANIH
Odbor za notranjo politiko
je menil, da morajo biti prihodki zveznega proračuna v skladu z realnimi možnostmi združenega dela in družbe. Delegati tega delovnega telesa so se
zavzeli za preučitev in spremembo predpisov, ki določajo
pravice posameznih porabnikov proračunskih sredstev
Priporočili so, naj bi pri tem
upoštevali tudi nadaljnje samoupravne poti pri uresničevanju teh pravic, in sicer s širšim družbenim nadzorovanjem uporabe proračunskih
sredstev, ki bi ga izvajale republike in pokrajini.
Združeno delo mora prek
združevanja dela in sredstev
še bolj neposredno sodelovati
pri razvijanju gospodarsko
manj razvitih republik in
predvsem SAP Kosovo.
Ob tej zahtevi pa je Odbor
tudi opozoril, da so letos sprejeti ukrepi za varčevanje in
smotrno porabo proračunskih
sredstev, ki so bili izpeljani v
zveznih upravnih organih in
zveznih organizacijah ter v
Skupščini SFRJ, že pokazali
določene rezultate. S to akcijo
je treba nadaljevati pri vseh
uporabnikih
proračunskih
sredstev, saj je še vedno veliko
notranjih razerv glede organizacije dela in varčevanja materialnih ter drugih stroškov.
Nadalje so člani tega delovnega telesa menili, da zmanjšanje sredstev zveznega proračuna ne bi smelo prizadeti
zračnega, pomorskega in rečnega prometa in njegovo varnost, za katero skrbi federacija. Zaradi tega so zahtevali, da
ZIS in Zvezni komite za promet
in zveze do sprejetja proračuna federacije odgovorita na
vprašanje, če bodo predvidena
sredstva lahko zagotovila normalno izvajanje funkcij federacije na področju varnosti zračnega prometa.
Posebno pozornost je Odbor namenil obravnavi planiranih sredstev za potrebe Zveznega sekretariata za notranje
zadeve. Pozitivno je ocenil prihranke, ki jih ima ta organ s
smotrno uporabo sredstev. Pri
tem pa sklenil, da morebitno
zmanjšanje sredstev za posamezne namene na tem področju ne bi smelo negativno
vplivati na opravljanje nobene
temeljnih funkcij službe državne varnosti.
Odbor je še menil, da bi morali sredstva, pridobljena z nadomestili za uporabo naprav in
storitev kontrole letenja,
usmerjati k uresničevanju proporočevalec

grama modernizacije in inte- Ponovna obravnava
gracije Službe za kontrolo lecarinskih prihodkov
tenja.
Odbor za pravosodje je najprej opozoril, da je nujno poSMOTRNA
trebno do končne priprave
ORGANIZACIJA
proračuna upoštevati dejanDIPLOMATSKIH IN
ske carinske prihodke federaKONZULARNIH
cije. Čimbolj realno je treba
ocenjevati tudi sredstva izvirPREDSTAVNIŠTEV
nih prihodkov proračuna z viOdbor za zunanjo politiko je dika predvidene visoke rasti
največ pozornosti namenil ti- prispevkov republik in pokrastemu delu Osnptka proraču- jin.
na, ki omenja sredstva za delo
Prav tako naj bi ponovno
Zveznega sekretariata za zu- preučili, če so realno načrtonanje zadeve. Ugotovil je, daje vana sredstva, ki bi jih dobila
varčevanje v tem organu že Interesna skupnost Jugoslavidalo posamezne rezultate. Po- je za ekonomske odnose s tujitrebno bi bilo nadaljevati to no. Pri tem so delegati opozoakcijo, ki ustreza tudi stali- rili, da so bile osrednje težave
ščem omenjenega delovnega delovanja te Skupnosti doslej
telesa, sprejetim med obravna- predvsem, ker ni razpolagala z
vo proračuna federacije za le- ustreznimi sredstvi za spodbutos.
janje izvoza.
Delegati so opozorili, da bi
Ko je Odbor razpravljal o denujno morali oblikovati trajno lu Osnutka proračuna, ki načrrešitev za pokrivanje tečajnih tuje financiranje borčevske in
razlik, ki nastajajo s pogostimi invalidske zaščite, je posebej
valutnimi spremembami Če- opozoril, da zmanjševanje teh
prav je devizni del proračuna sredstev ne sme ogroziti zaZveznega sekretariata za zu- konsko določenih pravic bornanje zadeve za leto 1982 cev, vojaških invalidov ter druzmanjšan za 4 odstotke, v pri- žin padlih in umrlih borcev.
merjavi z letošnjim, bo dinar- Delegati so tudi opozorili, da
skih proračunskih sredstev, del obveznosti federacije za
namenjenih pokrivanju tečaj- varstvo borcev in invalidov za
nih razlik, premalo. Delegati so leti 1980 in 1981, še ni poravna to opozorili še posebej za- nan. Zaradi tega se je bati, da
radi tega, ker so devizna sred- bi, ob nerealnem zmanjševastva planirana po znatno niž- nju sredstev za te namene, v
jem tečaju. Zaradi tega pa bo prihodnjem letu manjkajoči
moral omenjeni organ še na- znesek v letu 1982 morale zaprej delno pokrivati tečajne ra- gotoviti republike in pokrajini.
zlike z notranjimi rezervami.
Odbor je poudaril, da je treba varčevanje, ki ga terjajo Zagotavljanje varnosti
ekonomske težave, usklajevati uporabnikov
s trajno skrbjo za smotrnejše borčevskega in
in učinkovitejše organiziranje invalidskega varstva
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve ter diplomatskih Odbor za vprašanja borcev in
in konzularnih predstavništev vojaških invalidov je presodil,
ne glede na trenutne težave. da proračun za prihodnje leto
Med drugim so delegati opo- načrtuje deficitarno financirazorili, da ni bilo dovolj storje- nje tega področja glede pravo
nega pri izvajanju ukrepov za časnega poravnavanja obvezracionalnejše organiziranje di- nosti federacije za pokojnine
plomatske mreže v tujini, kot borcem. To bo še bolj zaostrilo
tudi glede zmanjševanja števi- težave, s katerimi se že sedaj
la diplomatskih predstavnikov soočajo skupnosti pokojninv razvitem svetu v prid neuvr- skega in invalidskega zavaroščenih držav in držav v razvo- vanja. Hkrati je Odbor v celoti
ju. Boljše bi morali tudi mate- podprl predlagane rešitve o
proračunske
rialno stimulirati diplomatske uresničevanju
porabe za osnovno borčevsko
delavce v državah v razvoju.
Odbor je predlagal, naj bi in invalidsko varstvo v prihodponovno preučili vprašanje njem letu, ki naj ustreza družcarinskih olajšav za uvoz opre- beno dogovorjenim okvirom v
me, namenjene nadaljnji mo- skladu z ukrepi ekonomske
dernizaciji službe zvez v okviru stabilizacije in politiko družbeZveznega sekretariata za zu- nega plana Jugoslavije.
Delegati tega delovnega tenanje zadeve, ki je del celotnega sistema nacionalne varno- lesa so menili, da bodo problesti. V primeru uvoza te opreme me borčevsko invalidskega
bi morali uporabiti iste olajša- varstva precej ublažile predlave, kot jih imata zvezna sekre- gane določbe Predloga zakotariata za zunanje zadeve in na o obveznostih federacije za
pokojnine borcev, ki bodo zaljudsko obrambo.

gotovile smotrnejšo uporabo
planiranih .sredstev za te namene.
Osnutek proračuna bo zagotovil sredstva za nemoteno
uresničevanje pravic na področju osnovnega borčevskega in invalidskega varstva,
vključno s pravočasnim planiranjem sredstev za redno in
izredno usklajevanje prejemkov, s čimer je zagotovljena
polna socialna varnost uporabnikov teh pravic.
ZAOSTAJANJE
OSEBNIH DOHODKOV
ZAPOSLENIH V
ORGANiH
FEDERACIJE
Odbor za delo, zdravstvo in
socialno politiko se je odločno zavzel za prilagoditev
splošne in skupne porabe v
vseh družbenopolitičnih skupnostih in. vseh samoupravnih
interesnih skupnostih realnim
okvirom. Poudaril je, da mora
poraba ustrezati materialnim
možnostim družbe.
Med razpravo so delegati tudi menili, da bi v proračunu
federacije za prihodnje leto
morali zagotoviti sredstva, ki
so potrebna po zveznih zakonih. Vendar pa bi morali hkrati
z razpravo o zveznem proračunu obravnavati in sprejti tudi
spremembe posameznih zakonov, s čimer bi posamezne
pravice prilagodili materialnim
možnostim in na ta način precizirali obveznosti federacije.
Hkrati so nekateri delegati
opozorili, da zaostajajo osebni
dohodki delavcev, zaposlenih
v zveznih upravnih organih in
zveznih organizacijah. V primerjavi z družbeno dogovorjenimi so manjši za okoli 32 odstotkov. Če k temu dodamo še
podatek, naj bi se, kakor predvideva Osnutek zakona,
osebni dohodki delavcev v federaciji ne povečali in bi ostali
na doseženi ravni, bo po ocenah to gotovo negativno vplivalo na kakovost izpolnjevanja
funkcije federacije.
Ko so podprli predlagani
znesek sredstev za pokojnine
borcev, so člani Odbora tudi
predlagali, da bi prihodnje leto
razpravljali o vseh vprašanjih,
ki se sprožajo-na tem področju. Na ta način bi celoviteje določili, kaj vse razen pokojnin
borcev oziroma dela pokojnin,
sodi med obveznosti federacije.
Tudi ta odbor je menil, da so
planirani previsoki prispevki
republik in pokrajin za zvezni
proračun v prihodnjem letu.
Več kot 35-odstotna rast teh
prispevkov je precej nad predvideno rastjo nominalnega
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družbenega proizvoda. Sprejemljivo pa bi bilo, da bi bila ta
rast največ taka kot stopnja
planirane rasti nominalnega
družbenega proizvoda.
Komisija Skupščine SFRJ za
stanovanjska vprašanja je
opozorila, da bo planirana
sredstva za negospodarske investicije, kakor predvideva
Osnutek zakona o izvajanju
proračuna federacije za leto

1982, razporedil Zvezni izvršni
svet.
Po mnenju delegatov te Komisije bi moral delitev teh
sredstev predvideti Osnutek
proračuna, kar bi tudi ustrezalo določbam Zakona o pravicah in obveznostih zveznih organov glede sredstev v družbeni lasti, ki jih uporabljajo. Te
določbe namreč tudi predvidevajo, da potrebe Skupščine
SFRJ o sredstvih v družbeni

lasti in ukrepe za pridobivanje,
uporabo ,in razpolaganje s,»temi sredstvi, določa Skupščina
SFRJ, planirajo pa se'v proračunu federacije- Ker So med celotnimi sredstvi za negospodarske investicije federacije predvidena tudi
sredstva za financiranje stanovanjske graditve, so delegati
predlagali, da bi Osnutek proračuna vsa ta sredstva oprede-

Kazenska odgovornost za

lil po posameznih uporabnikih.
Zakonodsjnopravna komisija
Zveznega zbora je sprejela
Osnutek proračuna. Zveznemu
izvršnemu svetu kot predlagatelju omenjenega dokumenta
pa je priporočila, naj bi dopolni z ustreznimi formulacijami,
ki so nujne za tak dokument, in
sicer z vidika ustavnopravne
ureditve.

kršitve

predpisov o cenah
© Nespoštovanje postopka ali ukrepov, ki so predpisani z zakonom o cenah,
odgovornih oseb, ki jim je poverjena priprava aktov o cenah, bo ©cenjeno kot
kaznivo dejanje
© Za kazniva dejanja' te vrste je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do
treh Set
Zvezni izvršni Svet je posla! v
obravnavo delegatom v Skupščini SFRJ Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o temeljih sistema cen
in družbeni kontroli cen (AS
494). Predložene spremembe
in dopolnitve se nanašajo na
kazenske določbe veljavnega
Zakona in to v smislu razširitve
obstoječe strukture kazenske
zaščite z uvajanjem določb kažensko-pravne vsebine. Namen sprejetja teh sprememb in
dopolnitev je popolnejše izvajanje Zakona o cenah, s tem pa
tudi umiritev cen in stabiliziranje trga.
Sprejetje tega zakona je v
pristojnosti Zbor republik in
pokrajin.
KRŠENJE PREDPISOV
O CENAH - KAZNIVO
DEJANJE
Pri izdaji Zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen so izhajali iz tega, da
bodo cene oblikovali delavci v
organizacijah združenega dela
samostojno v skladu £ določbami Zakona o združenem delu. Zaradi tega je bilo kršenje
predpisov o cenah v kazenskih
določbaz Zakona o cenah oce-
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njeno samo kot gospodarski
prestopgk in prekršek.
Ker pa so bila gibanja na področju cen v letu 1980, zlasti
pa v letu 1981, zelo nezadovoljiva, k temu je precej prispevalo nespoštovanja.predpisov, ki
urejajo to področje, se je pokazala potreba, da se v Zakon
o cenah uvedejo strožje Sankcije za kršilce na tem področju. Razlog več je tudi dejsitvo
ker je kaznivo dejanje kršitve
predpisa o cenah, ki ga določajo republiški in pokrajinski
zakoni, nepopolno, da bi lahko
v celoti zagotovili kazenskopravno varstvo pri izvajanju
Zakona o cenah.
Zaradi tega Osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o cenah predlaga, da
se v poglavje o.kazenskih določbah vnese .nov oddelek pod
naslovom »Kazniva dejanja«.
Za odgovorno osebo po tem
zakonu se šteje tudi oseba v
samoupravni orgahfzaciji oziroma skupnosti ali drugi pravni osebi, ki ji je s splošnim aktom samoupravne organizacije oziroma skupnosti ali druge
pravne osebe poverjeno pripravljanje aktov o cenah, kakor tudi oseba, ki je pooblaščena opozoriti organ uprav-

ljanja, da je akt o oblikovanju
cen v nasprotju s predpisi.
Prav tako bodo kazensko odgovarjale tudi osebe, ki v okviru svojih pooblastil ne preprečijo oblikovanja cen, ki je v nasprotju z določbami veljavnega Zakona in s tem omogočajo
prodajo proizvodov ali opravljanje storitev po cenah, ki so
znatno večje od tistih, ki naj bi
se oblikovale v skladu z Zakonom o cenah ali predpisi, ki so
bili sprejeti na podlagi tega Zakona.
Za takšna kazniva dejanja je
predvidena /zaporna kazen od
teh mesecev do treh let.
V Osnutku Je predvidena tudi kazen za sam poskus kaznivega dejanja, s čimer bi vplivali
na preprečevanje zlorabe na
področju oblikovanja cen.
Ker so v kazenskih določbah
deljavnega Zakona ugotovljene tudi določene netočnosti in
pomanjkljivosti glede opisa
določenih del, kakor tudi napačno usmerjenje posameznih

del na materialne določbe zakona, so v osnutku, da bi bile
odpravljene te pomanjkljivosti,,
predložene izboljšane rešitve.
Nova je tudi dopolnitev po
kateri bo z denarno kaznijo od
1 000 dO 10 000 dinarjev kaznovan za prekrške individualni
kmetijski proizvajalec, če proda proizvode po cenah, ki so
višje od cen, ki so oblikovane
na podlacji predpisanih ukrepov neposredne kontrole cen
za kmetijske proizvode. Gre
namreč za to, da so tudi individualni kmetijski proizvajalci dolžni upoštevati ukrepe neposredne kontrole cen, ki se
nanašajo na kmetijske proizvode.
Spodnja meja denarne kazhi
za gospodarski prekršek samoupravnih organizacij oziroma skupnosti ali drugih pravnih oseb se povečuje od seda-,
njih 10.000 na 30 000 dinarjev,
medtem ko se zgornja meja
milijon dinarjev ni spremenila.

0
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Odgovornost v združenem delu je eno
najpomembnejših vprašanj

nadaljnjega

razvoja samoupravljanja
• V velikem številu organizacij združenega dela je premalo razvita samoupravna
odgovornost, saj je v praksi mnogo primerov neracionalnega, razsipnega in
drugega neodgovornega, nezakonitega in nesamoupravnega obnašanja
• Ne izvajajo se ali pa se ne izvajajo dosledno nekatere pomembne določbe
Zakona o združenem delu o odgovornosti in obveznotih v združenem delu in
delegatskem odločanju
• Treba je preseči deklarativno odgovornost in zahtevati konkretno odgovornost
za opravljanje zaupanih zadev, delovnih nalog funkcij in pooblastil
• Komisija neposredno nakazuje nujne akcije in ukrepe na področju
samoupravnega organiziranja, družbenoekonomskih odnosov, družbenega
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, delegatskega odločanja in
drugih področjih, zaradi zaostrovanja vprašanj samoupravne odgovornosti.
Komisija Skupščine SFRJ za
spremljanje izvajanja Zakona o
združenem delu je posvetila
posebno pozornost vprašanju
uresničevanja samoupravne
odgovornosti v združenem delu in delegatskem odločanju. V
okviru svojega dela je Komisija
obravnavala to vprašanje tudi
kot posebno tematsko področje. Letos jeseni je v sodelovanju z ustreznimi komisijami republiških in pokrajinskih skupščin organizirala s predstavniki določenega števila organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij
razgovore na temo »Aktuaina
vprašanja odgovornosti v
združenem delu in delegatskem odločanju na podlagi Zakona o združenem delu«.
Na podlagi ocen, opažanj in
predlogov, ki so bili dani na
teh pogovorih, kot tudi gradiva
z dela Komisije, ki se nanaša
na vprašanje odgovornosti je
bilo pripravljeno ustrezno gradivo Komisije. Na podlagi tega
je Komisija določila (28. oktobra) svoja stališča.
Stališča in gradivo Komisije
zajemajo vprašanja, ki se nanašajo na samoupravno odgovornost kot novo revolucionarno obliko odgovornosti. V njih
ni zajeto vprašanje odgovornosti nosilcev javnih in drugih
družbenih funkcij, kot tudi ne
vprašanja kazenske odgovornosti ter drugih oblik odgovornosti, s katerimi se tudi varuje
samoupravljanje in družbena
lastnina.
Stališča Komisije objavljamo
v celoti upoštevajoč pomen
vprašanj samoupravne odgovornosti. posebej pri izvajanju
poročevalec

politike ekonomske stabilizacije.
PREMALO RAZVITA
SAMOUPRAVNA
ODGOVORNOST
Odgovornost nasploh, posebej pa samoupravna odgovornost v združenem delu in delegatskem odločanju (to je odgovornost, ki jo imajo delavci
drug do drugega in do družbene skupnosti ter odgovornost
vseh ostalih subjektov do delavcev v združenem delu), je
eno najpomembnejših vprašanj nadaljnjega razvoja samoupravljanja, varstva družbene lastnine in samoupravnih
odnosov, odločanja delavcev v
temeljnih organizacijah združenega dela o tokovih družbene reprodukcije in uresničevanju ciljev ekonomske in družbene stabilizacije.
V organizaciji združenega
dela v katerih so razviti dohodkovni odnosi in je vzpostavljena dobra organizacija dela ter
poslovanje in izvedeno načelo
nagrajevanja po delu in rezultatih dala, je razvita tudi samoupravna odgovornost za
opravljanje delovnih obveznosti in za gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini, izvrševanje samoupravno prevzetih
obveznosti in opravljanje samoupravnih funkcij v združenem delu in delegatskem odločanju.
Vendar je v velikem številu
organizacij združenega dela
premalo razvita samoupravna
odgovornost. V praksi so številni primeri neracionalnega,
razsipnega in drugega neod-

govornega, nezakonitega in
nesamoupravnega obnašanja
in neizvrševanja obveznosti, ki
so prevzete z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, kar otežuje razvoj samoupravljanja in uresničevanje družbene funkcije družbene lastnine. Odgovornost v
vseh sredinah in na vseh ravneh družbene organiziranosti
še ni postala sredina in na
vseh ravneh družbene .organiziranosti še ni postala sestavni
del dela in obnašanja vseh dejavnikov, ki so odgovorni za
izvajanje Zakona o združenem
delu.
NE IZVAJAJO SE
POMEMBNE DOLOČBE
ZZD
V velikem številu organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih se ne izvajajo, ali
pa se vsaj nedosledno izvajajo,
določbe Zakona o združenem
delu, ki se nanašajo na nekatera ključna vpršanja, od uresničevanja katerih je v veliki meri
odvisno uresničevanje ZZD v
celoti. Ne izvajajo se, ali pa se
izvajajo nedosledno, naslednje
pomembne določbe Zakona o
združenem delu, ki se nanašajo na:
- obveznost delavcev, da s
samoupravnim splošnim ak-

tom, s katerim je urejeno delovno razmerje urede oziroma
predvidijo težje kršitve delovnih obveznosti (194. člen);
- odgovornost poslovodnih
organov in drugih delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi (571., 572 in. 518.
člen);
- obveznost izvajanja predhodne razprave in osebnega
izjavljanja delavcev, kadar gre
za investicije (462. člen);
- obveznost organov organizacij združenega dela in organov drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti ter organov
družbenopolitičnih
skupnosti, da poskrbijo, da bo
obveščanje delavcev redno,
pravočasno, resnično,, popolno in razumljivo (26. člen zadnji odstavek, 546. do 550);
- obveznost delavcev, da
obravnavajo rezultate svojega
dela in poslovanja temeljne organizacije, ki so izkazovani s
kazalci določenimi v Zakonu o
združenem delu (144. člen 2.
odstavek);
- obveznost, da se predlogi
za določanje skupnih potreb in
splošnih družbenih potreb sočasno in enkratno letno predložijo delavcem temeljne organizacije, da se o njih izjavijo
(113. člen);
- odgovornost delavcev in
njihovih organov za urejanje
odnosov s samoupravnimi

uveccocoooooeoseoooosoccooccosoeo
S STALIŠČA KOMISIJE SKUPŠČINE SFRJ ZA SPREMLJA- 1
Vj NJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU O AKK TUALNIH VPRAŠANJIH IN OSNOVNIH SMEREH AKCIJ 1
O NA PODROČJU ODGOVORNOST! V ZDRUŽENEM DELU
IN DELEGATSKEM ODLOČANJU NA PODLAG! ZZD
8
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sporazumi in družbenimi dogovori in odgovornost za izpolnjevanje
samoupravno
prevzetih obveznosti s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori (46. člen 5. odstavek. 582., 604);
- prepoved klicanja na odgovornost delavca zaradi
opravljanja
samoupravnih
funkcij (553. člen, 3.-5. odstavek);
- odgovornost
delavcev,
njihovih delegatov in delegacij
ter organov upravljanja za
opravljanje
samoupravnih
funkcij (556.-562. členi);
- odgovornost strokovnih
služb do delavcev za učinkovito, racionalno in strokovno
opravljanje zaupanih zadev in
nalog, posebej pa planskoanalitičnih, raziskovalnih, komercialnih, raziskovanja trga,
knjigovodstva, evidenc in statistike, pravno-strokovnih in
drugih (400. člen in drugi); ^
- obveznost, da se sklepi
delavskega sveta delovne organizacije, ki se nanašajo na
vprašanja, o katerih se delavci
v temeljni organizaciji osebno
izjavljajo, sprejmejo v soglasju
z vsako temeljno organizacijo
(528. člen, 1 odstavek);
- obveznost, da se delavci v
temeljni organizaciji z osebnim izjavljanjem odpovedo
pravici do vrnitve združenih
sredstev oziroma pravici do
nadomestila za gospodarjenje
z združenimi sredstvi (85. člen,
5. odstavek).
Vzroki za takšno stanje so
predvsem: nerazviti samoupravni in še posebej dohodkovni
družbenoekonomski
odnosi, nerazvit sistem nagrajevanja po delu in rezultatih
dela;
skupinsko-lastninsko
obnašanje in nespoštovanje
norm socialistične morale; zapiranje v svoje lokalne okvire;
premajhna konkretizacija samoupravne odgovornosti v samoupravnih splošnih aktih;
pomanjkanje pripravljenosti za
odprt dialog, javno kritiko, demokratično razpravo in odgovornosti za svoje delo; premajhna aktivnost subjektivnih sil
pri razvijanju zavesti o samoupravnih pravicah, dolžnostih in
odgovornostih, ki jih imajo delavci v združenem delu in delegatskem sistemu in pomen teh
pravic, dolžnosti in odgovornosti; primeri prisvajanja pravic delavcev, posebej poslovodnih organov in drugih delavcev s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi ter pritiski na
delavce in grobo kršenje pravic delavcev, tako da se delavci včasih bojijo in si ne upajo
sprožiti vprašanja odgovornosti; neizvrševanje nadzorne
funkcije organov, ki so za to
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pooblaščeni; premalo izdelana
družbena odgovornost nosilcev javnih in drugih družbenih
funkcij itd.
PRESEČI
DEKLARATIVNO
ODGOVORNOST
Stanje na področju samoupravne odgovornosti je takšno, da zahteva na vseh ravneh
in v vseh sredinah zaostrovanje odgovornosti za dosledno
uresničevanje prej naštetih in
drugih določb Zakona o združenem delu in za izvajanje
sprejetih sklepov in preizkušanje . lastne
samoupravne
prakse.
Nujno je treba, v vseh sredinah in na vseh ravneh, ne pa
samo v gospodarstvu, iskati
konkretno odgovornost za
izvrševanje zaupanih zadev in
delovnih nalog ter opravljanje
zaupanih funkcij in pooblastil.
Odgovornost naj bo v sorazmerju z obsegom pooblastila.
Bolj je odgovoren tisti subjekt,
ki ima širša pooblastila in možnost večjega vpliva na sprejete
odločitve, posebej odločitve,
ki so* širšega družbenega pomena.
Treba je preseči deklarativno odgovornost, ker le-ta v nobenem primeru ne zagotavlja,
niti ne more zagotoviti odgovornega obnašanja tako delavcev in njihovih organov v združenem delu, kakor tudi vseh
drugih subjektov, ki so prav tako neposredno odgovorni za
izvajanje Zakona o združenem
delu in uresničevanje ciljev
ekonomske in družbene stabilizacije.
Zaradi učinkovitejše zaščite
samoupravnih pravic delavcev
in družbene lastnine je nujno,
da se skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovorni organi, sodišča združenega dela in druga sodišča,
ustavna sodišča, javni tožilec,
družbeni prvobranilec samoupravljanja in Služba družbenega knjigovodstva še bolj sodelujejo z organizacijami združenega dela. in drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi ter s svojim prventivnim in pravočasnim delovanjem prispevajo k preprečevanju rušenja samoupravnih pravic in družbene lastnine.
RAZVOJ
DOHODKOVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV
Upoštevajoč, da je izvajanje
Zakona o združenem delu zahtevna, odgovorna in trajna

naloga delavskega razreda in
vseh delovnih ljudi in da se
počasi uresničujejo vsebinske
opredelitve Zakona na področju
družbenoekonomskih
odnosov, kar bistveno vpliva
na uresničevanje samoupravljanja na drugih področjih in
na uresničevanje ciljev družbene in ekonomske stabilizacije, je treba na področju samoupravne odgovornosti v
združenem delu in delegatskem odločanju nujno:
- Na področju samoupravnega organiziranja v vseh temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah, sestavljenih organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in sredtev ter dislociranih delovnih enotah v katerih ni na ustrezen način opravljeno samoupravno organziranje v skladu z določbami Zakona o združenem delu, je treba
začeti akcijo, da se samoupravna organizacija uskladi in
prilagodi zahtevi Zakona, to je
v vseh tistih temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah brez temeljnih organizacij
in dislociranih delovnih enotah, kjer so pogoji za organiziranje ene ali več temeljnih organizacij, je treba .ortanizirti
temeljne organizacije.
- Na področju družbenoekonomskih odnosov se morajo vsi subjekti v združenem delu, delegatskem sistemu in
družbi v celoti povsem angažirati za vzpostavitev in razvoj
dohodkovnih družbenoekonomskih odnosov na podlagi
združevanja dela in sredstev,
na načelih skupnega prihodka,
skupnega dohodka in svobodne menjave dela. V ta namen
je treba zaostriti tako odgovornost za vzpostavitev dohodkovnih odnosov, kakor tudi za
izpolnjevanje samoupravno
prevzetih obveznosti na tem
področju in preseganje ozkih
lastnih in regionalnih interesov ter skupinsko-lastniško
obnašanje, kot tudi odgovornost za zajemanje iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v gospodarstvu za
splošne družbene in skupne
potrebe, neodvisno od materialnih možnosti in stvarnih
potreb gospodarstva. Nadaljnji
razvoj samoupravljanja, vključujoč tudi uresničevanje samoupravne
odgovornosti
sploh, je odvisen predvsem od
obsega in stopnje razvoja dohodkovnih družbenoekonomskih odnosov in je zato povezovanje organizacij združenega dela na načelih skupnih prihodkov in svobodne menjave
dela prednostna in najodgovornejša naloga.
- Delavci se morajo odloč-

no upreti pojavom zapiranja
temeljnih organizacij in drugih
organizacij združenega dela
ter družbenopolitičnih skupnosti v svoje okvire s tem, da
afirmirajo družbeni značaj delovnih sredstev, načela enotnega jugoslovanskega trga,
kot tudi načelo, da združevanje dela in sredtev ne pozna
institucionalne in teritorialne
meje.
UČINKOVITEJŠE
SPORAZUMEVANJE IN
DOGOVARJANJE
- Nujno je da postane družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje bolj
učinkovito, tako v fazi sklepanja družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov,
kakor tudi pri izvajanju. Zato je
potrebno, da udeleženci v
družbenem dogovarjanju in
samoupravnem sporazumevanju ne poudarjajo in ne ostajajo samo pri svojih interesih in
zahtevah ter branijo svoje položaje, ampak da v največji
meri upoštevajo interese drugih udeležencev in da so pripravljeni na ustrezna odrekanja in usklajevanja stališč v
skupnem interesu.
- Na področju delegatskega odločanja, tako v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kakor tudi v
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in skupščinah
samoupravnih
interesnih
skupnosti je treba razvijati odgovornost za delegatsko odločanje ter sprejemati aktivnosti
in ukrepe ki bodo omogočili
izražanje lastnih interesov delovnih ljudi ter njihovo sodelovanje pri odločanju v okvirih
delegatskega sistema. Volilna
baza bi morala biti aktivnejša
kot do zdaj, kar pomeni, da bi
morala delegacijo in delegate
bolj zadolževati v zvezu s posameznimi vprašanji, ki so pomembna za organizacijo združenega dela in širše. Nujno je,
da je delegat v delavskem svetu, skupščini samoupravne ihteresne skupnosti in Skupščini
družbenpolitične skupnosti
aktivnejši pri iskanju smernic
za svoje delo in da obvešča
delavce o svojem delu in sklepih telesa v katerem je delegat.
Delavski svet mora delavcem
večkrat poročati o svojem delu, da bi le-ti imeli možnost, da
ocenijo določena vprašanja in
probleme in da kontrolirajo
delo delavskega sveta.
- Zaradi ustvarjanja pogojev za odločanje delavcev v
združenem delu in delegatskem sistemu je treba zaostriti
poročevalec

odgovornost organov organizacij združenega dela za obve-:
ščanje delavcev ter njihovih,
delegatov in delegacij. Obveščanje mora potekati na način,
ki bo omogočil, da bodo delavci spoznali stanje, vprašanja in
probleme, delavcem pa predlagati možne alternativne rešitve ter oceno glede na pričakovane rezultate.
PODROBNO
DEFINIRAT! DELOVNE
OBVEZNOSTI VSEH
- Nujno je treba sprejeti
ukrepe in aktivnosti za izvajanje širše družbene akcije, da
se vprašanja samoupravne odgovornosti jasno in konkretno
uredijo v samoupravnih splošnih aktih, torej da je predvideno kdo, za kaj, kdaj in kako
odgovarja in katere so sankcije za neopravljene in neustrezno opravljene zadeve in naloge ter zaupane funkcije.
- Nujno je treba z aktom o
sistemizaciji zadev in nalog
oziroma delovnim načrtom na
podlagi akta o sistemizaciji
točno določiti delovne obveznosti delavca, poslovodnega

organa in drugih delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi in strokovnih služb,
da bi lahko določili konkretno
odgovornost vseh delavcev,
organov in služb, v skladu z
njihovimi obveznostmi.
- Izhajajoč iz tega, da materialni položaj delovnega človeka v osnovi opredeljuje njegov odnos do dela in njegovo
obnašanje pri opravljanju nalog in zadev v procesu proizvodnje in samoupravnega odločanja, mora biti uresničevanje načel Ustave SFRJ in Zakona o združenem delu o nagrajevanju po delu in rezultatih
dela neprestano v središču aktivnosti vsehr subjektov pri
izvajanju Zakona o združenem
delu. V tej smeri je treba bolj
kot do zdaj afirmirati pozitivne
primere teh načel v praksi in
obenem energično obsoditi in
poklicati na odgovornost vse
tiste, ki kršijo sprejeta merila
in dogovorjene norme.
- Poleg konkretne samoupravne izdelave vprašanj odgovornosti za opravljanje delovnih obveznosti in opravljanje funkcij delitve po delu in
rezultatih dela ter ustrezne or-

ganizacije dela in poslovanja, večje produktivnosti dela in
je nujna tudi akcija za odgo- večjega-dohodka, s tem pa tuvorno obnašanje in akcija za di za uresničevanje boljšega
uporabo ustreznih sankcij v materialnega položaja delovprimeru kršitve delovnih ob- nega človeka.
veznosti in opravljanja drugih
- Doslednega izvajanja Zafunkcij.
kona o združenem delu v celoti, posebej pa določb tega zakona, ki se nanašajo na vzpoNEGOVANJE NORM
stavitev in razvoj dohodkovnih
in
družbenoekonomskih
SOCIALISTIČNE
odnosov in na samoupravno
MORALE
odgovornost ni mogoče dovolj
- Izhajajoč iz tega, da je tre- uresničiti brez ustreznega in
ba nujno stalno in organizira- neprestanega
angažiranja
no razvijati zavest o potrabi subjektivnih sil, predvsem pa
zavestnega opravljana] nalog Zveze komunistov, Zveze sinin zadev, tako v procesu proi- dikatov in SZDL v okviru njihozvodnje, kakor tudi v procesu vega mesta in vloge, ki jih imasamoupravnega
odločanja, jo v družbi. Naštete in druge
mora biti težišče aktivnosti v družbenopolitične organizacitemeljnih in drugih organizaci- je morajo s svojim delom še
jah združenega dela in drugih bolj prispevati k ustvarjanju
samoupravnih organizacijah pogojev za razvoj samoupravin skupnostih ne samo na kre- ljanja v organizacijah združepitvi akcije za uporabo disci- nega dela in v družbi nasploh
plinskih in drugih ukrepov, in k iniciranju konkretnih akcij
ampak tudi za negovanje norm za klicanje na odgovornost
socialistične morale in občut- vseh tistih, ki se neodgovorno
ka, da je zavestno opravljanje obnašajo in da nudijo političdelovnih obveznosti in nalog no pomoč delavcem in njihoter njihovo spoštovanje neza- vim organom pri klicanju na
menljiv pogoj za dobro gospo- odgovornost in odločanju o,
darjenje in za uresničevanje odgovornosti.
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PREDLOG RESOLUCIJE
o politika

izvajanja družbenega

plana

SR Slovenije v letu 1982 (ESA-840)

Pri pripravi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1532. ietu je
Izvršni svet upošteval stališča in pobude, ki so bile
oblikovane po razpravah o osnutku resolucije v
telesih Skupščine SR Slovenije, v družbenopolitičnih organizacijah in asociacijah združenega dela.
Dopolnjene so ocene materialnih okvirov in
možnosti razvoja. Pri tem so upoštevani razvojni
okviri za leto 1982. Prav tako so ocenjeni in upoštevani učinki konec novembra sprejetih zakonov
o revalorizaciji osnovnih sredstev in spremembi
amortizacijskih stopenj. Z uveljavitvijo teh zakonov bo po oceni v 1982. letu amortizacija osnovnih
sredstev v SR Sloveniji porasla za okoli 38% (v
SFRJ je ocenjeno povečanje za 42%). To bo vplivalo na rast dohodka v SR Sloveniji, ki bo nižja od
tiste, ki bi jo dosegli ob nespremenjeni zakonodaji
na tem področju. Ocenjeno je, da bo ob porastu
cen za 20% in realni rasti družbenega proizvoda
za 1,5% dohodek v 1982. letu tako porasel le za
18%, medtem ko bi ob nespremenjenih amortizacijskih stopnjah porasel za okoli 22%.
V ekspozeju Izvršnega sveta ob obravnavi
osnutka resolucije so bile na zasedanju zborov
dne 25.11.1981 Skupščini SR Slovenije predlagane naslednje globalne usmeritve in okviri za
razporejanje dohodka: zaostajanje rasti sredstev
za osebne dohodke za 8%, sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb (brez sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja) za 25% ter
sredstev za zadovoljevanje splošnih potreb v SR
Sloveniji za 28% za rastjo dohodka. Spremembe v
obračunu amortizacije pa ne omogočajo, da se v
predlogu resolucije ostane na istih razmerjih
Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka
342. člena in 1. alinee 345. člersa ustave Socialistične
republike Slovenije, 203. člena zakona o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem pianu SR Slovenije, 1. alinee prvega razdelka 71. člena ter 72.
člena in 240. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne
sprejela
RESOLUCIJO
o politiki izvajanja družbenega p!ar.a
SR Slovenije v 1982. Setu
priloga poročevalca

glede zaostajanja rasti posameznih oblik porabe
za dohodkom, kot je bilo to predvideno z osnutkom, ker se zaradi teh sprememb zmanjšuje dohodek. Hkrati je treba preprečiti, da bi se te povečane obveznosti pri obračunu amortizacije prenesle na cene. Posebno vprašanje je tudi obračun
povečanih amortizacijskih stopenj v dejavnostih
gospodarske infrastrukture in v družbenih dejavnostih, kar v predlogu še ni bilo mogoče upoštevati.
Da bi dosegli oblikovanje sredstev za vse tri
oblike tekoče porabe na ravni, kot je bila predlagana ob sprejemu osnutka resolucije, in s tem
zadržali njihov delež v družbenem proizvodu, bi
morala - ob spremenjenem dohodku - rasti globalno sredstva za osebne dohodke in sredstva za
zadovoljevanje skupnih potreb (skupaj s sredstvi
invalidsko in pokojninskega zavarovanja) hitreje
od rasti dohodka (za 15% oziroma 7%.
Zaradi spremembe v dohodku, ki se bo odražala
kot enkraten ukrep na nižji rasti dohodka le v
1882.letu, predlog resolucije izjemoma opredeljuje
rast posameznih oblik porabe tudi z nominalnimi
okviri, kar ni bilo v osnutku resolucije.
Hkrati s predlogom resolucije je Izvršni svet
obravnaval:
- program ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982,
- naloge, ukrepe in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982
in
- osnutek dogovora o izvajanju politike cen proizvodov in storitev, ki vam jih pošiljamo kot gradivo
k predlogu resolucije.
I. KLJUČNI CILJ! IN MATERIALNI OKVIRI
RAZVOJA SR SLOVENIJE V 1982. LETU
1. Ključna naloga pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije in nadaljnjem poglabljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 1982.
letu bo zboljšanje plačilnobilančnega in deviznobilančnega položaja SR Slovenije. S tem bodo delovni
ljudje in občani zagotoviljali nadaljnji razvoj ter uresničevali svoj del odgovornosti pri izvajanju skupno dogovorjenih ciljev in nalog družbenoekonomskega razvoja
v SFR Jugoslaviji ter pri uresničevanju sklepov Predsedstva SFR Jugoslavije.
Zboljšanje plačilnobilančnega in deviznobilančnega
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položaja bomo dosegli predvsem s povečanjem izvoza
blaga in storitev na konvertibilno področje. To zahteva
bolj produktivno delo in učinkovitejše gospodarjenje s
sredstvi, večjo odgovornost in boljši odnos do dela ter
krepitev drugih kvalitativnih dejavnikov razvoja. To
hkrati narekuje intenzivnejše dohodkovno, proizvodno
in tehnološko povezovanje združenega dela na samoupravnih osnovah v vsej Jugoslaviji.
Z doslednim uresničevanjem samoupravno sprejetih
planskih nalog na področju ekonomskih odnosov s
tujino, večjim varčevanjem bomo najučinkoviteje premagovali gospodarske težave in lahko dosegli boljše
rezultate od načrtovanih, hkrati pa krepili ekonomske
motive za hitrejše spreminjanje strukture gospodarstva.
Da bomo povečane izvozne naloge uspešno izpolnjevali, moramo zagotoviti bolj umirjeno in skladnejše
gibanje cen, selektivnejšo oskrbo proizvodnje z reprodukcijskim materialom glede na izvozno usmerjenost,
dosledno izvozno usmerjeno kreditno-denarno in
davčno politiko. Tej ključni nalogi bo§ta podrejeni tudi
politika naložb in delitve.
Ena najpomembnejših nalog v 1982. letu je tudi povečanje primarne kmetijske proizvodnje. Nadaljevali
bomo tudi z uresničevanjem politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
2. Povečane obveznosti za odplačilo dolgov v tujini
bodo skupaj z občutno manjšimi možnostmi za novo
zadolževanje vplivale na obseg uvoza ter na zmanjšanje v SR Sloveniji razpoložljivih sredstev za potrošnjo.
Izvajanje nalog na področju ekonomskih odnosov s
tujino zato odločilno opredeljuje materialne okvire razvoja SR Slovenije v 1982. letu.
Z nadaljnjimi prizadevanji delovnih ljudi in pravočasnimi ukrepi ekonomske politike bo potrebno povečati
izvoz blaga na konvertibilno področje realno za najmanj 13,1%. To bo možno doseči ob rasti uvoza surovin in reprodukcijskega materiala (brez energetskih
surovin) za najmanj 4,3%. Izvoz storitev na konvertibilno področje bo porasel najmanj za 12%.
S povečanimi in racionalnejšimi prizadevanji v vseh
fazah družbene reprodukcije bo možno doseči naslednje razvojne okvire glede na 1981. leto:
o pokritje uvoza z. izvozom blaga in storitev na konvertibilnem področju povečati od 96% v letu 1981 na
105%;
- z razpoložljivimi zmogljivostmi in večjim prilagajanjem proizvodnih programov izvozni usmeritvi bo
možno obseg celotne industrijske proizvodnje povečati za okoli 2%, proizvodnjo v kmetijstvu za 3,5% in v
gozdarstvu za okoli 4%, V drugih dejavnostih (razen v
gradbeništvu) se bo proizvodnja gibala v okvirih povpročne rasti v gospodarstvu, tako da bo celotni družbeni proizvod porasel realno za okoli 1,5%;
- nadaljevana bo politika produktivnega zaposlovanja, tako da se bo število zaposlenih delavcev — poleg
zaposlovanja na izpraznjenih delih in nalogah - povečalo za 0,5%, Na novih in izpraznjenih delovnih mestih
se bo zaposlilo okoli 20.000 delavcev;
- sredstva za investicije v osnovna sredstva se bodo
realno znižala za 5% (v letu 1981 za 10%). V tem
gospodarske investicije realno za 2,5%, stanovanjska
izgradnja vključno z nanjo vezanim nujnim komunalnim urejanjem zemljišč realno za 5%, druge negospodarske investicije pa realno za 25%;
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- realni osebni dohodki bi v globalu ohranili raven
1981. leta. Zato bodo ob predvidenih okvirih rasti cen,
"učinku sprememb amortizacijskih stopenj in revalorizacije osnovnih sredstev celotna sredstva za osebne
dohodke v SR Sloveniji v primerjavi z 1981. letom
porasla za 20 %. Gibanje osebnih dohodkov bo različno v dejavnostih in organizacijah združenega dela,
odvisno od povečanja ravni proizvodnje, produktivnosti in učinkovitosti gospodarjenja. Ob skrajno racionalnem zaposiovanju v družbenih dejavnostih in v drugih
negospodarskih dejavnostih bo rast sredstev za
osebne dohodke delavcev v teh dejavnostih usklajena
z rastjo sredstev za osebne dohodke delavcev v gospodarstvu;
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb bodo
ob predvideni rasti dohodka globalno rasla v okviru
rasti dohodka oziroma za 18,6% glede na 1981. leto.
Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v SR Sloveniji bodo rasla za 10% počasneje od rasti dohodka
oziroma za 15,6% glede na 1981. leto.
Rast proizvodnje, dohodka, zaposlovanja, produktivnosti in osebnih dohodkov v posameznih dejavnostih
in organizacijah združenega dela bo pretežno odvisna
od povečanja uspešnosti in učinkovitosti pri gospodarjenju, zlasti pa od obsega in rasti izvoza na konvertibilno področje. Zato bo nujno nadaljnje odločnejše
spreminjanje obnašanja vseh. Zlasti bo nujno povečati
racionalnost v gospodarjenju in zmanjševati stroške v
celotni družbeni reprodukciji. Razvijati, bo treba inovacijsko dejavnost v organizacijah združenega dela in
učinkovitejše povezovanje v celotno inovacijsko verigo, od znanosti, raziskovalnega dela, inženiringa do
neposredne proizvodnje, kar vse bo pomembno prispevalo k dvigu produktivnosti dela. Z nadaljnjim razvojem sistema samoupravnega planiranja bo nujno
učvrstiti proizvodne, tehnološke in dohodkovne soodvisnosti v delovnih organizacijah, sestavljenih organizacijah, poslovnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih in na tej osnovi zaostriti njihovo odgovornost za uresničevanje skupnih razvojnih usmeritev,
tudi z opredeljenimi materialnimi posledicami za kršitelje sporazumov in dogovorov. V prihodnjem letu bo
pomembno tudi prostovoljno delo občanov, zlasti mladinske delovne akcije.
3. Pri dograjevanju gospodarskega sistema in utrjevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov,
bo poudarek na: doslednem razvoju dohodkovnih
odnosov v združenem delu v povezavi z uveljavljanjem
sistema planiranja in utrjevanja organizacijskih oblik
združevanja dela in sredstev ter pri tem še posebej
vloge delovne organizacije; uvajanju odnosov na podlagi minulega dela; poglabljanju samoupravnih odnosov v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu;
dograjevanju sistema odnosov na kreditno-denarnem
področju in na področju ekonomskih odnosov s tujino,
kjer so ključna skupna prizadevanja na ravni federacije
ter oblikovanju družbenega sistema informiranja.
Vse samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti morajo nemudoma pričeti
preverjati svoje srednjeročne planske dokumente zaradi zaostrenih družbenoekonomskih razmer. V zoženih materialnih okvirih morajo v prvem trimesečju
spremeniti in podaljšati dinamiko uresničevanja nalog
oziroma skrčiti prednostne naloge za celotno srednjeročno obdobje. V tem primeru morajo v smislu kontinuiranega planiranja v prvem polletju izpeljati postopke za spreminjanje svojih srednjeročnih planskih
dokumentov.
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II. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA
V IZVOZ ZA IZBOLJŠANJE
PLAČILNOBILA NIČNEGA IN
DEVSZMOBILANČNEGA POLOŽAJA SR
SLOVENIJE
1. Aktivnosti na področju ekonomskih
odnosov s tujino
1.1. V 1982. letu je potrebno nadalje močno povečevati delež proizvodnje blaga in storitev za izvoz na
konvertibilno področje. V akcijo za povečanje izvoza se
morajo vključiti samoupravni in poslovodni organi
vseh organizacij združenega dela. Predvideno rast
izvoza blaga bo mogoče doseči s selektivnim uvozom
surovin in reprodukcijskega materiala, zlasti za potrebe proizvodnje za izvoz in za nujno osnovno oskrbo
občanov, in z večjim nadomeščanjem z domačim reprodukcijskim materialom. Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za ohranjenje ravni v drugi proizvodnji bo možno zagotoviti predvsem, če bo izvoz
naraščal hitreje. Uvoz opreme bo realno nižji kot v
1981. letu in usmerjen pretežno v povečanje proizvodnje za izvoz. Za široko potrošnjo bodo uvoženi samo
proizvodi, ki sobistvenega pomena za osnovno oskrbo
občanov.
Celoten uvoz blaga s konvertibilnega področja bo v
1982. letu realno za 2,5% večji kot v 1981. letu.
Organizacije združenega dela, ki so bile doslej pomembno navezane na uvoz, morajo v 1982. letu preusmeriti svojo proizvodnjo, tako da bodo manj odvisne
od uvoza surovin in reprodukcijskega materiala oziroma da bodo bistveno povečale izvoz ter stopnjo
pokritja uvoza z izvozom.
1.2. Organizacije združenega dela bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino sprejete plane ekonomskih
odnosov s tujino v januarju 1982 uskladile s projekcijo
plačilnobilančnega in deviznobilančnega položaja SR
Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance
Jugoslavije za leto 1982.
Organizacije združenega dela bodo z usklajenimi
plani prevzele svoj delež odgovornosti 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 spremljanje uresničevanja planov
ekonomskih odnosov s tujino in samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi v Samoupravni interesni skupnosti
SR Slovenije za ekonomske odnose, s tujino.
1.3 Temeljne organizacije združenega dela bodo v
delovnih organizacijah združenega dela, v sestavljenih
organizacijah združenega dela ter v drugih dohodkovnih, proizvodnih in tehnoloških zvezah v vsej Jugoslaviji neposredno ali s sporazumevanjem samoupravnih
interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tujino
republik in pokrajin okrepile samoupravno sporazumevanje o udeležbi na skupno ustvarjenem deviznem
prilivu v skladu s 67. in 68. členom zakona o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter na tej
podlagi uveljavljale dodatne dohodkovne in druge ekonomske spodbude ter riziko za usmerjanje proizvodnje
in storitev v izvoz na konvertibilno področje, hkrati pa
krepile medsebojno soodvisnost v reprodukcijskih povezavah.
S samoupravnim sporazumevanjem in dohodkovnim
povezovanjem bodo organizacije združenega dela
usmerjale razpoložljive devize za potrebe proizvodnih
in drugih dejavnosti skupnega pomena z namenom, da
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bi zagotovili nemoteno proizvodnjo v teh dejavnostih
in s tem gospodarstva v celoti.
V tš 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 bodo povečevale
izvoz in ki bodo sposobne prevzeti polno odgovornost
za vračanje najetih kreditov z ustvarjenimi in združenimi deviznimi sredstvi.
Zaradi interesa za ustvarjanje in združevanje deviznih sredstev bodo organizacije združenega dela v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tuiino sklenile do konca januarja
1982 poseben samoupravni sporazum za nadomestila
organizacijam združenega dela, ki izvažajo na konver-.
tibilno področje.
1.4. 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 iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela bodo veljale za izvoz na konvertibilno področje;
- hitrejše povečevanje osebnih dohodkov bo možno
v tistih organizacijah združenega dela, ki so pomembni
izvozniki oziroma bodo bistveno povečale izvoz na
konvertibilno področje;
- organizacije združenega dela, ki bodo dosegale
večji delež izvoza na konvertibilno področje, bodo
združevale relativno manj sredstev za hitrejši razvoj
gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo;
- organizacije združenega dela, ki dosegajo večji
delež izvoza na konvertibilno področje, bodo združevale relativno manj sredstev za razvoj gospodarske
infrastrukture.
1.5. Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in deviznega priliva s konvertibilnega področja bodo temeljne banke v okviru kratkoročnega kreditiranja dejale prvenstveno kredite za obratna sredstva proizvodnim organizacijam, ki bodo izvažale na konvertibilno
področje. Pri tem bodo:
- zagotovile zadostna sredstva za vse oblike izvoznega kreditiranja na konvertibilno področje ob ugodnejših pogojih, tako da bo preko 55% sredstev za
kreditiranje selektivnih namenov usmerjenih v kreditiranje izvoza na konvertibilno področje;
- kreditirale tudi tisti del prihodka, ki ga predstavljajo izvozna povračila do njihovega izplačila;
- kreditirale prodajo opreme na domačem trgu le
tistim proizvajalcem, ki tudi izvažajo na konvertibilno
področje;
- širše uvajale menično poslovanje preko tujih bank
z namenom, da bi dosegli hitrejši devizni priliv iz tujine.
1.6. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije
za ekonomske odnose s tujino bo ob dograjevanju
sistema pospeševanja izvoza v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino uveljavljala načelo, da se zagotavlja sorazmerno večje
pospeševanje izvoza blaga višje stopnje predelave in
izvoza storitev na konvertibilno področje.
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1.7. V sekcijah pri Gospodarski zbornici Slovenije
bodo v začetku leta oblikovani skupni programi izvoza
in uvoza v posamezne države, programi razvoja zunanjetrgovinske 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 Slovenije bo predlagala takšne aktivnosti tudi v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije.
1.8. Z namenorrr, da povečajo izvoz, zlasti na konvertibilno področje, in se usposobijo za nuđenje kompleksnih objektov v tujino, bodo organizacije zruženega 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 bodo
razvijani hitreje kot z drugimi Območji. Zlasti bodo
povečana investicijska dela in na njih vezan izvoz blaga
ter višje obiike gospodarskega sodelovanja. Za ta namen bo potrebno v večjem obsegu združevati sredstva
med organizacijami združenega dela. Uvoz blaga iz
držav v razvoju bo v večjem obsegu potekal brez posrednikov.
1.10. V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja bo v 1982. letu še nadalje povečevano proizvodno
sodelovanje organizacij združenega dela, s čimer bo
izboljšana tudi struktura menjave v prid reprodukcijskemu materialu, zmanjševati pa bo potrebno uvoz
blaga široke potrošnje in tudi opreme. Menjava po
sporazumu o obmejnem gospodarskem sodelovanju
bo potekala izravnano in na podlagi stabilnih in trajnih
pogojev.
V okviru interesnih skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje bodo organizacije združenega dela
združevale sredstva za uresničitev samoupravno dogovorjenih nalog.
2. Poiitika cen mora pospešiti izvoz
Politika cen bo v 1982. letu naravnana k ciljem ekonomske stabilizacije in k pospeševanju 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). Samoupravne organizacije in
skupnosti praviloma ne bodo povečevale cen, razen
kadar bodo odpravljale najbolj izrazita nesorazmerja v
cenah in pogojih za pridobivanje dohodka.
V tem okviru bo politika cen- izrazito selektivna in
diferencirana s temeljno usmeritvijo v pospeševanje
vključitve našega gospodarstva v mednarodno menjavo in delitev deia. izvajanje politike cen bo hkrati
usmerjeno k pospeševanju proizvodnje domačih virov
energije in hrane in s tem k .zmanjšanju odvisnosti od
uvoza. Samoupravne organizacije in skupnosti in vsi
drugi udeleženci pri izvajanju politike cen in pri oblikovanju cen posameznih proizvodov in storitev morajo
upoštevati tako zasnovano politiko cen in cene povečevati le izjemoma. Pri tem morajo dosledno upoštevati veljavni sistem cen in obvezno zagotoviti razpravo
delavcev in delavskih svetov o predlogih in vzrokih za
spremembe cen in posledicah tako spremenjenih cen
pri uporabnikih. Povečanih stroškov poslovanja
vključno z vplivom, povečane amortizacije samoupravne organizacije in skupnosti ne bodo mogle pokrivati s povečanjem cen, temveč s krepitvijo kvalitativnih
dejavnikov gospodarjenja. V cene posameznih proizvodov in storitev tudi ne bodo mogle vključevati razvojnih komponent, razen tam, kjer bo to posebej do4

govorjeno, pri čemer se bo tudi ta del všteval v predvideni okvir rasti cen.
Da bi se zagotovili selektivnost in diferenciranost pri
izvajanju politike ceh, bodo skupnosti za cene skupaj s
splošnimi združenji in gospodarskimi zbornicami sprejele do konca januarja 1982. leta programe za spemembe cen in dinamiko po dejavnostih, panogah in
skupinah izdelkov in storitev.
Gospodarska zbornica, splošna združenja in skupnosti za cene bodo pospešile aktivnosti za dodelavo
meril za oblikovanje cen, tako da bodo samoupravne
organizacije in skupnosti v svojih samoupravnih splošnih aktih uskladile merila z navodilom o uporabi meril
za oblikovanje cen najkasneje do konca januarja 1982.
leta. Pri tem bodo zaradi nujnosti vključevanja v mednarodno menjavo bolj upoštevale merilo svetovne
cehe, kar bo tudi v večji meri prispevalo k zožitvi razlik
med domačimi cenami in cenami, doseženimi v zunanjetrgovinski menjavi.
Zaradi žarišč inflacije, nestabilnih razmerij na trgu,
pritiskov na povečanje cen ipd. bo potrebno v 1982.
letu uporabljati pri izvajanju politike cen ukrepe neposredne kontrole cen, razen ko bodo samoupravne organizacije urejevale cene s samoupravnimi sporazumi
oziroma v specifičnih razmerah z družbenimi dogovori
o cenah v skladu s politiko cen, opredeljeno v tej
resoluciji, in s samoupravnimi sporazumi na osnovi
skupnega prihodka kakor tudi pri proizvodih in storitvah, za katere se bodo dogovorile republike in avtonomni pokrajini.
3. Druge usmeritve za večjo izvozno
proizvodnjo Organizacije združenega dela bodo v obstoječih
zmogljivostih zagotavljale in povečevale predvsem obseg proizvodnje za izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje. Zagotovljena bo tudi potrebna raven
proizvodnje za osnovno oskrbo prebivalstva. Hkrati bo
nujno zmanjševati obseg oziroma preusmerjati proizvodne programe, ki so odvisni od uvoženih surovin in
reprodukcijskega materiala, pretežno pa so usmerjeni
na domači trg.
V zaostrenih razmerah gospodarjenja bo moč doseči
rast celotnega prihodka in dohodka le ob racionalnejši
in bolj učinkoviti izrabi vseh materialnih, kadrovskih,
naravnih in drugih proizvodnih.zmogljivosti. Nujno bo
tudi 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 stopnje predelave pa povečati izkoristek energije
in surovin.
Ob sorazmerno manjših bančnih sredstvih za financiranje reprodukcije bo nujno smotrneje gospodariti z
vsemi obiikami sredstev. Povečati se mora odgovornost temeljnih, delovnih in drugih organizacij združenega dela za večji delež samofinanciranja tekoče in
razširjene reprodukcije. Pospešiti je potrebno povezovanje delavcev v večje proizvodne, delovne in poslovno
močnejše organizacije združenega deia za skupno
ustvarjanje prihodka oziroma skupnega dohodka, za
racionalnejšo organizacijo raznih dejavnosti in služb.
Organizacije združenega dela bodo pospešile samoupravno sporazumevanje v SR Sloveniji in na vsem
jugoslovanskem tržišču za zagotovitev dolgoročne
oskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom.
Pri tem bodo kot strokovno analitično osnovo za sporazumevanje upoštevale materialne bilance osnovnih
priloga poročevalca

surovin, reprodukcijskega materiala in prehrambene
bilance. Pospešile bodo tehnološko in dohodkovno
vključevanje drobnega gospodarstva v proizvodne vezi
z industrijo za hitrejše in smotrnejše nadomeščanje
uvoza ter vključevanje izdelkov in storitev drobnega
gospodarstva v izvoz.
Organizacije združenega dela v gozdarstvu bodo s
povečanjem blagovne proizvodnje do ravni 2,7 milijonov m3 zagotovile boljšo oskrbljenost z lesom za
izvozno usmerjeno predelavo.
Organizacije združenega dela bodo v 1982. letu pospešile dogovarjanje o skupnih programih dohodkovnega povezovanja in skupnih vlaganj z organizacijami
združenega dela za pospeševanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
4. Intenzivno izvozno naravnana investicijska
politika
Ob zmanjšanju možnosti investiranja v 1982. letu bo
pospešeno snovanje in izvajanje predvsem izvozno
usmerjenih investicijskih programov. Investicijska politika bo naravnana v povečanje izvoza, zagotavljanje
najnujneših surovin in reprodukcijskega materiala, primarno kmetijsko proizvodnjo, najnujnejše objekte za
proizvodnjo energije ter stanovanjsko izgradnjo.
Pospešeno bo dokončanje objektov, ki so v skladu z
dogovorjenimi merili in planskimi usmeritvami. Novi
gospodarski investicijski objekti bodo lahko začeti le,
če bo moč v njih vsaj 50% celotnega prihodka ustvarjati z izvozom na konvertibilno področje in dosegati
pozitivni neto devizni učinek. Poleg izrazito izvozno
usmerjenih investicijskih programov bo v 1982. letu del
investicijskih sredstev vloženih še v:
- projekte, ki za domači trg predvidevajo proizvodnjo
osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije (2. točka 4. člena), s pogojem, da odliv v konvertibilnih devizah ne bo večji od
tretjine vrednosti nove proizvodnje in da bodo zmanjšani stroški na enoto proizvodnje;
- investicije za primarno kmetijsko proizvodnjo;
- investicije, ki so tehnološka osnova prestrukturiranja gospodarstva SR Slovenije;
- manjše posamezne zamenjave opreme in odpravo
izrazitih ozkih grl v izvozni proizvodnji;
- gospodarsko infrastrukturo v skladu z usmeritvami
v tej resoluciji;
- neogibno nadomestitev objektov zaradi delovanja
višje sile.
Bančni krediti in bančne garancije bodo namenjene
le za investicije iz prejšnjega odstavka ter za stanovanjsko izgradnjo. Bančne garancije bodo lahko uporabljene tudi za nujno komunalno opremljanje zemljišča,
vezano na stanovanjsko izgradnjo. Na ta način se lahko
zagotovi največ 40% potrebnih investicijskih sredstev.
Ob doslednem upoštevanju kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva in materialnih možnosti bodo v
1982. letu zaostrene zahteve v okviru teh kriterijev za
20%.
Da bi zagotovili racionalnejšo in cenejšo stanovanjsko izgradnjo, bodo investicije v stanovanjsko izgradnjo izvajane le na podlagi standardov za izgradnjo in
opremljanje stanovanjskih sosesk in standardov za
graditev stanovanj.
V 1982. letu s sredstvi za zagotavljanje skupnih potreb ne bodo začete nove investicije. Investicijska sredstva bodo namenjena za dokončanje prioritetnih objektov in nabavo nujne opreme (celodnevna osnovna
šola, usmerjeno izobraževanje, raziskovalna dejavnost
priloga poročevalca

na področju naravoslovnomatematičnih, tehničnih, tehnoloških in kmetijskih ved) ter za nadomestitev amortiziranih osnovnih sredstev. Investicije iz samoprispevkov se bodo začele izvajati, ko bo s samoprispevkom
zbrana najmanj polovica sredstev za posamezen objekt
iz programa samoprispevka. Pri tem ne bo moč uporabljati sredstev, združenih v samoupravnih interesnih
skupnostih.
Za negospodarske in neproizvodne investicije razen
za stanovanjsko izgradnjo in na njo vezano nujno komunalno opremljenost zemljišč ter raziskovalno razvojno opremo, tudi v 1982. letu ne bo moč uporabljati
bančnih sredstev.
Organizacije združenega dela se bodo v okviru gospodarskih zbornic in splošnih združenj dogovarjale,
da bodo ob upoštevanju sprejetih razvojnih kriterijev
prenašale investicijske programe na manj razvita območja in manj razvita obmejna območja ter jih izvajale
na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev. Pri tem bodo upoštevale primerjalne prednosti
teh območij, vključno možnosti zaposlovanja.
Investitorji in banke bodo pri pokrivanju prekoračitev
in nadaljevanju že začetih investicij dosledno upoštevali mnenja komisij za oceno investicij, ki delujejo v
skladu z dogovori o družbenoekonomski in strokovni
aktivnosti na področju investicij. Komisije za oceno
investicij bodo poleg investicij, ki jih obravnavajo v
skladu s temi dogovori, dajale mnenja tudi za druge
investicije, ki niso v skladu s politiko investiranja, opredeljeno v tej resoluciji.
Organizacije združenega dela se bodo v Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih združenjih, Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino v bankah v prvem trimesečju 1982. leta
dogovorile o prednostnih razvojnih projektih v SR Sloveniji, za katere bodo v 1982. letu sprejele investicijske
odločitve in zagotovile potrebna sredstva s samoupravnim združevanjem.
Da bi zagotovili smotrnejše odločanje med tekočo
potrošnjo in akumulacijo ter uskladili odnose v razširjeni reprodukciji, si bodo banke v medbančnem dogovarjanju prizadevale, da v skladu s planskimi usmeritvami v 1982. letu začnejo s prilagajanjem obrestnih
mer stopnji inflacije.
III. DRUGE KLJUČNE NALOGE V 1982. LETU
1. Proizvodnja hrane
Temeljna usmeritev pri izvajanju planskih nalog v
kmetijstvu v 1982. letu bosta intenzifikacija in širjenje
obdelovalnih površin, na tej podlagi pa rast rastlinske
proizvodnje in povečanje tržnosti pšenice in sladkorne
pese. V 1982. letu bo povečan pridelek osnovnih poljščin v družbeno organizirani proizvodnji najmanj za
5% v primerjavi s povprečjem preteklega srednjeročnega obdobja. Pšenice bo odkupljene najmanj 35.000
ton in sladkorne pese najmanj 240.000 ton. Zagotovljena bo zadostna in redna oskrba z reprodukcijskim
materialom, pri čemer bodo devizna sredstva za nabavo surovih za proizvodnjo gnojil in zaščitnih sredstev ter za manjkajoča gnojila in zdravila delno zagotavljana v okviru skupnih potreb v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije. Zagotovljena bo obdelava slabo obdelanih površin v skladu s setvenimi načrti in posebnimi načrti
kmetijskih zemljiških skupnosti.
, Prednostna naloga v živinoreji bo povečanje
osnovne črede, odprava žarišč izgub v mesnopredelovalni industriji, krepitev reprodukcijskih verig in dosle5

dno izvajanje drugih sprejetih obveznosti za blagovno
proizvodnjo.
V perutninarstvu bo povačan izvoz, tako da bo že v
1982. letu v okviru panoge doseženo s planom dogovorjeno pokrivanje uvoza reprodukcijskega materiala z
izvozom. Povečane bodo ribolovne zmogljivosti ter
tako ustvarjeni pogoji za večjo stalno izvozno naravnanost ribištva.
Do konca februarja 1982 bodo na dopolnjenih zakonskih osnovah ustanovljeni samoupravni skladi za
razvoj in pospeševanje pridelovanja hrane v republiki
in občinah. Zagotovljena bodo sredstva za delovanje
teh skladov. Na tej podlagi bodo ustvarjeni pogoji tudi
za pospešitev izvajanja melioracij, odkupa zemlje, oblikovanje proizvodnih skupnosti in večjo proizvodnjo v
hribovitih predelih SR Slovenije.
Temeljne banke in organizacije združenega dela
bodo zagotovile sredstva za vlaganja v kmetijstvo v
višini, ki bo skladna z obveznostmi kmetijstva v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985, in sredstva za nemoten odkup kmetijskih pridelkov v skladu s
pogodbami in samoupravnimi sporazumi na vsem jugoslovanskem tržišču. Sredstva za investicije bodo
prednostno usmerjale v urejanje in pridobivanje zemljišč, v živinorejo na domači krmski osnovi, v ribištvo in
za povečanje proizvodnje za izvoz ter v predelavo
osnovnih kmetijskih pridelkov, kjer so ozka grla glede
na doseženo raven primarne kmetijske proizvodnje.
2. Gospodarska infrastruktura
Zaradi zmanjšanega obsega investicij v gospodarstvu bodo zožene investicijske možnosti tudi za gospodarsko infrastrukturo. Prednostno bodo zagotovljena
sredstva za nadaljevanje najnujnejših geoloških raziskav in za izgradnjo najnujnejših proizvodnih objektov
v elektrogospodarstvu in premogovništvu ter najnujnejših prenosnih in distribucijskih objektov (110 kV)
električne energije. Na drugih področjih gospodarske
infrastrukture bodo poleg vzdrževanja predvsem zaključevali začete investicije in izvajali najnujnejšo modernizacijo, tako da se bodo investicije v gospodarsko-'
infrastrukturo oblikovale največ do z družbenim planom predvidenega deleža investicij v gospodarsko infrastrukturo v gospodarskih investicijah. Železniškemu
gospodarstvu bo zagotovljena enostavna reprodukcija
v skladu z določili dogovora o temeljih družbenega
plana.
Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarske infrastrukture bodo v okviru samoupravnih
sporazumov o temeljih svojih planov do konca februarja opredelile prioritete za 1982. leto in zaostrile
ukrepe za racionalno uporabo družbenih sredstev.
Upoštevale bodo usmeritev, da se s povečanjem cen
električne energije pokrivajo najmanj stroški enostavne reprodukcije ter da bodo cene prometnih storitev postopno pokrivale stroške enostavne reprodukcije
v železniškem gospodarstvu.
3. Zaposlovanje
Možnosti za produktivno zaposlovanje iskalcev prve
zaposlitve bodo v združenem delu povečane zlasti z
doslednim izvajanjem usmeritev samoupravnih sporazumov o izvajanju politike zaposlovanja v 1982. letu za
omejevanje vseh oblik dela po pogodbi, zmanjševanje
dopolnilnega dela, omejevanje podaljševanja delovnega razmerja delavcem, ki so izpolnili pogoje za
polno osebno pokojnino, in podaljševanje obratovalnega časa v organizacijah združenega dela, kjer so
dane objektivne možnosti.
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V večji meri bodo izkoriščene možnosti za večje
zaposlovanje v samostojnem osebnem delu, zlasti v
kmetijstvu, gostinstvu in turizmu, v komunalnih in drugih storitvenih dejavnostih ter v drobnem gospodarstvu.
Poleg predvidenega povečanja števila zaposlenih
bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela sprejemali pripravnike skladno s kriteriji zakona o
delovnih razmerjih, načrtom zaposlovanja za 1982. leto
in samoupravnimi sporazumi o uresničevanju politike
zaposlovanja.
Z racionalizacijo in modernizacijo postopkov, z
zmanjšanjem s predpisi določenih postopkov in evidenc ter z ustreznejšimi metodami in organizacijo dela
bodo organi družbenopolitičnih skupnosti in organizacije združenega dela ter samoupravne organizacije in
skupnosti ustvarile razmere, da se postopno zmanjša
število delavcev, ki opravljajo administrativno strokovna, pomožna in njim podobna dela, ter jih preusmerjali v proizvodne dejavnosti.
Socialna in materialna varnost delavcev bosta zagotovljeni na osnovi dela in iz tega izhajajočega položaja
delavcev ter s pravočasnim preusmerjanjem in prezaposlovanjem delavcev. V ta namen bodo organizacije
združenega dela v medsebojnih proizvodnih in dohodkovnih zvezah in v okviru interesnega povezovanja v
skupnostih za zaposlovanje in v izobraževalnih skupnostih sprejemale programe preusmerjanja delavcev in
programe z opredeljenimi dolgoročnimi nalogami za
prekvalifikacijo delavcev s suficitarnimi poklici in sočasno preverjale ustreznost mreže šol. Skupnosti za zaposlovanje bodo, kadar potreb ne bo moč pokriti, združevale sredstva za te namene ter jih po potrebi solidarnostno prelivale med skupnostmi na vseh ravneh interesnega združevanja na tem področju.
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 bodo v SR Sloveniji sredstva za osebne dohodke ob predvidenih okvirih rasti cen in učinku sprememb amortizacijskih stopenj in revalorizacije osnovnih sredstev v globalu porasla za 20% glede na 1981
leto.
Raven in rast osebnih dohodkov v posameznih organizacijah združenega dela v gospodarstvu se bosta
razlikovali glede na doseženo rast dohodka, proizvodnje in produktivnosti dela, na boljšo izrabo zmogljivosti
in večjo ekonomičnost poslovanja ter glede na izvozne
rezultate na konvertibilnem področju. Sredstva za
osebne dohodke delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela, družbenih in drugih negospodarskih
dejavnosti bodo rasla v skladu z opravljenimi, za 1982.
leto dogovorjenimi zoženimi programi in v skladu z
rastjo sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu.
Osebni dohodki pripravnikov bodo pri ugotavljanju
usklajenosti razporejanja dohodka tudi v 1982. letu
izvzeti iz sredstev za osebne dohodke v temeljnih organizacijah združenega dela.
Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 1982. letu bo poleg selektivnih
usmeritev in načel za oblikovanje sredstev za osebne
dohodke v organizacijah združenega dela vseboval
tudi nekatere osnove za odpravljanje tistih razlik pri
nagrajevanju enakega oziroma podobnega dela med
dejavnostmi združenega dela kakor tudi organizacijami, ki ne izvirajo iz razlik v produktivnosti živega in
priloga poročevalca

minulega dela ter učinkovitosti gospodarjenja v posameznih okoljih. V organizacijah združenega dela bo
uveljavljena stimulativnejša delitev osebnih dohodkov
na osnovah delitve po delu, pri čemer bo dan poseben
poudarek nagrajevanju zahtevnega proizvodnega dela,
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 zavarovanja v globalu rasla skladno z rastjo dohodka oziroma bodo ob predvideni rasti cen in dohodka porasla
za 18,6% glede na okvire, dogovorjene za 1981. leto.
Zaradi pričakovanega hitrejšega povečevanja števila
upokojencev ter usklajevanja rasti pokojnin in invalidnin z rastjo osebnih dohodkov v preteklem letu bodo
hitreje od rasti dohodka rasla sredstva za skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sredstva
za druge družbene dejavnosti bodo globalno rasla za
9% počasneje od rasti dohodka oziroma bodo višja za
16,5% glede na 1981. leto, pri čemer so osnova za
1981. leto dogovorjeni okviri. V tem okviru bo rast
sredstev različna za posamezne dejavnosti in odvisna
od prednostnih planskih usmeritev.
Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti bodo v 1982. letu ponovno preverile
realnost svojih planov, sprejetih programov, standardov in normativov ter obseg pridobljenih pravic in pri
njihovem uresničevanju upoštevale omejene materialne možnosti. V tem okviru bodo upoštevale, da je v
zaostrenih razmerah za zagotovitev dosežene ravni
družbenega standarda potrebno še nadalje zagotavljati
sredstva po načelu solidarnosti za zajamčene programe in v večji meri uveljavljati neposredno svobodno
menjavo dela. Ponovno bodo preverile obseg skupnih
programov, za katere se združujejo sredstva po načelu
vzajemnosti na republiški ravni. Ob prizadevanjih za
zagotovitev socialne varnosti bodo še v večji meri uveljavljale usmeritev, da so delo in delovni rezultati
osnova socialne varnosti. Zato bodo samoupravne interesne skupnosti uveljavile selektivna merila, pri čemer bodo upoštevale življenjske razmere družin in tudi
konkretne razmere na posameznem območju.
4.3. Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih
potreb v SR Sloveniji bodo porasla za 15,6% glede na
1981. leto1'. Izhodišče pri tem je za 1981. leto dogovorjeni obseg splošne porabe (brez intervencij v proizvodnji in porabi hrane ter blagovne rezerve) v republiki in
občinah. Takšni okviri terjajo skrajno racionalno trošenje sredstev, nadaljnje omejevanje investicij iz sredstev
proračunov ter zmanjševanje števila zaposlenih.
Rast splošne porabe v občinah bo v večji meri temeljila na ustreznejši odmeri davkov ter hitrejši in učinkovitejši izterjavi. Uprave družbenih prihodkov v občinah
in v 'republiki bodo, z doslednim izvajanjem davčne
politike uresničevale načelo, da k pokrivanju splošnih
družbenih potreb prispevajo sorazmerno več tisti, ki
ustvarjajo večji dohodek. Zaradi zaostrenih družbenoekonomskih razmer ter uresničevanja novih nalog
na področju davčne politike v občinah in republiki bo
namenjena posebna pozornost organizacijski in kadrovski krepitvi uprav za družbene prihodke.
5. Zagotavljanje osnovne oskrbe delovnih
ljudi in občanov
Zagotovljena bo redna oskrbljenost trga z osnovnimi
življenjskimi proizvodi, predvsem z osnovnimi vrstami
mesa, moko, jedilnim oljem, sladkorjem, surovim maslom, pralnimi praški, zdravili in sanitetnim materialom. Oskrbljenost bo zagotovljena predvsem z večjim
izkoriščanjem domačih možnosti ter v nekaterih primepriloga poročevalca

rih z uvozom potrebnih surovin in reprodukcijskega
materiala, v najnujnejših primerih pa tudi z interventnim 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
osnovna živila.
V okviru materialnih možnosti bodo povečane občinske in republiške blagovne rezerve živil. Ob intervencijah iz blagovnih rezerv bo upoštevan značaj in obseg
motenj na trgu oziroma v družbeni reprodukciji in
ustrezno opredeljena stopnja in obseg sproščanja rezerv ter vrsta in lokacija.blagOvnih rezerv.
6. Druge naloge
Naloge na drugih področjih družbene reprodukcije o
vodno gospodarstvo, turizem, družbene dejavnosti,
urejanje prostora in varstvo okolja ter družbeni sistem
informiranja - bo v 1982. letu potrebno izvajati v okviru
materialnih možnosti. V zaostrenih razmerah morajo
nosilci programov te ponovno preveriti, opredeliti prioritete, druge pa skrčiti glede na zožene razvojne možnosti.
V skladu s političnimi in varnostnimi razmerami v
svetu in pri nas ter potrebami vseh temeljnih življenjskih in delovnih sredin bodo povečani napori za nadaljnjo krepitev samozaščitne, varnostne in obrambne
pripravljenosti in usposobljenosti delovnih ljudi in občanov, za razvoj in usposabljanje narodne zaščite, civilne zaščite, enot milice, teritorialne obrambe in
službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje ter za uresničitev določenih programov namembne proizvodnje.
IV. DRUGI DOKUMENTI K RESOLUCIJI
Naloge in ukrepi na posameznih področjih družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije so podrpbneje opredeljeni še v naslednjih dokumentih:
1 Projekcija deviznobilančnega in plačilnobilančnega položaja SR Slovenije za 1982. leto21
2. Program nalog, aktivnosti in ukrepov na področju
ekonomskih odnosov s tujino
3. Usklajeni plani organizacij združenega dela v SlSEOT (rok: januar 1981)
4. Dogovor o izvajanju politike splošne porabe na
ravni občin
5. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin v SR
Sloveniji
6. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 1982. letu
7. Energetska bilanca SR Slovenije za 1982. leto
8. Načrt zaposlovanja za 1982. leto
9. Dogovor o izvajanju politike cen
10. Naloge, ukrepi in aktivnosti na področju
kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982
11. Naloge udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 1982.
letu
Vse samoupravne organizacije in skupnosti morajo
do konca leta pripraviti svoje dokumente za 1982. leto,
pri čemer morajo upoštevati usmeritve in naloge te
resolucije.
1)
Prispevek SR Slovenije v proračun federacije bi po zveznem
predlogu porasel za 34,5%, tako da bodo celotna sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb (skupaj s kotizacijo) višja za 22,3% in
2)bodo naraščala hitreje od rasti dohodka.
Projekcija plačilnobilančnega in deviznobilančnega položaja SR
Slovenije bo obravnavana v okviru razprave o enotni projekciji plačilne bilance in enotni projekciji devizne bilance SFR Jugoslavije v
1982. letu.
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Poleg aktivnosti in ukrepov predvidenih : v resoluciji bo
večja usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz blaga
in storitev v letu 1982 podprta z naslednjimi aktivnostmi in
ukrepi tekoče ekonomske politike:
1. Za pospeševanje izvoza in deviznega priliva iz konvertibilnega področja bodo temeljne banke v januarju 1982 sprejele
plane bank za 1982 leto, v katerih bodo upoštevane in konkretizirane usmeritve in naloge iz resolucije 1982.
2. Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje bodo po obravnavi v organizacijah združenega dela s
sklepi skupščin znižale obveznosti združevanja sredstev za
organizacije, ki izvažajo na konvertibilno področje.
3. Organizacije združenega dela bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino v januarju 1982 uskladile plane izvoza in
uvoza, plane priliva in odliva ter plane kreditnih odnosov s
tujino, posebej za konvertibilno in klirinško področje ter posebej za blagovno in neblagovno menjavo.
V postopku usklajevanja bodo organizacije združenega
dela prevzele konkretne obveznosti v absolutnih zneskih za
pokrivanje potreb dejavnosti splošnega družbenega pomena.
V letu 1982 bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino izvedene
priprave za preoblikovanje enot tako, da bodo enote predstavljale dejansko reprodukcijske komplekse in da bodo v
posamezni enoti organizirani in povezani tisti člani, ki v medsebojni proizvodni, prometni in storitveni soodvisnosti ustvarjajo in uporabljajo skupni devizni priliv.
4. Organizacije združenega dela bodo z ustvarjenimi devizami razpolagale v odvisnosti od realizacije samoupravno
usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za konvertibilno in klirinško področje. V planih bodo organizacije združenega dela samoupravno določile delež deviz, s katerimi
bodo razpolagale za lastne potrebe.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo do 1. 1. 1982 sprejela metodologijo za
mesečno spremljanje in izvrševanje usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za konvertibilno in klirinško področje ter v samoupravnem sporazumu:
- opredelila obveznost mesečnega spremljanja in analiziranja uresničevanja usklajenih planov izvoza in uvoza blaga,
izvoza in uvoza storitev, deviznega priliva in odliva in kreditnih odnosov s tujino po posameznih članih skupnosti,
- določila, da bo na podlagi mesečnih analiz uresničevanja
planov ekonomskih odnosov s tujino sprejela ukrepe za tiste
člane skupnosti, ki usklajenih planov ne uresničujejo ter za te
člane opredelila nove možnosti prijavljanja poslov uvoza in o
tem obvestila Narodno banko Slovenije,
- opredelila možnosti in pogoje za črpanje deviznih sredstev tistih članov Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, za katere sredstva združujejo po samoupravnem sporazumu po 69. členu Zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, odvisno od
dejansko združenih deviz.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bodo v okviru
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dopolnjena enotna merila za sklepanje samoupravnih
sporazumov po 69. členu Zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino, tako da bo v vseh republikah in
avtonomnih pokrajinah uveljavljen devizni režim na enotnih
osnovah.
5. Uvoz opreme bo v letu 1982 izvršen pretežno na podlagi
že izdanih soglasij Samoupravne interesne skupnosti SR Slo8

odnosov s

venije za ekonomske odnose s tujino in namenjen v glavnem
proizvodnji za izvoz. Nove prijave za uvoz opreme v letu 1982
bodo možne predvsem za proizvodnjo za izvoz, za zagotavljanje nujnih energetskih virov in primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z investicijsko politiko opredeljeno v resoluciji o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982.
6. Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja
bodo do 1. 1. 1982 pripravila seznam proizvodov, za katere ne
bo možno vlagati novih in reklamirati starih prijav za uvoz
blaga. Pri tem bodo upoštevali nujnost uvoza surovin in
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz, za
ključne bazične dejavnosti, ki so v višji fazi obdelave vključene v izvoz, za primarno kmetijstvo, za uvoz proizvodnje
blaga za osnovno oskrbo občanov in za zdravstveno varstvo.
7. Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj s Samoupravno interesno skupnostjo SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, splošnimi združenji in ustreznimi organizacijami združenega dela pripravila konkretne predloge za združevanje sredstev za nove programe, usmerjene pretežno v
izvoz.
Temeljne banke bodo spremljale dosežene izvozne in druge
učinke novogradenj in modernizacij v primerjavi s programi,
ki so bili podlaga za odobravanje kreditov. V primerih, ko
predvideni učinki investicij ne bodo doseženi, bodo namesto
ugodnosti za odobrene kredite uveljavljeni splošni kreditni
pogoji.
8. Gospodarska zbornica Slovenije bo pospešila delovanje
sekcij, v okviru katerih bodo organizacije združenega dela:
- najpozneje do konca prvega trimesečja 1982 oblikovale
skupne programe izvoza in uvoza za posamezno državo s
posebnim ozirom na povečanje izvoza;
- sporazumele se bodo v primerih, ko bi prihajalo do prekrivanja njihovih programov;
- dogovorile se bodo za skladno delovanje zunanjetrgovinske mreže in o drugih vprašanjih usklajenega nastopa v določeni državi ali skupini držav;
- skupno opredelil prioretiteno razporeditev posameznih
tržišč zasnovanih na njihovi pomembnosti in ustreznosti našemu gospodarskemu potencialu in usmerjale gospodarsko
poslovanje na teh tržiščih:
- oblikovale stališča o vprašanjih, ki bodo predmet dogovarjanja v sekcijah Gospodarske zbornice Jugoslavije;
- usmerjale strokovno izpopolnjevanje zunanjetrgovinskih
kadrov, ki delajo doma ali v tujini.
Organizacije združenega dela bodo analizirale stanje v podjetjih v tujini in v primerih večletnih izgub pripravile programe za sanacijo oz. likvidacijo podjetja v tujini.
9. Za večjo uporabo domačih prometnih zmogljivosti pri
izvozu in uvozu bosta Gospodarska zbornica Slovenije in
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino pospešili samoupravno sporazumevanje med
proizvajalci - izvozniki in prevozniki.
10. V okviru samoupravnega sporazuma o načinu in pogojih usklajenega nastopanja pri izvajanju investicijskih del v
tujini bodo organizacije združenega dela krepile medsebojno
sodelovanje in uveljavljale dohodkovne odnose med gradbenimi, projektantskimi, inženiring organizacijami in ostalimi
izvajalci investicijskih del ter proizvajalci domače opreme in
reprodukcijskih materialov pri nuđenju kompleksnih objektov. V ta namen bodo organizacije združenega dela iz teh
dejavnosti do konca 1. trimesečja 1982 predložile konkretne
programe svojih povezav, organizacije združenega dela, ki
izvajajo investicijska dela v tujini, pa bodo pri izvajanju teh del
priloga poročevalca

- banke in zavarovalnice bodo zagotavljale zavarovanje
plačil iz držav v razvoju ter se povezovale in krepile odnose s
finančnimi institucijami v državah v razvoju,
- temeljne banke bodo sredstva za naložbe usmerjale v
naložbe v državah v razvoju, ki dologorčno krepijo izvozno
sposobnost organizacije združenega dela in povezovanje z
državami v razvoju.
12. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije
bosta sprejeli dodatne ukrepe za krepitev obmejnega gospodarskega sodelovanja na višjem nivoju s tem, da se pretežno
uvaža reprodukcijski material ob izravnavi menjave in uporabi
deviz v razmerju 1:1. V tem okviru bodo 65% uporabile organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa na obmejnem območju, 35% pa se bo usmerilo na uvoz najnujnejših proizvodov, dogovorjenih v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino in Interesni skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje.

v tujino zagotovile najmanj 20% vgraditev opreme in repromateriala iz SFRJ.
V novoustanovljenem splošnem združenju za inženiring
bodo organizacije združenega dela s področja svetovalnih,
razvojnih in inženiring dejavnosti do 31. 3. 1982 izdelale
skupen program svojih aktivnosti ter predlog za medsebojno
delitev dela in specializacijo.
11. Večje sodelovanje organizacij združenega dela z državami v razvoju bo podprto z naslednjimi ukrepi:
- v okviru samoupravnega sporazuma sklenjenega v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino bo zagotovljeno združevanje deviznih sredstev za pospeševanje sodelovanja z državami v razvoju (plačevanje uvoza blaga in storitev, proizvedenih v lastnih in mešanih podjetjih, naložbe v lastna in mešana podjetja in dajanje
kreditov),
- temeljne banke bodo še nadalje usmerjale sredstva v
kreditiranje izvoza blaga in storitev v države v razvoju ter za
opravljanje investicijskih del v tujini,
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kmetijstva, živilske industrije

in gozdarstva v letu
Zaradi izjemnega pomena zagtovitve trajne in stabilne
oskrbe s hrano, povečanja izvoza, zagotovitve rezerv in
zmanjšanja odvisnosti od uvoza hrane pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije bo v SR Sloveniji v letu 1982
posebna skrb in aktivnost posvečena uresničevanju planskih
nalog na področju proizvodnje hrane in razvoju pogojev za
njeno proizvodnjo.
Zato bodo podpisniki dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije v obdobju 1981-85 s področja kmetijstva,
ribištva in živilstva v svojih planih in programih dela za leto
1982, podrobno opredelili cilje, naloge, ukrepe in aktivnosti,
ki jih bodo izvedli za tehnološko in ekonomsko učinkovitejšo
izrabo vseh razpoložljivih sredstev, da bo tako dosežena planirana 3,5% rast skupne kmetijske proizvodnje, oziroma da
bo za trg proizvedeno 47.400 ton govejega mesa, 23.000 ton
svinjskega mesa, 56.000 ton mesa perutnine, 325 mio litrov
mleka, 145 mio jajc, 8.200 ton rib, 45.000 ton pšenice, 240.000
ton sladkorne pese, 100.000 ton krompirja, 35.000 ton sadja in
64.000 ton grozdja.
Za uresničitev teh nalog so potrebni naslednji ukrepi in
aktivnosti:
1. Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano in Zadružna zveza Slovenije bosta v sodelovanju s
poslovnimi skupnostmi in institucijami raziskovalne in pospeševalne dejavnosti na področju kmetijstva do konca januarja
1982 pripravili in sprejeli za leto 1982 posebne programe
setve in intenzifikacije ter organizacije poljedelske proizvodnje za celotno spomladansko setev, za vrtnine in za povečanje
živinorejske proizvodnje na osnovi domače krme.
Programi setve za leto 1983 bodo sprejeti do konca septembra 1982. Kmetijske, živilske in druge OZD, članice obeh
splošnih združenj bodo obveznosti in pogoje za uresničitev
navedenih programov opredelile s samoupravnimi sporazumi.
2 Kmetijske zemljiške skupnosti občin bodo v sodelovanju
z občinskimi in upravnimi organi, krajevnimi skupnostmi in
kmetijskimi OZD do konca februarja 1982 pripravile evidence
vseh neobdelanih kmetijskih površin in zagotovile njihovo
obdelavo.
Kmetijske OZD in kmetijske zemljiške skupnosti bodo do
konca februarja 1982 sprejele programe ukrepov, ki bodo
izvedeni za intenzifikacijo poljedelske in travniške proizvodnje in programe skupne obdelave po enotnem stvenem planu
na melioriranih zemljiščih v lastnini.
priloga poročevalca

1982
3. Kmetijske organizacije združenega dela bodo do konca
marca 1982 izdelale programe koriščenje neizkoriščenih hlevskih kapacitet. V okviru njihovih letnih planov proizvodnje
bodo posebej opredeljeni ukrepi za povečanje osnovne črede
govedi, ovac in konj, zajetja vseh za pitanje sposobnih telet,
ukrepi za izboljšanje veterinarsko-preventivne dejavnosti in
drugo.
Koordinacijo pri izvajanju programov in ukrepov intenzifikacije koriščenja vseh proizvodnih zmogljivosti bodo vodili v
letu 1981 ustanovljeni občinski koordinacijski odbori.
4. V okviru letnih planov kmetijske proizvodnje bodo kmetijske organizacije posebej skrbele za organizirano, usmerjeno in naročeno tržno proizvodnjo, ki bo temeljila na sklenjenih sporazumih in pogodbah s pridelovalci in prevzemniki
pridelkov.
Zadružna zveza Slovenije in zadružne organizacije bodo
hkrati s proizvodnimi programi izvajale tudi ukrepe za povečanje članstva v zadružnih organizacijah in programe razvoja
samoupravnih dohodkovnih odnosov v zadružnih organizacijah. Zadružne organizacije bodo tudi dosledno uveljavile načelo izpolnjevanja s sporazumi in pogodbami prevzetih planskih proizvodnih obvez, kar bo tudi podlaga za uveljavljanje
stimulacij za večjo primarno proizvodnjo hrane...
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano bo skupaj s splošnimi združenji za trgovino, za turizem
in gostinstvo in za industrijo ter poslovnimi skupnostmi v letu
1982 na podlagi prehranske bilance v SRS izvedla do konca
marca 1982 postopek sporazumevanja med OZD kmetijske
proizvodnje, živilske predelave in oskrbe o proizvodnji in
oskrbi z glavnimi kmetijskimi in prehranskimi proizvodi (pšenico, koruzo, oljem, sladkorjem, krompirjem, zelenjavo, sadjem, mlekom in mesom ter reprodukcijskim materialom
(gnojila, zaščitna sredstva, seme, rezervni deli in zdravila) za
leto 1982 oziroma 1983 tako v SRS kot še zlasti v drugih
republikah in SAP Vojvodini. Do konca februarja 1982 bo pri
Gospodarski zbornici Slovenije pripravljena osnova za dogovor o dolgoročnem zagotavljanju surovin za proizvodnjo mineralnih gnojil oziroma za oskrbo z mineralnimi gnojili pri
Tovarni dušika Ruše, >•Zorki« iz Šabca in INI iz Kutine.
Sporazumevanje z OZD iz drugih republik in pokrajin bo
temeljilo na enotnih skupnih načelih trajnega dohodkovnega
povezovanja, na vlaganjih sredstev v naročeno tekočo proizvodnjo in na programu naložb, ki bo sprejet do konca februarja 1982 v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proi9

zvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za
izvoz.
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano bo v teku leta sproti spremljalo uresničevanje prehranske bilance oziroma sporazumov med posameznimi OZD na
področju proizvodnje in oskrbe s hrano in repromaterialom.
5. V VII. enoti SISEOT bo ob sodelovanju Splošnega združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano in Zadružne zveze Slovenije do konca januarja 1982 sprejet plan o
pospešenem izvozu kmetijskih in prehranskih proizvodov v
letu 1982 oziroma o prioritetah in obsegu uvoza reprodukcijskega materiala in opreme.
Praviloma bo ves uvoz temeljil na realizaciji deviznega
priliva od izvoza kmetijskih in prehranskih proizvodov. Za
mineralna gnojila in zaščitna sredstva ter del zdravil za živali
pa bo del potrebnih deviznih sredstev zagotavljen tudi na
podlagi združevanja deviz celotnega gospodarstva Slovenije.
Zagotoviti je potrebno 240.000 ton gnojil.
V VII. enoti SISEOT se bo mesečno spremljal izvoz oziroma
uvoz na področju kmetijstva in živilske industrije, kar bo
podlaga za redno ukrepanje in spoštovanje prioritet.
6. Temeljne banke in sestavljene organizacije združenega
dela na področju agroživilstva bodo skupno s Kmetijskoživilsko razvojno skupnostjo do konca leta 1981 sprejel program naložb v primarno proizvodnjo hrane, v mlekarstvo in
ribištvo za leto 1982, tako da bo mogoče zagotoviti - skupno s
kmetijsko infrastrukturo - naložbe v vrednosti 4.200 mio din.
Prioritetne naložbe v letu 1982 so naslednje:
- v melioracije 3.500 ha in nakup 2.500 ha kmetijske zemlje
v okviru družbenih obratov in proizvodnih skupnosti z usmeritvijo v poljedelsko proizvodnjo za trg oziroma proizvodnjo
krme; pri tem bo posebna prednost veljala za največje objekte
melioracij v Pomurju (800 ha), Ptujskem polju (800 ha) in
Vipavskem (400 ha); ob sredstvih za vlaganja v kmetijsko
infrastrukturo po posebna prednost zakonu bodo temeljne
banke združile za melioracije okrog 20% potrebnih sredstev;
- v izgradnjo družbenih mlečnih obratov, govedorejske
proizvodne skupnosti, u kombinirano proizvodnjo mleka in
mesa v kooperacijski proizvodnji in v pitališča pri družbenih
obratih, upoštevajoč pri tem nujnost zagotovitve lastne krme
in reprodukcije črede ter usmeritev tehnologije v prihranek
energije;
- v izgradnjo farm za prašiče na. družbenih obratih in v
objekte za reprodukcijo črede v kooperacijski proizvodnji,
upoštevajoč lastno ali dolgoročno zagotovljeno oskrbo s
krmo;
- v obnovo ovčereje in konjereje;
- v obnovo po zimski pozebi v letu 1981 uničenih in prizadetih vinogradov;
- v razširitev izvozno usmerjene proizvodnje hmelja in sadja;
- v skupne skladiščne kapacitete, ki so najbolj nujne;
- v obnovo mehanizacije pri družbenih obratih in v družbeno organizirani proizvodnji v proizvodnih skupnostih in na
kmetijah, pri čemer bode upotevani pogoji racionalnejše rabe
mehanizacije in
- v nekatere naložbe za skupno proizvodnjo pšenice, koruze in prašičev na območju republik in pokrajin.
V živilski industriji in ribištvu bodo članice konzorcija v letu
1982 zagotovile sredstva za tekoče posodabljanje obstoječih
kapacitet, za naložbe v prioritetne namene in naložbe, katerih
proizvodnja bo usmerjena v izvoz.
7. S posebnim zakonom bodo do konca januarja 1982
zagotovljena za obdobje 1982-1985 planirana sredstva za
intervencije v kmetijstvu v republiki in občinah. Ta sredstva se
bodo zbrala pri republiškem samoupravnem skladu za intervencije v kmetijstvu, katerega ustanovitveno skupščino bo do
konca januarja 1982 sklicala Poslovna skupnost za razvoj
kmetijstva, živilstva in ribištva SR Slovenije. Občine pa bodo
sklade ustanovile z odlokom do konca marca 1982.
Sredstva bodo porabljena v skladu s programom, ki ga
bodo na skupščini sklada samoupravno oblikovali oziroma
sprejeli delegati kmetijskih proizvodnih OZD in delegati porabnikov hrane in sicer za sofinanciranje melioracij in nakupa
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zemlje, za pospeševanje živinorejske in poljedelske proizvodnje, za sofinanciranje dela kmetijske pospeševalne službe, za
nadomestilo dela obresti pri kreditih HKS, za nadomestila pri
ulovu morskih rib in za pokritje kurznega rizika pri kreditih
mednarodne banke za obnovo in razvoj. Ukrepi programa
intervencij bodo naravnani v povečanje in dvig produktivnosti
proizvodnje, plansko usmeritev tržne proizvodnje in za hitrejše podružbljanje proizvodnih sredstev in odnosov pri rabi
zemlje. Z interventnimi ukrepi bo posebej pospeševana kmetijska proizvodnja v hribovitem svetu.
Tem ključnim usmeritvam bo prilagojena tudi poraba sredstev intervencij pri občinskih samoupravnih skladih za intervencije v kmetijstvu. Posebna aktivnost občinskih skladov pa
bo veljala usposobitvi pospeševalne službe v zadružnih organizacijah.
8. Kmetijske zemljiške skupnosti v občinah bodo v sodelovanju s kmetijskimi OZD izvedle v letu 1982 komasacije 3.000
ha kmetijskih zemljišč in do maja 1982 bodo izdelani programi za izvajanje zakona o preživninskem varstvu za vse
srednjeročno plansko obdobje.
Izvršni sveti občin bodo v sodelovanju z zemljiškimi skupnostmi pričeli z izdelavo agrokarte, skupaj s kmetijskimi organizacijami pa bodo v letu 1982 pripravili in izvajali akcijske
programe za uresničevanje zakonov s področja kmetijstva.
Istočasno bodo tekle tudi priprave za sprejem prostorskih
dokumentov v občinah.
9. Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenije bo v sodelovanju s Poslovnim združenjem za
kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano in Zadružno zvezo
Slovenije do konca marca 1982 analizirala in pripravila predloge ukrepov za odpravo izgub v vseh dejavnostih kmetijske
in živilske proizvodnje, ki so v izgubi oziroma na meji rentabilnosti.
10. Repbuliška uprava za družbene bo v sodelovanju z
Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiško geodetsko upravo in Zadružno zvezo Slovenije v letu 1982 pripravila predlog sistema za izvajanje
obdavčevanja v kmetijstvu na podlagi dohodka.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi sklepov
in zaključkov iz skupščinskih razprav o kmetijski zakonodaji
do konca junija 1982 Skupščini SR Slovenije predložil v razpravo vse potrebne dopolnitve in spremembe obstoječe kmetijske zakonodaje.
11. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo oziroma gozdnogospodarske organizacije bodo v letu 1982 uresničile plan sečnje, ki je po srednjeročnem
planu bil predviden za leto 1985 (2.700.000 m3). Pri tem bo blagovna
proizvodnja gozdnih sortimentov usklajena z razmerji, ki jih
bodo proizvajalci in porabniki lesa. dogovorili pri SIS za gozdarstvo. V okviru te naloge bodo gozdnogospodarske organizacije izpolnile tudi vse obveze, ki so jih prevzele glede
izvedbe sanacijskih del v po žledu prizadetih gozdovih v
Brkinih.
Gozdnogospodarske organizacije bodo ob povečanem obsegu poseka zagotovile, da se bo tudi obseg4 vlaganja v
gojenje gozdov in izgradnjo gozdnih cest in vlak v letu 1982
povečal v obsegu, ki je bil sicer planiran za leto 1985.
Splošni združenji za gozdarstvo in lesarstvo bosta s posebno akcijo zagotovili, da bo uresničena celovitejša dohodkovna povezanost gozdnogospodarskih in lesno-predelovalnih organizacij. V sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije
bodo v temeljnih organizacijah kooperantov uveljavljeni dohodkovni odnosi tudi med združenimi kmeti-lastniki gozdov
in bo zagotovljeno dosledno spoštovanje prevzetih planskih
nalog sečnje in spravila lesa tudi iz gozdov tistih lastnikov, ki
niso združeni člani temeljnih organizacij kooperantov.
Občine bodo v okviru svojih pristojnosti zagotovile širšo
družbeno podporo pri izvajanju akcije sečnje oziroma razvoja
dohodkovnih odnosov v zasebnih gozdovih oziroma v zadružnih organizacijah.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi omogočil tudi z ustrezno dopolnitvijo
in sprejemom podzakonskih aktov na podlagi zakona o gozdovih.
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OSNUTEK DOGOVORA
o

izvajanju

politike cen proizvodov in

storitev v SR Sloveniji
Na podlagi drugega odstavka 32. člena zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen (Uradni list SFRJ, št.
1/80 in 38/80 in 8. člena zakona o pravicah in dolžnostih
organov družbenopolitičnih skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skupnostih za cene (Uradni list SRS,
št. 20/80) ter v skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982
(Uradni list SRS, št. /82) so
SKLENILI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni svet Obalne skupnosti in
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji ter Republiška skupnost za cene, Skupnost za cene mesta Ljubljana,
Skupnost za cene Obalne skupnosti in občinske skupnosti
za cene v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci)
DOGOVOR
o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v
SR Sloveniji v letu 1982
1. člen
Udeleženci so se na temelju zveznega dogovora o izvajanju
politike cen v 1982. letu (Uradni list SFRJ, št. /82; v nadaljnjem besedilu: zvezni dogovor) dogovorili, da bodo pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije na področju trga
in politike cen v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi
sprejemali ekonomske in druge ukrepe ter s svojimi aktivnostmi pripomogli, da bo rast cen v letu 1982 bistveno nižja
kot pa y letu 1981 in da se bo tako bistveno zmanjšala tudi
stopnja inflacije.
2. člen
V skladu z uresničevanjem politike ekonomske stabilizacije
in politiko krepitve konkurenčne sposobnosti gospodarstva
na tujih trgih bodo udeleženci sprejemali ekonomske ukrepe
in ukrepe na področju družbene kontrole cen, določene z
zakonom o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen
(Uradni list SFRJ, št, 1/80 in 38/80 - v nadaljnjem besedilu:
zakon), s čimer bodo zagotovili, da se bodo cene proizvodov
in storitev v SR Sloveniji v obdobju od decembra 1981 do
decembra 1982 gibale v okvirih, predvidenih z zveznim dogovorom, in sicer:
- pri proizvajalcih industrijskih proizvodov 15%
- pri storitvah 16%
- pri prodaji na drobno 15-16%
- pri življenjskih stroških 17-18%
3. člen
Udeleženci se obvezujejo, da bodo tekoče spremljali razmere na trgu in na področju cen ter sproti sprejemali ukrepe
za odpravo motenj na trgu in v gibanju cen. Z ustreznimi
ukrepi in tudi z izvajanjem politike cen bodo spodbujali povečanje proizvodnje deficitarnih proizvodov in storitev vsakodnevne rabe. V ta namen bodo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni svet
Obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin v SR
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izvršni sveti) v okviru svojih
pristojnosti pospeševali proizvodnjo kmetijskih pridelkov, zlasti osnovnih živil, ter opravljanje deficitarnih obrtnih storitev.
4. člen
Udeleženci bodo z doslednim uresničevanjem sprejete ekonomske politike, zlasti na področju ekonomskih odnosov s
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v letu

1982

tujino, politike delitve družbenega proizvoda in dohodka ter
skupne, splošne in osebne porabe, ustvarjali pogoje za gibanje cen v predvidenih okvirih. Za uresničevanje dogovorjene
politike cen v letu 1982 izvršni sveti tudi ne bodo povečevali
splošne stopnje posebnega davka od prometa proizvodov.
5. člen
Udeleženci bodo v okviru svojih pristojnosti pospeševali
samoupravno urejanje cen. Za to bodo s svojimi ukrepi zagotavljali, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela oblikovali cene svojih izdelkov in storitev v medsebojni
odvisnosti, povezanosti in odgovornosti. Hkrati bodo udeleženci vzpodbujali samoupravne organizacije in skupnosti k
sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah, zlasti tistih, s katerimi se bodo urejale cene v
okviru reprodukcijske verige tako, da bodo na ta način ustvarjeni ustreznejši pogoji za pridobivanje dohodka vseh subjektov v reprodukcijski verigi. Udeleženci bodo zagotovili, da se
bodo tudi tako oblikovane cene gibale v okvirih rasti cen,
predvidenih s tem dogovorom.
6. člen
Izvršni sveti se bodo v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi zavzemali, da bodo skupnosti za cene pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o cenah
proizvodov in storitev pomembnih za neposredno porabo
delovnih ljudi in občanov, pospeševale vključevanje organiziranih potrošnikov v izvajanje politike cen teh proizvodov in
storitev. Hkrati bodo izvršni sveti pripomogli, da se z ustanavljanjem in aktivnostmi potrošniških svetov na vseh ravneh
uresničuje njihova vloga v novem sistemu cen in v reševanju
problemov v zvezi s preskrbo.
7. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo politiko cen v letu
1982 izvajali na temelju programov o spremembah cen, ki jih
bodo do konca januarja 1982 pripravile Republiška skupnost
za cene, Skupnost za cene mesta Ljubljana, Skupnost za cene
obalne skupnosti in občinske skupnosti za cene v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: skupnosti za cene) v sodelovanju z
gospodarskimi zbornicami in ustreznimi splošnimi združenji.
S programi bodo v okvirih rasti cen iz 2. člena tega dogovora
določeni odstotki povečanja cen proizvodov in storitev po
panogah in skupinah dejavnosti ter dinamika teh povečanj.
8. člen
Udeleženci soglašajo, da bodo skupnosti za cene pri izvajanju politike cen v letu 1982:
- skrbele, da bodo samoupravne organizacije in skupnosti
pri oblikovanju cen svojih izdelkov in storitev oblikovale cene
v skladu s predpisanim postopkom in navodili o uporabi meril
za oblikovanje cen zlasti pri izdelkih, ki so predmet nadaljnjega procesa proizvodnje;
- vodile izrazito diferencirano in selektivno politiko cen, pri
čemer bodo med drugim upoštevale čas zadnje podražitve
tako, da praviloma v prvi polovici leta 1982 ne bo prišlo do
sprememb cen proizvodov in storitev, katerih cene so bile
spremenjene v drugem polletju 1981. leta in v prvem četrtletju
1982. leta dajale prednost spremembam cen izdelkov in storitev, katerih cene se v letu 1981 niso povečale;
- v okviru selektivne in diferencirane politike cen vodile
politiko postopnega odpravljanja najbolj izrazitih nesorazmerij v cenah in v odnosih v primarni delitvi, pri čemer bodo pri
oceni upravičenosti povečanja cen upoštevale rast cen;
- pri oceni upravičenosti povečanja cen v večji meri upoštevale vpliv merila svetovne cene in ukrepe, ki so jih samou11

pravne organizacije in skupnosti sprejele na področju proizvodnje, izrabe zmogljivosti, dviga produktivnosti dela, znižanju proizvodnih stroškov, varčevanja z energijo, surovinami,
reprodukcijskim materialom ipd., da bi tako omilile potrebo
po zvišanju cen in da ne bodo upoštevale z zakonom povečane stopnje amortizacije.
9. člen
Ker je potrebno zagotoviti, da bo rast cen in življenjskih
stroškov v letu 1982 izrazito nižja kot pa v letu 1981, udeleženci soglašajo, da v letu 1982 ne bodo na novo vzpodbujali
razvoja posameznih dejavnosti na temelju 41. člena zakona in
da se bo v primerih, kjer se bo razvojna komponenta dogovorno uporabljala, znesek na račun razvoja vključil v povečanje cen, ki bodo predvidena v programih o spremembah cen v
letu 1982 tako, da skupni okviri tako predvidenega povečanja
cen v ustrezni panogi oziroma skupini dejavnosti ne bodo
presegli dogovorjenih okvirov rasti cen.
10. člen
Udeleženci dogovora bodo najkasneje do 1. februarja 1982.
leta sprejeli predpise o načinu oblikovanja cen proizvodov v
prometu na drobno in v prometu na debelo iz svoje pristojnosti in da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do 31. januarja 1982 predpisal zaščitne cene krompirja letine 1982. ter
do 30. septembra 1982. leta zaščitne cene za mleko, krompir
in brojlerje za leto 1983.
11. člen
Udeleženci, zlasti občinske skupnosti za cene in izvršni
sveti občinskih skupščin, bodo s selektivnim in diferenciranim izvajanjem politike cen pri procesu postopnega prehoda
na ekonomske stanarine zagotovili, da bodo samoupravne
stanovanjske skupnosti uskladile rast stanarin tako, da se
bodo v letu 1982 v SR Sloveniji za enaka stanovanja nadpoprečno povišale stanarine v tistih občinah, kjer je raven stanarin najnižja in obratno v občinah, kjer so stanarine nadpoprečne. V ta namen bo Republiška skupnost za cene v sodelovanju z Zvezo stanovanjskih skupnosti SR Slovenije do konca
februarja 1982. leta pripravila program sprememb stanarin po
posameznih občinah.
12. člen
Udeleženci soglašajo, da je potrebno v letu 1982 pri izvajanju politike cen in pri uresničevanju družbene kontrole cen
vzpostaviti trajnejše in učinkovitejše medsebojno sodelovanje
med republiškimi in pokrajinskimi skupnostmi za cene ter
med skupnostmi za cene v okviru republike. Zato bo Republiška skupnost za cene urejala cene v okviru medrepubliškega
sodelovanja za tiste proizvode in storitve, ki so dogovorjeni v
zveznem dogovoru, v okviru republike pa bo Republiška
skupnost za cene skrbela za večjo usklajenost ravni cen zlasti
pri stanarinah, komunalnih storitvah, osnovnih in posebnih
vrstah kruha in pomembnejših obrtnih storitvah.
13. člen
Izvršni sveti soglašajo, da bodo tekoče spremljali stanje
preskrbe z osnovnimi živili in nekaterimi pomembnejšimi izdelki vsakodnevne rabe, se medsebojno obveščali in samostojno ali skupno sprejemali ustrezne ukrepe. Za preprečevanje motenj v preskrbi prebivalstva bodo izvršni sveti med

drugim tudi intervenirali z blagovnimi rezervami ter v okviru
možnosti sprejemali ustrezne ukrepe za investicijski uvoz
proizvodov osnovne preskrbe občanov. V primerih, ko bo na
trgu potrebna intervencija z blagovnimi rezervami, bodo najprej intervenirali z občinskimi in republiškimi tržnimi blagovnimi rezervami, nato z občinskimi stalnimi blagovnimi rezervami in šele nazadnje bodo v primerih večjih motenj na trgu
blaga osnovne preskrbe občanov uporabili republiške stalne
blagovne rezerve.
14. člen
Izvršni sveti soglašajo, da so za tekočo in redko preskrbo
občanov izredno pomembne blagovne rezerve na vseh ravneh
zlasti pa na ravni republike in občine. V ta namen bodo izvršni
sveti tudi v letu 1982 krepili svoje blagovne rezerve v skladu s
sprejetimi programi. Sredstva za oblikovanje rezerv v proračunsko dopolnjevanih občinah se bodo tudi v letu 1982 delno
zagotavljala iz republiškega proračuna v okviru materialnih
možnosti in v skladu z sprejetimi merili.
15. člen
Udeleženci soglašajo, da bodo skupnosti za cene spremljale, ugotavljale in analizirale spremembe cen, medsebojna
razmerja v cenah ter tendence v spremembah cen po dejavnostih, panogah in skupinah proizvodov ter o tem občasno
obveščale udeležence tega dogovora.
16. člen
Udeleženci ugotavljajo, da so ustvarjeni potrebni institucionalni okviri za celovitejši nadzor predpisov o cenah. Zato
bodo organi tržne inšpekcije v letu 1982 povečali svojo aktivnost na tem področju nadzora. V ta namen bo republiški tržni
inšpektorat na temelju povečanega sodelovanja z Republiško
skupnostjo za cene pripravljal okvirne programe dela za organe občinskih tržnih inšpekcij in s tem njihovo delo in
aktivnost v večji meri usmerjal na aktualne probleme nadzora
cen.
V skladu s svojimi pristojnostmi bo Republiški tržni inšpektorat posvetil posebno pozornost kontroli cen in kakovosti
proizvodov v proizvajalnih organizacijah združenega dela;
občinski organi tržne inšpekcije pa bodo izvajali kontrolo cen
proizvodov v blagovnem prometu in cen storitev, posebno
pozornost pa bodo namenili tudi kršitvam predpisov, ki urejajo varstvo kupcev blaga oziroma uporabnikov storitev.
Republiški tržni inšpektorat bo prek občinskih organov
tržne inšpekcije tudi bolj organizirano spremljal preskrbljenost trga ter pojave in motnje na trgu, do katerih prihaja
zaradi dejanj špekulacij v blagovnem prometu, kot so povzročanje pomanjkanja blaga na trgu z ustavljanjem in omejevanjem njegove prodaje, s prikrivanjem blaga, z vezano prodajo
oziroma nakupom blaga ali z neizpolnjevanjem obveznosti iz
pogodb o nakupu in prodaji blaga brez opravičenega vzroka.
O negativnih pojavih na trgu in ugotovljenih kršitvah bodo
organi tržnih inšpekcij obveščali pristojne organe.
17. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni delegati udeležencev.
18. člen
Dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu.

OBRAZLOŽITEV
Osnutek dogovora o izvajanju politike cen proizvodov in
storitev v SR Sloveniji v letu 1982 je pripravljen na temelju
zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen ter na
podlagi osnutkov zvezne in republiške resolucije o uresničevanju družbenih planov v letu 1982. V dogovoru so podrobneje razčlenjene naloge in aktivnosti družbenopolitičnih
skupnosti in skupnosti za cene v SR Sloveniji v letu 1982 na
področju izvajanja politike cen in družbene kontrole cen. Pri
pripravi osnutka dogovora so upoštevane tudi naloge in cilji
na področju izvajanja politike cen, ki jih pristojnim republiškim organom in Republiški skupnosti za cene nalaga osnu12

tek zveznega dogovora o izvajanju politike cen v letu 1982.
Zaradi nalog in obveznosti ter vloge v družbeni kontroli cen in
v izvajanju politike cen so kot podpisniki dogovora poleg
republiške skupnosti za cene vključene tudi občinske skupnosti za cene, saj je na ta način dogovor bolj operativen,
posamezne naloge pa bolj konkretizirane.
Med nalogami, ki bodo oziroma so težišče uresničevanja
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1982 in politike
ekonomske stabilizacije, sodijo tudi cilji in naloge na področju cen. Tako v skladu z zvezno kot tudi republiško resolucijo za leto 1982 bo prihodnje leto potrebno bistveno zavreti
priloga poročevalca

rast cen in s tem zmanjšati stopnjo inflacije ter zaustaviti
padanje življenjskega standarda delovnih ljudi in občanov.
V skladu z osnutkom zveznega dogovora o izvajanju politike cen v letu 1982 smo tudi v osnutku republiškega dogovora predvideli v 2. členu, da bodo udeleženci sprejemali
ustrezne ukrepe tako, da bodo zagotoviluda se bodo cene
gibale v obdobju od decembra 1981 do decembra 1982. leta v
naslednjih okvirih:
-pri proizvajalcih industrijskih proizvodov
15%
- pri storitvah
16%
- pri prodaji na drobno
15-16%
- pri življenjskih stroških
17-18%
Gibanja cen in inflacijski pritiski na dvig cen v drugi polovici
leta 1982 ter rigorozno zastavljeni okviri možnega porasta cen
v prihodnjem letu opozarjajo, da bo za uresničitev zastavljenih ciljev poleg ukrepov do konca leta 1981 na področju cen v
prihodnjem letu potrebno maksimalno angažirati vse subjekte
sistema cen, izvajanja politike cen in družbene kontrole cen.
Izredno pomembno bo, da se bo z izvajanjem ekonomske
politike upošteval vpliv vseh segmentov ekonomske politike,
zlasti pa politike ekonomskih odnosov s tujino ter politike
delitve dohodka in davčne politike, na področje cen in izvajanje politike cen, kar je smisel 4. člena osnutka dogovora.
V prihodnjem letu bo potrebno zagotoviti bistveno bolj
sinhronizirano medsebojno delovanje udeležencev dogovora
na področju izvajanja družbene kontrole cen. Hkrati bodo
skupnosti za cene v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in
splošnimi združenji ter v skladu s predvidenimi okviri rasti cen
pripravile programe sprememb cen v letu 1982. Na ta način

bodo samoupravne organizacije in skupnosti prevzele konkretno odgovornost za uresničevanje dogovorjene politike
cen. V 12. členu osnutka dogovora je predvideno tudi obvezno sodelovanje Republiške skupnosti za cene z občinskimi skupnostmi pri izvajanju politike cen pomembnejših
proizvodov in storitev iz občinske pristojnosti.
Pomembna predpostavka izvajanja učinkovite družbene
kontrole cen je tudi v 5. členu osnutka dogovora, ki udeležence dogovora obvezuje, da bodo pospeševali samoupravno
urejanje cen s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori o cenah. Z doslednim upoštevanjem novih sistemskih
rešitev in predvidenih okvirov rasti cen v letu 1982 se bo s
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem o cenah uresničevala nova vloga samoupravnih organizacij in skupnosti na področju družbene kontrole cen. Zakon
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen,predvideva
možnost samoupravnega urejanja cen tudi za organizacije
združenega dela s področja trgovine, v nasprotnem primeru
pa bodo za te organizacije veljali predpisi, predvideni v 10.
členu osnutka dogovora.
Zastavljene cilje na področju politike cen v letu 1982 bo
mogoče uresničevati le s selektivnim in diferenciranim izvajanjem politike cen s strani skupnosti za cene ob doslednem
upoštevanju zakonsko predpisanih meril o oblikovanju cen in
navodil o uporabi meril. V 8. členu osnutka dogovora so zato
predvidene nekatere oblike selektivne in diferencirane politike cen, v skladu z nalogami resolucije pa je v 9. členu
dogovora predvideno, da v letu 1982 v cene ne bi na novo
vgrajevali razvojne komponente na temelju 41. člena zveznega zakona.

PREDLOG ZAKONA
o proračunu

Socialistične republike

Slovenije za

leto.1982 (ESA-835)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom SR Slovenije za leto 1982 (v nadaljnjem
besedilu: republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični republiki Sloveniji ter prispevka proračunu federacije.
2. člen
Skupni prihodki republiškega proračuna se razporedijo:
- za republiške potrebe
9,757.447.356 din
- za tekočo proračunsko rezervo
50,00.000 din
- za prispevek federaciji
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci, ki je sestavni del splošnega dela
republiškega proračuna.

3. člen
Od prihodkov po prvi in drugi alinei prvega odstavka prejšnjega člena se 1% izloči v sredstva rezerve Socialistične
republike Slovenije.
V sredstva rezerve Socialistične republike Slovenije se poleg sredstev iz prejšnjega odstavka posebej izloča še 1% od
iste osnove, dokler se ne nadomesti znesek, s katerim je bil
pokrit izpad proračunskih prihodkov Socialistične republike
Slovenije po 44. členu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1981.
priloga poročevalca

4. člen
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce, oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu): Izvršni svet), oziroma s pogodbo med Socialistično republiko Slovenijo in nosilcem, oziroma uporabnikom
sredstev, drugače določeno.
5. člen
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva republiškega proračuna le za tiste namene kot so
opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona.
6. člen
»
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in
organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom Zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih zagotavljajo v
■ letu 1982:
- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti;
- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi
upravni organ in njegovega namestnika;
- sredstva za materialne stroške;
- sredstva opreme;
- sredstva za posebne namene.
7. člen
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem,
tudi dohodka delavcev delovnih skupnosti so programi dela
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in doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa.
V programih dela morajo biti delovne naloge ustrezno izkazane in razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto
in zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje
dela.
Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov
delavcev, v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela
in naloge enake zahtevnosti, ob približno enakih delovnih
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo.
Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v
organizacijah združenega dela.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi
poročajo Izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem četrletju.
Organu, ki poročila o realizaciji programa dela ne predloži v
roku iz prejšnjega odstavka se akontacija za naslednje polletje zniža za 20%.
9. člen
Dokler ne bodo izdelana merila za finančno vrednotenje del
in nalog, se bodo organom sredstva za osebne dohodke
delavcev zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od osnove
določene v proračunu za leto 1982 zmanjšane za usklajevanje
osebnih dohodkov. Ta sredstva se lahko na podlagi sklepa
Izvršnega sveta med letom povečajo za odstotek usklajevanja
osebnih dohodkov, ne morejo pa se povečati zaradi sprememb v prispevnih stopnjah iz osebnega dohodka in dohodka.
10. člen
Sredstva za materialne stroške ter opremo in amortizacijo
se določijo v skladu z vrednostjo materiala in storitev ter
opreme. Sredstva za opremo in amortizacijo ter za posebne
namene bodo organom v letu 1982 dodeljena na podlagi
utemeljenih pismenih zahtevkov.
>q
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša
tudi obseg sredstev za delo.
12. člen
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet.
Ce se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo
organa oziroma uporabnika prenesejo v tekočo proračunsko
rezervo.
13. člen
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so
jim odobrena z republiškim proračunom.
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo prevzemati na račun republiškega proračuna
obveznosti, ki bi presegle z republiškim proračunom določena sredstva.
Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, oziroma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.
14. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posa14

mezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati
ukrep, oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih organi ustvarijo s svojo dejavnostjo, so
prihodek republiškega proračuna, če ni s tem zakonom drugače določeno.
16. člen
- Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem
členu lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov naslednji organi:
- Izvršni svet Skupščine SRS,
- Republiški komite za informiranje,
- Protokol v Izvršnem svetu Skupščine SRS,
- Republiški sekretariat za notranje zadeve,
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo,
- Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun,
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo,
- Republiška geodetska uprava,
- Zavod SRS za družbeno planiranje,
- Zavod SRS za statistiko,
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- Hidrometeorološki zavod SRS,
- Arhiv SR Slovenije,
- Zavod SRS za šolstvo,
- Luška kapitanija Koper,
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- Seizmološki zavod SRS.
17. člen
Izjemoma lahko prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve
po 15. členu tega zakona uporabijo naslednji organi in sicer:
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavnosti zavoda,
- Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
- za delno kritje izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin.
18. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
pri opravljanju nadzorstva nad izvrševanjem republiškega
proračuna nadzoruje:
- finančno, materialno in računovodsko poslovanje uporabnikov republiškega proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
ter
- financiranje investicij, „za katere se sredstva delno ali v
celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora v organih, ki
se jim sredstva zagotavljajo iz republiškega proračuna ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so
bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za pravosodje,
upravo in proračun pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo
v republiški proračun in o tem obvestiti Izvršni svet.
Če Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun pri opravljanju nadzorstva iz prvega odstavka tega člena
ugotovi, da finančno ali materialno knjigovodstvo v organu ni
ustrezno urejeno, je dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu
predlagati ustrezne ukrepe.
19. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so organu
odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik
organa oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva.
20. člen
Organi in drugi porabniki sredstev republiškega proračuna
so dolžni Republiškemu sekretariatu za pravosodje, upravo in
priloga poročevalca

proračun predložiti predračune, oziroma finančne načrte za
leto 1982 ter zaključne račune za leto 1981 najpozneje do 15.
marca 1982, organi iz 16. in 17. člena pa so dolžni v predračunih, oziroma finančnih načrtih in zaključnih računih še posebej izkazati uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih
neposredno uporabljajo na podlagi zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1982.
Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun do 1. aprila 1982
podatke za analizo zaključnih računov, skladno z navodilom
tega sekretariata.
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi
najkasneje do 31. decembra 1982 vrniti v republiški proračun,
razen:
- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135.
člena zakona o notranjih zadevah in
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi
314. člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti.
21. člen
Nosilci sredstev za obveznosti, ki imajo značaj splošnih
družbenih potreb so:
1. Sekretariat Izvršnega sveta na postavki:
- ustavne obveznosti republike v zamejstvu
2. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega
razvoja pri Izvršnem svetu na postavki:
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji
3. Protokol v Izvršnem svetu na postavkah:
- protokolarni stroški
- sredstva za upravljanje reprezentančnih zgradb
4. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja na
postavkah:
- nadomestila funkcionarjem v službi v organih federacije,
- štipendije za potrebe organov v federaciji,
- štipendije za potrebe republiške uprave,
- sklad za dodatno financiranje stanovanjske izgradnje za
potrebe delavcev iz SR Slovenije v organih federacije,
- sklad za dodatno izobraževanje delavcev na področju
mednarodnih odnosov.
5. Urad za narodnosti na postavkah:
- financiranje narodnosti,
- sofinanciranje s Socialistično republiko Hrvatsko.
6. Republiška uprava za družbene prihodke na postavki:
- modernizacija davčne službe.
7. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun na postavkah:
- odškodnine po sodnih sklepih,
- preživnine babicam in odškodnine za prevzeta premoženja,
- sredstva za proslave republiškega pomena,
- bančni stroški in obresti.
8. Republiški komite za borce in vojaške invalide na postavkah:
- razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za
notranje zadeve,
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV,
- zdravstveno varstvo borcev NOV,
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov,
- varstvo civilnih invalidov vojne,
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev,
- komisija po 82. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- republiške priznavalnine,
9. Republiški komite za delo na postavkah:
- pokojnine in varstveni dodatek kmetov - borcev NOV,
zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov,
- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev.
10. Republiški komite za družbeno planiranje na postavki:
- priprava dolgoročnega plana SR Slovenije.
11. Republiški komite za informiranje na postavki:
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnevnikov.
12. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na postavkah:
- Kobilarna Lipica,
priloga poročevalca

- Zavod za ribištvo,
- Kozorog Kamnik,
- Jelen Snežnik,
- Medved Kočevje.
13. Republiški komite za kulturo in znanost na postavkah:
- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije,
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije,
- Arboretum - Volčji potok,
- Triglavski narodni park Bled.
14. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
na postavkah:
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji.
15. Center za družbeni sistem informiranja in informatiko
- elektronski center - s tem, da se sredstva dodeljujejo
med letom na podlagi letnega programa, ki ga potrdi Izvršni
svet.
16. Republiški štab za teritorialno obrambo na postavki:
- pospeševanje konjereje.
17. Republiška konferenca Zveze Socialistične mladine Slovenije na postavki:
- mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru,
- regres za skupinska potovanja otrok in mladine. 22. člen
Nosilci sredstev razporejenih v razdelku »negospodarske
investicije« so:
1. Za investicijska vlaganja splošnega družbenega pomena:
- Republiški komite za vzgojo, izobraževanje ter telesno
kulturo za:
a) izgradnjo in adaptacije vzgojno-izobraževalnih in vzgojnovarstvenih organizacij na dvojezičnem območju v SR Sloveniji,
b) sofinanciranje sanacije, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnjo visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1981-1985;
- Republiški komite za borce in vojaške invalide za izgradnjo nove stavbe muzeja ljudske'revolucije,
- Republiški komite za kulturo in znanost za izgradnjo
Kulturnega doma Ivan Cankar,
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije za izgradnjo sistema obrambe pred točo in za program vzpostavitve in
organizacije sistema obrambe pred točo in za program vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mreže meritvenih
postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije.
- Republiška geodetska uprava za izvajanje geodetskih del
na območju SR Slovenije.
2. Investicijska vlaganja za potrebe republiških upravnih in
pravosodnih organov:
Na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične
republike Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v
obdobju 1981-1985 (Uradni list SRS, št. 21/81) so nosilci
sredstev:
- Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun,
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo ter
- Republiški sekretariat za notranje zadeve.
3. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
na postavkah:
- sredstva za odplačevanje anuitet, po finančnih programih in najetih kreditih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov ter
- sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih
stanovanj za delavce republiških organov za obdobje
1982-1985 in zagotovitvi sredstev za odplačilo posojil, najetih
za stanovanja, zgrajena v obdobju 1975-1981.
4. Izvršni svet na postavki:
- financiranje programa graditve stanovanj za nosilce
družbenih funkcij v SR Sloveniji za obdobje 1982-1985.
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve na postavki:
- sofinanciranje programa zagotavljanja stanovanj delavcem organov za notranje zadeve za obdobje 1982-1985.
23. člen
V okviru bilance prihodkov in splošnega razporeda prihodkov se sklepajo pogodbe z izvajalci del za sredstva »negospor
darske investicije« na postavkah:
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- sredstva na podlagi Zakona O investicijskih vlaganjih
Socialistične republike Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1981-1985 do višine 115.530.000 din.

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH
SREDSTEV OBČINAM

24. člen
Nosilec sredstev, razporejenih v razdelku intervencije v
porabi hrane (kompenzacije) je:
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve;

29. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu,
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna
sredstva, iz republiškega proračuna po določbah tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva).

25. člen
Iz postavke »znanstvene raziskave za potrebe Izvršnega
sveta in organov« se bodo v letu 1981 dodeljevala sredstva
vsem organom tudi tistim, ki so imeli do sedaj znanstvene
raziskave vključene v pogodbeno dejavnost v okviru posebnih
namenov pod naslednjimi pogoji:
- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni
svet,
- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev
pogodbe,
- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina
(lahko tudi več,) v katerih mora izvajalec raziskovalne naloge
poročati Izvršnemu svetu, kako napreduje delo na nalogi,
- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno nalogo naročil, izvršiti recenzijo o kvaliteti opravljene naloge,
- recenzija o kvaliteti opravljenih nalog je osnovni pogoj za
pokritje celotne pogodbene obveznosti iz sredstev proračuna
SRS za leto 1982

30. člen
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so
uvedle občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po
stopnji 0,5 odstotka od osnove.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavlja
Republiška uprava za družbene prihodka in Republiški sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V obsegu prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, ki
se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks.

26. člen
Nosilec sredstev, razporejenih v razdelku »Zvezne obveznosti prenešene na republike in avtonomni pokrajini« je Republiški sekretariat za finance, za »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju« pa. Republiški komite
za mednarodno sodelovanje.
27. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. O prenosu sredstev med posameznimi postavkami republiškega proračuna,
2 O uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slovenije do višine 5.000.000 dinarjev v posameznem primeru oziroma v občini, vendar samo za namene iz prve točke 39. člena
zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78).
3. O porabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« republiškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev, za
zneske do višine 100.000 dinarjev, pa je pooblaščena Koordinacijska komisija Izvršnega sveta,
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljena in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju
republike ter
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljena v zadostnem obsegu.
4. O razporeditvi sredstev za obveznosti do federacije iz
naslova prispevka federaciji po namenih in dinamiki priliva
prihodkov republiškega proračuna,
5. O razporeditvi sredstev za druge namene, kot so z zakonom o proračunu SRS za leto 1982 predvidena.
28. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun:
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi
sprememb v programih dela organov,
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških
upravnih organih in med različnimi postavkami istega namena,
- dodeljuje sredstva organom iz postavk »delo v posebnih
pogojih, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za spremembe med letom,« ter
- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.

31. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sredstev za splošno porabo, opredeljenim na podlagi resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981 do 1985 v letu 1982 ob 28 odstotkov počasnejšem
gibanju sredstev za splošno porabo od rasti dohodka v občini.
Rast dohodka po prejšnjem odstavku se bo ugotavljala po
periodičnih obračunih gospodarstva v občini.
32. člen
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti,
nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu:
1. dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v občini
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za
delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1982, ki jih
določi Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun.
Pri tem ugotovi obseg sredstev:
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njegovem razporejanju,
b) za osebni dohodek funkcionarja, k-i vodi upravni organ in
njegovega namestnika, - po družbeno dogovorjenih osnovah
in merilih,
c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene
upravnega organa ter za izvajanje delegatskega sistema v
občini.
- dejavnost ljudske obrambe - po merilih, ki jih glede na
programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega plan-a
in zakona o ljudski obrambi določi Republiški sekretariat za
ljudsko obrambo,
- občinske priznavalnine borcem NOV - po družbenem
dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin borcem NOV - po merilih, ki jih določi Republiški
komite za borce in vojaške invalide,
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih programih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru občinske
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva,
- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv - po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve,
- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planiranja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov
borcev NOV - po merilih, ki jih določi Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora,
- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi
Republiška geodetska uprava.
priloga poročevalca
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2. Anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do preživninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izvajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez
ugotovljene identitete, obveznosti iz preteklega leta po podatkih iz zaključnega računa in obveznosti za izločanje v sredstva rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1982;
3. Izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih po enotnih merilih in kriterijih, ki jih sprejme Izvršni svet;
4. Intervencije v proizvodnji hrane — po merilih, ki jih določi
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
5. Negospodarske investicije za potrebe državnih organov v obsegu, ki ga v dogovoru s posamezno občino določi
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v
okviru dopolnilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom.
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v smislu prejšnjega odstavka so lahko sredstva za naloge v zvezi z
oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv in intervencij v proizvodnji hrane iz 4. alinee 1. točke prvega odstavka tega člena
in iz 4. točke tega člena višja, kot je obseg dopolnilnih sredstev za posamezno občino po 31. členu tega zakona.
33. člen
Če bi bila glede na obseg splošne porabe v občinah po
merilih iz tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti
iz drugega odstavka 39. člena zakona o republiškem proračunu za leto 1981 (Uradni listSRS, štev. 33/80) potrebna večja
sredstva, kot so s tem zakonom predvidena za dopolnjevanje
občin v letu 1982, se dopolnilna sredstva najprej znižajo za
naloge v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv ter
intervencij v proizvodnji hrane po merilih, ki jih določita
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve
in Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
nato pa tudi za druge dejavnosti in naloge iz 32. člena tega
zakona. Pri tem je potrebno najprej zagotoviti sredstva za
priznavalnine borcem NOV ter za osebne dohodke delavcev in
materialne stroške v organih družbenopolitične skupnosti.
34. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sredstva ne zagotavljajo tistim občinam, ki niso prejemale dopolnilnih sredstev v letu 1981.
35. člen
Če zaradi naravnih nesreč ali izjemnih motenj v gospodarstvu v posamezni občini dohodek v letu 1982 podpovprečno
narašča, lahko Izvršni svet za takšno občino prizna obseg
splošne porabe v smislu 31. člena tega zakona do višine
planirane rasti dohodka gospodarstva takšne občine za leto
Občine, ki imajo po merilih iz tega zakona pravico do
dopolnilnih sredstev morajo Republiškemu sekretariatu za
finance predložiti podatke o planskih izhodiščih za gibanje
sredstev za splošno porabo v primerjavi z rastjo dohodka v
občini po 31. členu tega zakona.
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino
začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance, na podlagi
podatkov o planskih izhodiščih za gibanje sredstev za
splošno porabo po prejšnjem odstavku in na podlagi prihodkov občin iz 30. člena ter meril za ugotavljanje obsega sredstev za splošno porabo iz 32. člena tega zakona.
37. člen
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajstinah.
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posamezno občino, se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v višini akontacij iz leta 1981, povečanih za 10%.
Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena.
38. člen
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije
na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po
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tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1982.
39. člen
Po preteku leta 1982 se na podlagi podatkov službe družbenega knjigovodstva po zaključnih računih gospodarstva iz
drugega odstavka 31. člena tega zakona ugotovi gibanje
obsega splošne porabe v primerjavi z gibanjem dohodka v
občini in se na tej osnovi v skladu z določbami 32. člena tega
zakona dokončno ugotovijo potrebna dopolnilna sredstva za
posamezne občine v letu 1982.
Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1983.
III. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek odgovorna oseba organa;
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste
namene, za katere so bila dodeljena (drugi odstavek 18.
člena),
2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega
knjigovodstva (tretji odstavek 18. člena),
3. Če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v
določenem roku v republiški proračun (tretji odstavek 20.
člena),
4. če neopravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun
(člen 38).
41. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba organa:
1. če ne pošlje Izvršnemu svetu polletnega poročila o realizaciji programa v določenem roku (prvi odstavek 7. člena),
2. Če Republiškemu sekretariatu za pravosodje, upravo in
proračun ne predloži v določenem roku predračuna oziroma
finančnega načrta za leto 1982, zaključnega računa za leto
1981 ter podatkov z g analizo zaključnih računov (prvi in drugi
odstavek 20. člena).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna (razen sredstev za delo organa), predvsem pa za pokritje
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna za leto 1981
ter za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu
za leto 1982 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična republika Slovenija najela posojila pri temeljnih bankah, vendar največ do zneska 400.000.000 din.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene Izršni svet.
43. člen
Če bodo v letu 1981 prihodki proračuna SR Slovenije doseženi v višjem obsegu kot so predvideni z bilanco proračuna,
se razlika med tako planiranimi in več doseženimi prihodki
prenese med prihodke neto proračuna za leto 1982.
44. člen
Če bodo prihodki v letu 1982 doseženi v manjšem obsegu,
kot so z bilanco proračuna predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do višine 150.000.000 din uporabljena sredstva
rezerve SR Slovenije v skladu s tretjo točko 39. člena zakona o
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih.
Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje primanjkljaja, bo SR Slovenija v letu 1983 vračala v sredstva
rezerve z dodatnim 1% izločanjem skupnih prihodkov, dokler
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje
primanjkljaja.
45. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
17

SKUPSCINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. Osnovna usmeritev
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 je
izdelan v skladu z:
Izhodišči za pripravo predloga zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1982, ki so bila sprejeta na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije 25. novembra 1981,
Družbenim planom SR Slovenije za obdobje od 1981-1985
ter Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od 1981-1985 ter
Osnutkom resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982.
Predlog zakona o proračunu temelji na:
- 319. členu Ustave Socialistične republike Slovenije,
- Zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih,
- Zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ter
- Zakonu o financiranju federacije ter Zakonu o izvrševanju proračuna federacije za leto 1982.
Pri izdelavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1982 so bila dosledno upoštevana določila Resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982,
po katerih bo rast sredstev za splošno porabo na ravni republike zaostajala za 28% za rastjo dohodka. Tako omejena rast
splošne porabe v letu 1982 je zahtevala od vseh koristnikov
republiškega proračuna, da so svoje zahtevke do republiškega proračuna temeljito proučili in uskladili z dejansko
možnostjo rasti proračunske porabe.
V okviru tako določenega obsega splošne porabe na ravni
republike, ki znaša 9.807,4 mio din, je bilo možno vključiti le
najnujnejše in neodložljive obveznosti republiškega proračuna v letu 1982.
Za pokrivanje obveznosti tako predlaganega obsega republiškega proračuna ne uvajamo novih virov, spreminja pa se
stopnja davka iz osebnega dohodka iz sedanjih 1,9% na 1 %,
tako kot je bilo dogovorjeno ob sprejetju rebalansa republiškega proračuna v mesecu juliju 1981.
V samem zakonu kakor tudi v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SRS za leto 1982 ni opredeljena obveznost do
prispevka proračunu federacije. Na podlagi osnutka zakona o
financiranju federacije za leto 1982, je ta obveznost bistveno
višja kot znaša ocenjeni priliv 50% deleža temeljnega davka
od prometa proizvodov. Ob sestavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, je Izvršni svet zavzel stališče,
da je obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije mogoče pokrivati le iz priliva 50% deleža temeljnega
davka od prometa proizvodov.
Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije
bo znana šele ob dokončni uskladitvi zveznega proračuna v
Skupščini SFRJ, kar bo Izvršni svet upošteval in bo predložil
dokončno višino obveznosti do prispevka proračunu federacije Skupščini SR Slovenije v amandmajski obliki.
V republiškem proračunu se prvič v letu 1982 ne zagotavljajo sredstva za intervencije v proizvodnji hrane. V ta namen
bo Izvršni svet že v mesecu januarju 1982 predložil Skupščini
SR Slovenije predlog zakona, v katerem bo opredeljen in
finančno ovrednoten program intervencij ter istočasno predložil tudi namenski avtonomni vir, ki naj bi bil v celoti namenjen pokritju teh obveznosti.
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 se delno zagotavljajo
tudi sredstva za intervencije v porabi hrane (kompenzacije)
razlika preostalih ocenjenih in nujno potrebnih sredstev za
kompenzacije in nujno potrebnih sredstev za kompenzacije in
blagovne rezerve pa bo zagotovljena z Dogovorom o izvajanju
politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR
Sloveniji za leto 1982.
Predlog proračuna je sestavljen tako, da so skupni prihodki
republiškega proračuna razporejeni:
- za republiške potrebe v višini 9.757,4 mio din,
- za tekočo proračunsko rezervo 50,0 mio din ter
- za prispevek proračunu federacije v višini

II. Viri prihodkov
Ocena prihodkov republiškega proračuna za leto 1982
izhaja iz sledečih predpostavk:
1. Da se zadržijo obstoječi viri sredstev neto republiškega
proračuna
2. Da se omeji zajemanje sredstev splošne porabe na nivoju neto republiškega proračuna skladno z resolucijo o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982.
3. Da se pokritje obveznosti do prispevka proračunu federacije uporabijo le sredstva temeljnega davka od prometa
proizvodov.
Globalni obseg prihodkov bo tudi v letu 1982 zagotavljalo
predvsem 5 osnovnih virov:
- davek iz dohodka TOZD,
- republiški davek iz osebnega dohodka,
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji,
- republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve ter,
- temeljni davek od prometa proizvodov (50% del):
Prihodki iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
so ocenjeni v višini 2.438,2 mio din aH s 112,6%.
Republiški davek iz osebnega dohodka je predviden po 1%
stopnji.
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od
plačil za storitve je v vsoti prihodkov predviden v višini 4.748,1
mio din oziroma v 19% višjem obsegu v primerjavi ž letom
1981. Dotok tega vira je predvsem odraz različnih gibanj v
proizvodnji, v potrošnji in na področju cen.
Preostali po obsegu in v vsoti manjši del virov pa sestavljajo
prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka od
dobička, ki ga plačujejo tuje osebe in drugi prihodki.
S tako določenim obsegom virov prihodkov republiškega
proračuna je bilo mogoče uskladiti obseg odhodkov, le z
zniževanjem nekaterih že sprejetih zakonskih obveznosti republiškega proračuna.
III. Razporeditev prihodkov
republiškega proračuna
Doseženi prihodki SR Slovenije za leto 1981 bodo razporejeni za naslednje namene:
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV V LETU 1982
Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov določa Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije glede na naravo, vrsto, obseg in
zahtevnost nalog in opravil z delovnega področja organov,
tako da se zagotovi neovirano delovanje in izvršitev njihovih
funkcij.
Na podlagi 104. člena zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo sredstva za
delo organov:
-sredstva, ki jih delavci v skladu z zakonom pridobivajo kot
dohodek delovne skupnosti,
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva za opremo in amortizacijo,
- sredstva za posebne namene:
V okviru dohodka delovnih skupnosti pridobivajo delavci
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v skladu z
načelom delitve po delu ter z osnovami in merili iz samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
Osnova za pridobivanje sredstev za delo in s tem tudi
dohodka delavcev delovnih skupnosti so programi dela in
dejanski rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa.
Osnova za zagotovitev sredstev za bruto osebne dohodke
priloga poročevalca
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delovnih skupnosti v letu 1982 je število zaposlenih delavcev
in upravičena sredstva za njihove osebne dohodke v mesecu
oktobru 1981 po sedaj veljavnih kriterijih. Oblikovana sredstva so povečana za 15 odstotkov za usklajevanje osebnih
dohodkov z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v združe>nem delu.
Sredstva za bruto osebne dohodke se zagotavljajo v višini
3.491,3 mio dinarjev ali 27,0 odstotka več kot bo znašala
predvidena poraba v letu 1981. Na indeks povečanja v primerjavi z letom 1981 vpliva v prvi vrsti uskladitev osebnih dohodkov v 2. polletju 1981, ki na porabo v tem letu vpliva v
polovičnem obsegu, v letu 1982 pa je potrebno zagotoviti
dvakratni znesek; kar vpliva na povečanje mase za osebne
dohodke z indeksom 109,7; ob tem pa ostane višina osebnih
dohodkov nespremenjena. Sredstva za uskladitev osebnih
dohodkov (15 odstotkov od osnove) pa dodatno vplivajo na
indeks, tako da le-ta znaša 127,0 odstotka.
V okviru sredstev za osebne dohodke delovnih skupnosti se
zagotavljajo tudi sredstva za delo v posebnih pogojih (nadurno in nočno delo, delo ob nedeljah in praznikih ter dodatek za deljen delovni čas) Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve in zavodom za izvrševanje kazenskih sankcij v
višini 239,2 mio dinarjev ali 24,5 odstotka več kot v letu 1981.
Sredstva sklada skupne porabe se z republiškim proračunom za leto 1982 zagotavljajo v višini 135,8 mio dinarjev ali
13,4 odstotka več, kot bo znašala predvidena poraba v letu
1981 za sledeče namene:
- sredstva za regres za prehrano med delom,
- sredstva za regres za letni dopust,
- sredstva za jubilejne nagrade,
- sredstva za odpravnine.
Višina sredstev za prehrano med delom in regres za letni
dopust je povečana za 15 odstotkov, za jubilejne nagrade in
odpravnine pa za 10 odstotkov v primerjavi z letom 1981.
Tudi v letu 1982 ne bo mogoče uveljaviti določila Zakona o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka,
po katerem se sredstva sklada skupne porabe oblikujejo iz
ostanka čistega dohodka. Zaradi predvidenega zaostajanja
rasti sredstev za splošno porabo za rastjo dohodka v letu 1982
za namene skupne porabe ne bo mogoče zagotoviti dvakratnega zneska, temveč se bodo še vedno oblikovala sredstva za
skupne potrebe delavcev na osnovi tekočega priliva sredstev
iz republiškega proračuna.
Za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih namestnikov in pravosodnih funkcionarjev se zagotavljajo sredstva v višini 184,2 mio dinarjev aH 26,2 odstotka več kot v letu
1981. Kriteriji za oblikovanje teh sredstev so enaki kot za
osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti.
Za spremembe med letom so predvidena le sredstva v višini
60.3 mio dinarjev aH 42,3 odstotka od zagotovljenih sredstev v
letu 1981.
Za materialne stroške bo potrebno v letu 1982 zagotoviti
sredstva v višini 558,6 mio dinarjev, kar v skupnem obsegu
sredstev za ta namen pomeni 29,5 odstotka povečanje glede
na predvideno porabo v letu 1981. Sredstva so za posamezne
organe planirana različno zaradi narave in organizacijske
sestave posameznih organov zlasti pri organih, ki imajo v
svoji sestavi inšpekcijske in skupne službe. V strukturi materialnih stroškov je bilo potrebno upoštevati povečane stroške
električne in toplotne energije, pisarniškega materiala, tiskanja uradnih gradiv in potnih stroškov.
Za opremo in amortizacijo v letu 1982 predlagamo sredstva
v višini 205,4 mio dinarjev ali za 26,5% več od predvidene
porabe v letu 1981. Republiški organi in organizacije, ki se
financirajo iz republiškega proračuna so v skladu s 1. členom
"Zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za
osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev« (Uradni list SRS, št. 33/80) zavezani, da obračunavajo
amortizacijo za osnovna sredstva v višini 20% od najnižjih
stopenj, ki so z Zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev in
drugih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št.
58-828/76) določene za posamezne skupine osnovnih sredstev. Sredstva za 20% minimalno amortizacijo so v letu 1982
zagotovljena na podlagi zahtevkov organov v skupni višini
55.4 mio dinarjev. Razlika sredstev pa se zagotavlja za specifično in nujno potrebno opremo organov za notranje zadeve.
V okviru sredstev za posebne namene bo potrebno v proračunu za leto 1982 zagotoviti sredstva v višini 645,9 mio dinarpriloga poročevalca

jev, kar predstavlja 15,9% povečanje glede na predvideno
porabo v letu 1981.
Po zakonu o sistemu državne uprave se v okviru sredstev za
posebne namene republiškim organom zagotavljajo sredstva
za kritje določenih potreb pri izvrševanju nalog, ki so vezane
na eksterno dejavnost upravnega organa, predvsem za plačila
po pogodbah za posebne akcije, za stroške strokovnih komisij, konferenc in posvetov, za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev v skladu s posebnimi izobraževalnimi programi, za zadeve ljudske obrambe in družbene samozaščite
ter za druge naloge.
OBVEZNOSTI SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA
POMENA IN DEJ A VNOST REPUBLIŠKIH
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN
DRUGIH INSTITUCIJ
Sredstva namenjena za ■■obveznosti splošnega družbenega
pomena in dejavnosti republiških družbenopolitičnih organizacij in drugih institucij« bodo v letu 1982 zagotovljena v
skupni višini 642,2 mio dinarjev ali 13,7% več, kot so znašala
za ta namen dodeljena sredstva v letu 1981. V okviru tega
namena bo SR Slovenija zagotavljala sredstva za:
- obvezosti splošnega družbenega pomena v skupni višini
516,6 mio dinarjev ali 11,3% več kot v letu 1981 ter za
- dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij in
drugih institucij v skupni višini 125,6 mio dinarjev ali 32,5%
več kot v letu 1981.
Višja poraba v letu 1982 je posledica novih obveznosti
republiškega proračuna, to so predvsem stroški volitev v letu
1982, XI. kongres Zveze socialistične mladine Slovenije ter
obveznosti iz družbenega dogovora o zagotovitvi dela sredstev za delo Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso
samoupravljanja "Edvard Kardelj«.
1. Obveznosti splošnega družbenega pomena, ki jih bo SR
Slovenija financirala v letu 1982 so:
- financiranje ustavnih obveznosti republike v zamejstvu,
za katere bo SR Slovenija v letu 1982 zagotovila 258,0 mio
dinarjev ali 4,8% več kot v letu 1981,
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj
razvitih območji v SR Sloveniji na podlagi zakona in v skladu z
usmeritvami Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Sredstva bodo zagotovljena v
višini 85,1 mio dinarjev za sofinanciranje izdelave kompleksnih razvojnih in inicialnih razvojnih programov, ki se nanašajo na manj razvita območja, z refundiranjem dela stroškov
izdelave projektne dokumentacije na manj razvitih obmejnih
območjih in v občini Lenart ter za sofinanciranje komasacij
kmetijskih zemljišč na manj razvitih območjih.
- financiranje narodnosti za uresničevanje posebnih z
ustavo določenih pravic italijanske in madžarske narodnosti
in njunih pripadnikov na dvojezičnem območju SR Slovenije,
za katere bo v republiškem proračunu za leto 1982 zagotovljeno 28,5 mio dinarjev ali 30,0% več kot v letu 1981. S temi
sredstvi se bodo pokrivali stroški dvojezičnega poslovanja pri
občinskih upravnih in drugih organih v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe, ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadailje so to sredstva, ki so namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov narodnosti in sredstva, potrebna za normalno funkcioniranje samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti.
- sofinaciranje s SR Hrvatsko na podlagi dogovorjenih
načel financiranja in spremljanja realizacije programa NIP
»Edit«, italijanske drame in italijanske Unije. Navedene institucije italijanske narodnosti, katerih sedež je na Reki, so
izrednega pomena za razvoj te narodnosti na področju obeh
republik, zato sredstva za delovanje navedenih institucij prispeva SR Hrvatska v visini 85%, SR Slovenija pa 15%, kar
temelji na številu pripadnikov italijanske narodnosti v obeh
republikah. V letu 1982 bo za ta namen zagotovljeno v republiškem proračunu 9,8 mio dinarjev ali 28,8% več kot v letu
1981.
- proslave republiškega pomena na podlagi programa proslav in prireditev v letu 1982, ki ga vsako leto sprejme Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije. V republiškem proračunu za leto 1982 bo za ta namen zagotovljeno 5,0
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mio dinarjev, to je toliko, kot je bilo za program proslav in
prireditev zagotovljeno v letu 1981.
- regres za skupinska potovanja otrok in mladine v višini
6,4 mio din na podlagi družbenega dogovora o popustih in
regresih za skupinska potovanja otrok in mladine za obdobje
1981-1985.
- sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov v višini 90,0 mio dinarjev in sicer za nadomeščanje
razlike med proizvodno in prodajno ceno politično-informativnih dnevnikov »Delo«, »Dnevnik« in »Večer-' v skladu z
merili, ki jih določa družbeni dogovor o medsebojnih odnosih
pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega
dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov
- zagotavljanje sredstev za vse tiste naravne znamenitosti,
ki so na podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini posebnega družbenega pomena in za katere je ugotovljen splošni
družbeni interes za njihovo varstvo oziroma ohranitev, in
sicer: gojitvena lovišča Triglavski narodni park Bled, Kozorog
Kamnik, Jelen Snežnik ter Medved Kočevje, Zavod za ribištvo,
Konjerejski zavod Lipica ter Arboretum Volčji potok. Gojitvena lovišča so najprirodnejši biotopi in ekosistemi, ki sodelujejo pri varovanju okolja, čuvanju prirode ter pri ohranitvi
avtohtonih vrst divjadi. Družbena intervencija je nujna zaradi
stalnega pojava stekline, garjavosti ter slepote pri z zakonom
zaščitenih vrstah divjadi, zaradi odnosa do gozdov in nacionalnih parkov. Zavod za ribištvo skrbi za varstvo in ohranitev
avtohtonih sladkovodnih vrst rib in varuje naše reke in jezera
pred onesnaženostjo, Konjerejski zavod Lipica pa skrbi za
vzrejo in selekcijo čistokrvne Upicanske pasme konj za potrebe jahalnega športa, za dresiranje in ne nazadnej tudi za
potrebe oboroženih sil. V proračunu SR Slovenije za leto 1982
bodo za financiranje navedenih zavodov zagotavljena sredstva v skupni višin/ 8,9 mio dinarjev.
- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in
sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije na podlagi družbenega dogovora o izdelavi in sofinanciranju druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije v obdobju od 1977 do 1990 in družbenega dogovora o pripravi, izdaj/ in financiranju Enciklopedije Slovenije, za kar bo v republiškem proračunu za leto 1982
zagotovljeno skupaj 5,9 mio dinarjev ali 11,0% več kot v letu
1981.
- zagotavljanje sredstev za nabavo kobil in žrebcev haflinške pasme za potrebe teritorialne obrambe SR Slovenije v
višini 3,9 mio dinarjev, ker je reja vrst konj izrednega strateškega pomena v hribovitih in obmejnih predelih SR Slovenije.
- mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru za
uresničitev zastavljenih nalog na področju mladinskega prostovoljnega dela, za kar bo v republiškem proračunu za leto
1982 zagotovljeno 14,5 mio dinarjev ali 26,1% več sredstev
kot v letu 1981.
2. V proračunu SR Slovenije se bodo v letu 1982 zagotavljala sredstva za dejavnosti naslednjih republiških družbenopolitičnih organizacij ter drugih institucij:
a) Republiške družbenopolitične organizacije:
- Republiški konferenci SZDL Slovenije za financiranje
redne dejavnosti ter za stroške volitev v letu 1982
- Republiški konferenci zveze socialistične mladine Slovenije za financiranje redne dejavnosti, pohoda »AVNOJ 82«,
meseca mladosti, XI kongres Zveze socialistične mladine Slovenije ter za sofinanciranje mladinskega seminarja Alpe-Jadran.
- Republiškemu odboru zveze združenj borcev NOV SR
Slovenije za financiranje redne dejavnosti, volilne skupščine
Zveze združenj borcev NOV ter za Republiški odbor zveze
prostovoljcev borcev za severno mejo 1918/19
- Republiški konferenci zveze rezervnih vojaških starešin
SR Slovenije za financiranje redne dejavnosti
b) Druge institucije:
- Slovenski izseljenski matici
- Skupnosti slovenskih občin
- Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja
- Društvu za združene narode za SR Slovenijo
- Jugoslovanskemu centru za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj«.
Obseg sredstev, ki se zagotavlja za posamezne republiške
družbenopolitične organizacije in druge institucije je razviden
iz tabelarnega pregleda št. 4.
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NEGOSPODARSKE INVESTICIJE
V letu 1982 se bodo sredstva v republiškem proračunu
zagotavljala za investicijske naložbe splošnega družbenega
pomena in investicijske naložbe za potrebe republiških upravnih in pravosodnih organov, in sicer za tiste negospodarske
investicije, ki temeljijo na že sprejetih zakonih, skupščinskih
odlokih, družbenih dogovorih in drugih aktih.
Za sprejete obveznosti za investicijske naložbe splošnega
družbenega pomena, investicijske naložbe za potrebe republiških upravnih in pravosodnih organov ter odplačilo anuitet
za najete kredite bo v letu 1982 zagotovljeno 649,1 mio dinarjev in sicer za naslednje namene:
I. Investicijska vlaganja splošnega družbenega
pomena
1. V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji, bo SR
Slovenija tudi v letu 1982 zagotavljala 50% participacijo investicijske vrednosti za izgradnjo in adaptacijo objektov na
dvojezičnem območju SR Slovenije v višini 36,6 mio dinarjev.
Predvidena je adaptacija Osnovne šole Dante Alighieri Izola,
adaptacija Ekonomske in Poklicne šole z italijanskim jezikom
v Izoli, adaptacija Osnovne šole Hrvatini, Gimnazije z italijanskim jezikom v Kopru, adaptacija vzgojnovarstvene organizacije Strunjan, Piran in Hrvatini ter adaptacija osnovne šole
Piran, izgradnja srednješolskega centra v Lendavi, izgradnja
prizidka k Osnovni šoli Drago Lugarič Lendava, izgradnja
telovadnice pri Osnovni šoli Drago Lugarič Lendava, izgradnja telovadnice pri Osnovni šoli Sečovlje, izgradnja kanalizacije pri Osnovni šoli Dobrovnik, potrebno pa je zagotoviti tudi
sredstva za prekoračitev pri investicijskih vlaganjih v Osnovni
šoli Domanjševci.
2. V skladu z odlokom in družbenim dogovorom o dograditvi zdravstveno rekreacijskega centra za vojaške invalide in
udeležence NOV v Strunjanu tudi SR Slovenija, kot sofinancer
izgradnje centra odplačuje anuitete od najetega kredita pri
Ljubljanski banki-Združeni banki. V letu 1982 bo potrebno
poravnati zapadlo obveznost v višini 8,6 mio dinarjev.
3. V skladu z družbenim dogovorom o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, oziroma dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in
financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije
v Ljubljani, bo SR Slovenija v letu 1982 zagotovila 46,6 mio
dinarjev za pokritje nastalih podražitev.
4. V letu 1982 bo potrebno zagotoviti namenska sredstva za
odplačilo anuitet in obresti iz posojila za gradnjo skladišč za
potrebe ljudske obrambe. Za ta namen bo zagotovljeno 20,7
mio dinarjev.
5. Zakon o sistemu obrambe pred točo določa, da SR
Slovenija zagotavlja del sredstev za sofinanciranje investicij.
V fazi priprav je odlok o zagotavljanju sredstev za obrambo
pred točo, ki bo dokončno okvantificiral obveznosti SR Slovenije za to srednjeročno obdobje. V letu 1982 naj bi zagotovili
45,0 mio dinarjev. Program izvajanja sistema obrambe pred
točo se deloma prenaša v leto 1982 zaradi uvoznih omejitev in
finančnih težav.
6 V skladu z zakonom o varstvu zraka in odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne
mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije, bo potrebno v letu 1982 zagotoviti v republiškem proračunu določena sredstva, to je 20,0 mio dinarjev za izvajanje
programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne
mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. Sredstva ne bodo zagotovljena v celoti, kot določa citirani odlok, zaradi omejene rasti splošne porabe in vseh obstoječih obveznosti republiškega proračuna.
7. Na podlagi medrepubliškega dogovora o nabavi in vzdrževanju avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov bodo
zagotovljena sredstva v višini 11,5 mio dinarjev za odplačevanje anuitet od kredita, ki je bil najet za nakup avionov.
8. V obdobju od 1982-1985 bo SR Slovenija na podlagi
odloka o sofinanciranju srednjeročnega programa geodetskih del na območju SR Slovenije, ki je v fazi priprav, zagotavljala sredstva za financiranje geodetskih del na območju SR
Slovenije. Za ta namen bo v letu 1982 razpoložljivih 48,4 mio
dinarjev.
priloga poročevalca

9. SR Slovenija je podpisnik družbenega dogovora o izgradnji in financiranju nove stavbe Muzeja ljudske revolucije
v Ljubljani in v skladu z njim zagotavlja 30% sredstev predračunske vrednosti investicije. V letu 1982 bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 12,7 mio dinarjev za izdelavo investicijske
dokumentacije in pripravo zemljišča.
10. V skladu z družbenim dogovorom o financiranju sanacije, povečanju zmogljivosti, vzdrževanju in gradnji visokogorskih planinskih postojank in nadelavi planinskih potov v
obdobju 1981-1985, SR Slovenija zagotavlja v vsakoletnem
proračunu ustrezen delež sredstev, sorazmerno s porastom
sredstev za skupno in splošno porabo v SR Sloveniji. V letu
1982 bo za ta namen zagotovljeno 6,0 mio dinarjev.

tistim, ki so imeli znanstvene raziskave v letu 1980 in 1981
vključene v pogodbeno dejavnost v okviru posebnih namenov
in ki bodo izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev določene
z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1982. V okviru
teh sredstev so zagotovljena tudi sredstva za financiranje
nekaterih nalog Centra za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju in Inštituta za narodnostna vprašanja na podlagi dolgoročnih pogodb.
- za poravnavo že obstoječih pogodbenih obveznosti iz
naslova srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 v višini 0,4 mio dinarjev.
- za pripravljalna dela razvojnega programa SR Slovenije
za obdobje od leta 1986 do leta 1995, oziroma za določena
področja tudi do leta 2000 v višini 18,6 mio dinarjev.

II. Investicijska vlaganja za potrebe
republiških upravnih in pravosodnih organov
1. Na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od
1981-1985 bodo v letu 1982 zagotovljena sredstva v višini
115,5 mio dinarjev za nadaljevanje investicijskih del na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, na
področju notranjih zadev, na področju pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij ter za potrebe republiških upravnih
organizacij. Celotnih sredstev po tem zakonu ni mogoče
zagotoviti, zato bodo zagotovljena le sredstva za podražitve in
dokončanje objektov v letu 1982. Tak pristop pomeni preložitev dinamike izgradnje objektov, ki so predvideni po zakonu.
2. V skladu z odlokom o financiranju programa nabave
računalnika z opremo za Zavod SR Slovenije za statistiko, je
SR Slovenija dolžna poravnati zapadle obveznosti za dinarski
in devizni kredit, ki je bil najet za nakup računalnika z opremo.
V letu 1982 bodo poravnane anuitete v višini 53,0 mio dinarjev.
3. Na podlagi sprejetih treh odlokov bo zagotovljeno 128,1
mio dinarjev za sofinanciranje gradnje stanovanj za delavce
organov notranjih zadev, delavcev republiških upravnih in
pravosodnih organov in nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji.
4. Zagotovili pa naj bi tudi določena sredstva, to je 17,5 mio
dinarjev na postavki ■■investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in pravosodnih organov za izvedbo večjih
popravil in ustreznega vzdrževanja zgradb, na podlagi programov vzdrževanja in adaptacij, usklajevanih z možnostmi
republiškega proračuna. Sredstva je potrebno zagotoviti še
■zlasti zato, ker v preteklih letih ni bilo dovolj investicijskih
vlaganj za ustrezno vzdrževanje in popravila teh zgradb.
5. Za izvajanje medrepubliškega programa namembne
proizvodnje bo v letu 1982 zagotovljeno 55,0 mio dinarjev.
III. Poleg navedenih obveznosti bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 24,0 mo din za odplačilo anuitet za najeta posojila
iz preteklih let, ki jih je SR Slovenija prevzela od sklada za
negospodarske investicije in odpravljenih okrajev ter kredite,
ki jih je najela za nakup stanovanj delavcev, zaposlenih v
republiških upravnih organih in članov zveze združenj borcev
NOV. Vse navedene obveznosti so sprejete, verificirane in jih
ni mogoče odlagati v naslednja leta.

KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST
Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti bodo v
letu 1982 zagotovljena v skupni višini 26,8 mio dinarjev za
naslednje naloge:
- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravosodnih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih DVR
po meddržavnih sporazumih,
- za naloge, ki bodo opravljene na podlagi medrepubliških
dogovorov in mednarodnih pogodb ter pogodb z drugimi
institucijami, to je predvsem za stike s tujino (sodelovanje z
obmejnimi deželami, z mednarodnimi organizacijami
UNESCO in OECD) in sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov,
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji,
- stroški za srednjo penološko šolo ter
- izdelava učnih načrtov ter priprava učne tehnologije.

ZNANSTVENA DEJAVNOST
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bodo v okviru namena »znanstvena dejavnost« zagotovljena sredstva v skupni
višini 62,6 mio dinarjev ali 12,7% več kot v letu 1981 za kritje
naslednjih obveznosti:
- sofinanciranje Slovenske akademije znanosti in umetnosti v višini 28,3 mio dinarjev na podlagi zakona o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti. SR Slovenija je na podlagi
navedenega zakona dolžna zagotavljati Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti sredstva za njeno redno dejavnost in za
nagrade članov SAZU na podlagi sprejetega programa aktivnosti.
- sofinanciranje redne dejavnosti Mednarodnega centra za
upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju v
višini 3,2 mio dinarjev na podlagi dolgoročne pogodbe.
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in večletnega značaja za potrebe SR Slovenije v višini
12,1 mio dinarjev. Iz postavke »znanstvene raziskave« se
bodo v letu 1982 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi
priloga poročevalca

VARSTVO BORCEV NOV IN SOCIALNO
VARSTVO
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bodo za pokrivanje
obveznosti v okviru tega namena zagotovljena sredstva v
skupni višini 1.766,1 mio din ali 34,0 % več kot v letu 1981. Od
skupnega zneska zagotovljenih sredstev bo 1.735,3 mio din
namenjenih za izpolnjevanje obveznosti republike iz naslova
varstva borcev NOV, ki jih določa zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi, 30,8 mio
din pa za pokrivanje obveznosti iz naslova socialnega varstva
nekaterih kategorij občanov (dimnikarji, rudarji, svobodni
umetniki in drugo).
Višino sredstev za pokrivanje obveznosti iz naslova varstva
borcev NOV in socialnega varstva po veljavni zakonodaji ni
mogoče omejevati glede na dovoljen porast splošne porabe v
letu 1982, saj se-giblje v sorazmerju z gibanjem osebnih
dohodkov, porastom življenjskih stroškov in ustreznim povečanjem mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov,
zato znaša indeks porasta teh sredstev za leto 1982 v primerjavi z letom 1981 134,0.
V okviru skupno zagotovljenih sredstev za varstvo borcev
NOV bo SR Slovenija v letu 1982 pokrivala naslednje obveznosti:
- pokojnine in varstveni dodatek kmetov - borcev NOV,
zavarovanih' v starostnem zavarovanju kmetov na podlagi
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Izdatki za pokojnine kmetom — borcem NOV bodo za leto 1982znašali 8,3 mio
din, izdatki za varstveni dodatek kmetov - borcev NOV pa
106,0 mio din,
- razlike v pokojninah borcev NOV na podlagi zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem SR
Slovenija zagotavlja sredstva za pokritje razlike med pokojninami priznanimi in odmerjenimi po splošnih predpisih in
pokojninami priznanimi in odmerjenimi po posebnih predpisih, oziroma pod ugodnejšimi pogoji. Višina teh obveznosti je
odvisna od višine poprečnega mesečnega osebnega dohodka
delavcev SR Sloveniji v preteklem koledarskem letu. V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bodo za akontacije izplačil
valoriziranih pokojnin borcev NOV z zajamčeno pokojninsko
osnovo zagotovljena sredstva v višini 955,0 mio din aH 35,8 %
več kot v letu 1981,
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- dodatek zaposlenim udeležencem NOV na podlagi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV v višini 15,2
mio din,
- zdravstveno varstvo borcev NOV na podlagi zakona o
zdravstvenem varstvu in zakona o republiških priznavalninah
v višini 0,3 mio din,
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov na podlagi zakona o
vojaških invalidih v višini 523,3 mio din ali 39,7 % več kot v
letu 1981 za financiranje invalidskega dodatka in drugih obveznosti,
- varstvo civilnih invalidov vojne na podlagi zakona o civilnih invalidih vojne v višini 96,0 mio din ali 35,8 % več kot v letu
1981 za financiranje vseh oblik tega varstva,
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo v
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn
1912 do 1918 v višini 4,9 mio din,
- stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pravice do pokojnine po 36. in 41. členu zakona o temeljnih
pravicah in pokojninskega in invalidskega zavarovanja v višini
0,3 mio din,
- republiške priznavalnine na podlagi zakona o republiških
priznavalninah v višini 26,0 mio din.
Obveznosti, ki jih bo SR Slovenija pokrivala v letu 1982 iz
sredstev za socialno varstvo nekaterih kategorij občanov, pa
so naslednje:
- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev na
podlagi zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih in zakona o preživninah
bivšim dimnikarskim obrtnikom v višini 2,1 mio din,
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov na podlagi
zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje
samostojnih umetnikov v višini 14,5 mio din,
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji na podlagi zakona o
zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad ter na podlagi programov in potreb občin, ki jih je preveril Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora, v višini 13,0 mio din.
DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM
Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi je ovrednoten program nalog v letu 1982, ter v odvisnosti od limitirane rasti
sološne porabe v letu 1982.
Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo ob
čini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih
proračunskih prihodkov in obsegom sredstev, ki je potreben
za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih prihodkih bodo različno obravnavani prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu, in
davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z občino koliko
prihodkov za splošno porabo lahko občina sama doseže od
tistih davkov, na katere lahko vpliva z boljšim opravljanjem
nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako ocenjene
prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne poračuna
s pripadajočimi dopolnilnimi sredstvi republike. Kadar pa
občina tako ocenjenih prihodkov ne doseže, za izpad prihodkov ni upravičena do dodatnih sredstev iz republiškega proračuna.
Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjevanih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih.
S programom, kjer se določijo dela in naloge, ki jih morajo
opraviti organi, ki opravijo funkcije državne uprave, bo določen obseg potrebnih sredstev za to dejavnost v prihodnjem
letu.
Za oblikovanje občinskih blagovnih rezerv in kompenzacij
so povzete smernice za srednjeročno planiranje splošne porabe v občinah v letih 1981 do 1985, po katerih naj bi se obseg
sredstev za te namene oblikoval iz viškov sredstev splošne
porabe, doseženih nad možnostmi, ki jih dopušča rast dohodka gospodarstva v vsaki posamezni občini. Enako bi se
tudi v dopolnjevanih občinah obravnaval obseg potrebnih
sredstev za te namene neodvisno od rasti dohodka.
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SREDSTVA ZA INTERVENCIJE V PORABI
HRANE (KOMPENZACIJE)
V proračunu SR Slovenije za leto 1982 bodo zagotovljena
tudi sredstva v višini 280,7 mio din za kompenzacije. Sredstva
za te namene se bodo zagotavljala zaradi uresničevanja politike cen v skladu z letno dogovorjenimi okviri, zaradi usmerjanja prehrane delovnih ljudi in občanov za večjo porabo kvalitetne domače hrane ter predvsem zaradi zaščite življenjske
ravni delovnih ljudi in občanov, zato v letu 1982 še ne bo v
celoti izveden prenos kompenzacij v maloprodajne cene
osnovnih prehrambenih artiklov.
TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA
Na podlagi 34. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se izloča del
prihodkov proračuna v tekočo proračunsko rezervo. Tako
izločena sredstva v višini 50,0 mio din se bodo tekom leta
1982 dosledno uporabljala po odločitvah Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije oziroma Koordinacijske komisije
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za financiranje odhodkov, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva in
ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju republike
ter za financiranje odhodkov, za katera v proračunu niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
SREDSTVA REZERVE SR SLOVENIJE
Odvajanje 2% od doseženih prihodkov v sredstva rezerve
SR Slovenije v skladu z določili 37., 39. in 42. člena zakona o
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih, dokler se ne bodo nadomestila sredstva, ki so bila
prenešena iz sredstev rezerve SR Slovenije v proračun za leto
1981 za pokritje primanjkljaja.
ZVEZNE OBVEZNOSTI PRENEŠENE NA
REPUBLIKE IN A VTONOMNI POKRAJINI
Za izpolnitev vseh obveznosti SR Slovenije, ki so bile nanjo
prenešene v letu 1971 z zakonom o prenosu sredstev, pravic
in obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini, bo potrebno zagotoviti v proračunu SR Slovenije za leto 1982 sredstva v znesku 124,9 mio
din, in sicer za:
- gospodarske investicije iz naslova zunanjih posojil in
kreditov na podlagi 1., 2. in 3. točke 3. člena navedenega
zakona,
- odplačilo kredita Narodni banki Jugoslavije, ki ga je SR
Slovenija najela v letu 1972 v skupni višini 245,6 mio din in je
dinarska protivrednost mednarodnega kredita v višini 100 mio
S
- za plačilo provizije na podlagi Pogodbe o odstopanju
sredstev v trajno last,
- obveznosti SR Slovenije na podlagi Zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega
dela. 18. člen navedenega zakona določa, da se morajo vsa
neprenešena sredstva poravnati iz sredstev proračuna SB
Slovenije.
SKLAD SOLIDARNOSTI Z NEUVRŠČENIMI
DRŽA VAMI IN DRŽA VAMI V RAZVOJU
Republike in AP bodo tudi v letu 1982 v skladu z zakonom o
skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v
razvoju vplačale na žiro račun Sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju določena sredstva kot
podporo prizadevanju neuvrščenih držav in držav v razvoju v
boju za politično, ekonomsko in splošno nacionalno neodvisnost ter za spodbujanje njihovega ekonomskega in socialnega razvoja. V letu 1982 znaša obveznost SR Slovenije 224,3
mio din.

priloga poročevalca
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BILANCA PRIHODKOV IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA PRIHODKOV PRORAČUNA
SR SLOVENIJE ZA LETO 1982
A. PRIHODKI
Klasifikacijska številka
Oblika
Podoblika
prihodka
prihodka
JJ
12
12
26

120
121

PRIHODKI
Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dohodka
Davek iz dohodka taneljnih organizacij združenega dela
Republiški- davek iz osebnega dohodka po stopnji 1 %
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stcpnji
Davek iz skupnega dohodka občanov

podoblika
prihodka

Znesek
oblika
prihodka

2.438.200.000
1.730.000.000
714.000.000
45.600.000
4.927.800.000

Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dohodka
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Vrsta 2 - Davki
Posebni republiški davek od premeta proizvodov in od plačil
za storitve
Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe
Skupaj - 2 Davki

61

Vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in drugi prihodki
Prihodki upravnih organov in drugi prihodki
Skupaj vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in drugi
prihodki
Skupaj prihodki na ravni SR Slovenije (vrsta 1 do 3}

4.748.100.000
61.800.000
4.809.900.000

69.747.356
69.747.356
9.807.447.356

Vrsta 4 - Prihodki za obveznosti do prispevka proračunu
federacije
Tsneljni davek od premeta proizvodov
Skupaj prihodki za razporeditev (vrsta 1 do 4)

priloga poročevalca
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B. SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV
Klasifikacijska številka
RAZPORED
Razporedna
Razporedna
skupina
podskupina

PRIHODKOV

01

Glavni namen 1 - Sredstva za delo upravnega organa

03

Glavni namen 2 - Obveznosti splošnega družbenega pomena
in dejavnost republiških družbenopolitičnih
organizacij in drugih institucij

04
04-1
04-2
04-3

Glavni namen 3 - Negospodarske investicije
Investicijska vlaganja splošnega družbenega pcmena
Investicijska vlaganja za potrebe republiških upravnih
in pravosodnih organov
Odplačilo anuitet po finančnih programih in najetih
posojilih

Razporedna
podskupina

Znesek
Razporedna
skupina
5.520.604.000

642.220.132

256.042.439
369.080.000
24.000.000

Skupaj glavni namen 3 - Negospodarske investicije

649.122.439

06

Glavni namen 4 - Znanstvena dejavnost

62.622.020

07

Glavni namen 5 - Kulturno-prosvetna dejavnost

26.825.175

08
08-1
08-2

Glavni namen 6 - Varstvo borcev NOV in socialno varstvo
Varstvo borcev NOV
Socialno varstvo nekaterih kategorij občanov
Skupaj glavni namen 6 - Varstvo borcev NOV in socialno varstvo

1.735.334.949
30.762.200
1.766.097.149

14

Glavni namen 7 - Dopolnilna sredstva občinam

264.000.000

16

Glavni namen 8 - Sredstva za intervencije v porabi hrane
- kompenzacije

280.679.494

17

Glavni namen 9 - Tekoča proračunska rezerva

18

Glavni namen 10 - Sredstva rezerve SR Slovenije

196.148.947

19

Glavni namen 11 - Zvezne obveznosti prenesene na republike
in AP

124.878.000

20

Glavni namen 12 - Sklad solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju
SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI (Glavni namen 1 do 12)
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50.000.000

224.250.000
9.807.447.356

Glavni namen 13 - Obveznost SR Slovenije do prispevka
proračunu federacije
SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI (Glavni namen 1 do 13)

priloga poročevalca
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PREDLOG

ODLOKA

o določitvi

in

razdelitvi

deviz za potrebe

skupnega zneska

republiških

organov in

organizacij, družbenopolitičnih
organizacij

in ožjih družbenopolitičnih

skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982
(ESA-870)

I. DOLOČITEV SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ
1. člen
Za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih skupnosti in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji v letu 1982 se določi znesek deviz v višini
492.000,000 dinarjev.

2. člen
Z deviznimi sredstvi iz 1. člena tega odloka se smejo izvrševati plačila do 31. decembra 1982.

II. RAZDELITEV DEVIZ

3. člen
Devizna sredstva iz 1. člena tega odloka se lahko uporabljajo
za neblagovna in blagovna plačila in sicer:
v deviznih dinarjih
a) za neblagovna plačila v konvertibilnih valutah
247.660.024
od tega
- za plačila stroškov potovanj
15.492.627
- za plačila članarin in kotizacij
3.836.498
- za druga neblagovna plačila
228.330.899
b) za blagovna plačila v konvertibilnih valutah 220.339.976
od tega
- za plačila nabavljene opreme
157.510.976
- za plačila nakupa reprodukcijskega materiala 62.829.000
c) za neblagovna plačila v nekonvertibilnih valutah 1.413.800
Od skupnega zneska deviz iz 1. člena
tega odloka se izloči v nerazporejena
devizna sredstva republike
22.586.200
- v konvertibilnih valutah
20.000.000
- v nekonvertibilnih valutah
2.586.200
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

4

8. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko med letom zniža
skupni znesek deviz določen s tem odlokom. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun pa je pooblaščen,
da znižanje deviznih pravic izvrši po posameznih upravičencih deviznih sredstev.
9. člen
Ta odlok začne veljati 1: januarja 1982.

OBRAZLOŽITEV:

Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska
deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti
za leto 1982 temelji na 73. členu zakona o deviznem poslovapriloga poročevalca

4. člen
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike odloča:
- Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun za
zneske do 50.000 deviznih dinarjev
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za zneske nad 50.000
deviznih dinarjev.
5. člen
V posebnem delu razporeditve skupnega zneska deviz, ki je
sestavni del tega odloka so določeni zneski konvertibilnih in
nekonvertibilnih deviz za upravičence deviznih sredstev po
posameznih namenih
6. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun:
- prenese v soglasju s posameznimi upravičenci deviznih
sredstev v letu neporabljena devizna sredstva med nerazporejena devizna sredstva republike
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravičenca o prenosu sredstev med blagovnimi in neblagovnimi
devizami v konvertibilnih valutah in v okviru le-teh med posameznimi nameni ter
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravičenca o prenosu deviznih pravic med deviznimi upravičenci
navedenimi v posebnem delu tega odloka.
7. člen
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je
pooblaščen, da izdaja soglasja za uvoz opreme ter nakup
reprodukcijskega materiala za republiške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije in ožje družbenopolitične skupnosti, ki uvažajo in plačujejo opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s tem odlokom.

nju in kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77) in
48. členu zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (Uradni list SRS, št.
16/77), po katerem določa in razporeja obseg deviz za po25
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trebe družbenopolitičnih skupnosti v republiki Skupščina socialistične republike Slovenije.
Po predlaganem odloku se za potrebe družbenopolitičnih
organizacij ter njihovih organov in organizacij določa obsed
deviz in pravic do nakupa deviz v višini 492,0 mio din. Tako
določena vsota deviz temelji na dinarski protivrednosti deviz
računanih po tečaju 27.30 din za USA $, kar je v skladu z
odlokom o tečajih tujih valut za določanje osnove za obračunavanje carine in drugih uvoznih davščin (Uradni list SFRJ, št.
19/81). Od skupnega zneska deviz, ki se povečuje za 5,5% v
primerjavi z dodeljenimi deviznimi pravicami za leto 1981,
odpade 488,0 mio din na devize v konvertibilnih valutah in 4,0
Cmio din za devize v nekonvertibilnih valutah.
Ob določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982 je bilo izhodišče predvsem to, da je treba tudi v letu 1982 nadaljevati z
začrtano politiko varčevanja deviznih sredstev na vseh področjih devizne porabe.
*•<Zato so v predlog deviznega odloka vključene le neodložljive devizne obveznosti republike, da bi tako tudi devizna
poraba družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji prispevala k uresničevanju ciljev politike stabilizacije devizne bilance SR Slovenije in Jugoslavije ter k usklajevanju plačilnobilančnih gibanj s projekcijo plačilno-bilančnega položaja v
SR Sloveniji.
V skladu z začrtano politiko varčevanja na področju devizne
porabe je Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in
proračun, ki je pristojen za izdelavo predloga odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz, obvestil vse upravičence, da za leto 1982 predložijo utemeljene zahtevke po
deviznih sredstvih v smislu izvajanja politike deviznega varčevanja v letu 1982.
Po preveritvi predloženih zahtevkov družbenopolitičnih
skupnosti ter njihovih organov in organizacij, ki skupno znašajo 591,0 mio dinarjev v konvertibilnih valutah, je mogoče v
okviru predlaganega zneska po odloku pokriti le 468,0 mio
dinarjev aH 79,2%. Preostala sredstva v predlogu odloka v
višini 24,0 mio dinarjev predstavljajo: 1,4 mio dinarjev plačila
v nekonvertibilnih valutah razporejena na upravičence deviznih sredstev in 22,6 mio dinarjev razporejenih za pokritje
nepredvidenih izdatkov republike, od tega 20,0 mio dinarjev v
konvertibilnih valutah ter 2,6 mio dinarjev v nekonvertibilnih
valutah.
V okviru celotnega zneska deviz se za blagovna plačila v
konvertibilnih valutah zagotavlja 220,3 mio dinarjev ali 44,8%
in so za 6% mapjša v primerjavi z razpoložljivimi deviznimi
pravicami za leto 1981. Od skupnega zneska blagovnih deviz
se zagotavlja 71,5% , za opremo ter 28,5 za reprodukcijski
material.
Po predlaganem odloku naj bi se za neblagovna plačila v
konvertibilnih valutah zagotovilo 247,7 mio dinarjev ali 50,3%

od celotno razpoložljivih deviznih sredstev. V okviru predlaganega zneska je za pokritje neblagovnih deviz potrebno
zagotoviti tudi devizne pravice za pokritje ustavnih obveznosti
republike v zamejstvu. Celotni zahtevek za pokritje ustavnih
obveznosti v letu 1982 znaša 258,0 mio dinarjev ali 52,4% od
deviznih pravic, ki so razpoložljive po predlaganem odloku za
pokritje deviznih obveznosti za vse devizne upravičence. V
predlogu odloka je bilo mogoče od celotnega zneska potrebnega za pokritje ustavnih obveznosti zagotoviti le 208,0 mio
dinarjev ali 81%. Tako znaša nepokriti del deviznih pravic za
ustavne obveznosti 50,0 mio dinarjev, za pokritje tega dela
obveznosti pa smo že zaprosili Zvezni sekretariat za finance,
da bi SR Sloveniji dodelil za ta namen dodatne devizne
pravice iz devizne rezerve federacije za leto 1982.
Preostala neblagovna devizna sredstva, ki znašajo le še 39,7
mio dinarjev pa bodo uporabljena za pokritje stroškov potovanj, kotizacije in za druga plačila. Pretežni del upravičencev
ima predlagane celo nižje zneske kot v letu 1981, izjema so le
obveznosti za specialne naloge iz področja delovanja organov za notranje zadeve in splošne ljudske obrambe.
Od vseh razpoložljivih deviz predstavljajo nekonvertibilna
devizna sredstva 4,0 mio dinarjev ali 0,8%, ki se po predlogu
razporedijo za neblagovna plačila posameznih deviznih upravičencev v višini 1,4 mio dinarjev ter 2,6 mio dinarjev med
nerazporejena devizna sredstva republike. Poleg nekonvertibilnih deviznih sredstev se med nerazporejena devizna sredstva izloči tudi 20,0 mio dinarjev v konvertibilnih valutah. Tako
znašajo skupno razpoložljiva sredstva nerazporejenih deviznih sredstev republike 22,6 mio dinarjev, ki se bodo v skladu s
predlaganim odlokom uporabila za kritje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih izdatkov republike v letu 1982.
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike odloča Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
za zneske do 50.000 deviznih dinarjev, za zneske nad 50.000
deviznih dinarjev pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
I/ skladu s predlaganim odlokom je Republiški sekretariat
za pravosodje, upravo in proračun tudi v letu 1982 pooblaščen, da izdaja soglasja za uvoz opreme ter nakup reprodukcijskega materiala za republiške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije in ožje družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji, ki uvažajo in plačujejo opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s tem odlokom.
Za racionalno trošenje predvidenih deviz, deluje pri Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun komisija za izdajanje soglasij za uvoz opreme, ki proučuje upravičenost predloženih zahtevkov organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti v skladu s splošnimi merili za izdajanje
soglasij, ki jih sprejme Samoupravna interesna skupnost SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino in predlaga Republiškemu sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun izdajo
soglasij za uvoz opreme, oziroma utemeljeno zavrnitev zahtevka.

PREDLOG ZAKONA
o določitvi

stopenj

in

nekaterih olajšav

za davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela
skupnosti

v letu

1982 (ESA-838)

1. člen
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek), se v letu
1982 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so določene v tem
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in delovnih

zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olajšav, ki so
določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št.
18-1097/80) in s tem zakonom.
priloga poročevalca

2. člen
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopanjah:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva 3,0%
-temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 0,2%
- delovne skupnosti 0,5%
- temeljne organizacije združenega dela s področja planskih prioritet: 1,0%
elektrogospodarstvo, kmetijstvo in ribištvo ter proizvodnja
živilskih proizvodov razen skupine proizvodnja konditorskih
proizvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvoPri ugotavljanju davčne osnove se kot odbitna postavka
upoštevajo osebni dohodki v višini poprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v letu 1981.
4. člen
Davčnim zavezancem - izvoznikom, ki z izvozom
blaga domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv,
se davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom
davčnega zavezanca.
Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša še
za:
- 50%, če znaša odstotni delež od 10% do 20%,
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20% do 40 %,
- 100 %, če znaša odstotni delež nad 40%.
Davčne olajšave iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni
priliv, dosežen v konvertibilnih devizah.
V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne všteje
del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih fimr.
5. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga
je davčni zavezanec po posebnem zakonu v letu 1982 plačal
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

6. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za zneske, ki jih je davčni
zavezanec vložil:
- v razvoj kmetijstva in ribištva,, v predelavo mleka in rib, v
izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in
objekte za predelavo odpadkov v živinsko krmo ter v izgradnjo gozdnih cest
- v razvoj surovinskih dejavnosti,
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganja po
prejšnjem odstavku, predpiše Izvrni svet Skupščine SR Slovenije.
7. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih
zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
8. člen
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna
osnova zmanjša za odplačila sredstev, ki jih je ustanovitelj
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1-3/79).
9. člen
Če se z vplačili davka po obračunu za leto 1982 nabere več
sredstev kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu
za leto 1982, se presežna sredstva prenesejo v republiški
proračun za leto 1983 in se upoštevajo pri določitvi obveznosti za leto 1983.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1982.

OBRAZLOŽITEV

1.
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v naslednjih določbah ustave SR Slovenije:
- prvi odstavek 35. člena in prvi odstavek 109. člena - kjer
je določeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb,
ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti,
plačujejo delavci v združenem delu tem družbenopolitičnim
skupnostim davek iz dohodka temeljne organizacije združenega dela;
- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka
321. člena - kjer je določeno, da se sistem financiranja
družbenopolitičnih skupnosti ter sistem, viri in vrste davkov
določajo z zakonom;
- prvi odstavek 111. člena - po katerem se davki, ki se
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela,
plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja
dejavnost;
- četrti odstavek 109. člena - po katerem družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
2.
Sredi leta 1980 je bil v Skupščini SR Slovenije sprejet zakon
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80). Novi sistemski
zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sistemski
davčni zakon), ki uvaja pomembne novosti na to davčno
področje pri vseh temeljnih elementih davka (kot so: davčni
zavezanec, davčna osnova, vrste davčnih stopenj in davčne
olajšave), je pričel veljati 1. 1. 1981, torej hkrati s pričetkom
novega srednjeročnega planskega obdobja.
priloga poročevalca

za pokrivanje dela stroškov reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana.

V sistemskem davčnem zakonu so urejena vsa temeljna
vprašanja v zvezi s plačevanjem davka. Urejanje določenih
vprašanj, ki pomenijo izvajanje tekoče davčne in ekonomske
politike, pa je v navedenem zakonu prepuščeno posebnim
izvedbenim davčnim zakonom. Ti izvedbeni davčni zakoni se
sprejemajo za posamezno koledarsko leto ali za celotno srednjeročno plansko obdobje. V skladu s sistemskim davčnim
zakonom naj bi .izvedbeni davčni zakoni urejali naslednje
elemente: višina davčnih stopenj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se priznavajo kot odbitna postavka ter nekatere
olajšave, ki izhajajo iz sprejetih planskih usmeritev.
Izvedbeni davčni zakoni so torej lahko enoletni aH za vse
srednjeročno plansko obdobje. V razpravah o izvedbenem
davčnem inštrumentariju za leto 1981 je bilo sprejeto stališče,
da naj bi se izvedbeni davčni zakoni zaenkrat sprejemali za
posamezna leta. Pri takšni rašitvi namreč lažje pridejo do
izraza konkretne proračunske potrebe republike v posameznem letu (od katerih je nedvomno tudi odvisna višina davčne
stopnje), ter morebitne spremembe glede planske usmeritve
posameznih prioritetnih dejavnosti, do katerih lahko pride
med izvajanjem srednjeročnega plana.
Tako je bil izvedbeni davčni inštrumentarij predlani posebej
sprejet le za leto 1981. Iz enakih razlogov predlagamo s tem
predlogom zakona posebno izvedbeno davčno ureditev tudi
za leto 1982. Pri opredeljevanju posameznih davčnih elementov za leto 1982 izhajamo v pretežni meri iz ureditve, ki velja
letos. Tako je v tem predlogu zakona v glavnem povzeta
ureditev iz sedaj veljavnega letnega davčnega zakona.
3.
V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da so
davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnosti. Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za
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pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporejanju dohodka za ustrezno obdobje.
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1981 so predpisane
naslednje davčne stopnje:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva 3 %
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 0,2 %
- delovne skupnosti 0,5 %
- temeljne organizacije združenega dela s področja planskih prioritet: elektrogospodarstvo, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in proizvodnja živilskih proizvodov, gostinstvo in turizem, razen turističnega posredovanja 1,0 %
Predlagamo, da se takšne rešitve uveljavijo načelno tudi za
leto 1982, s tem, da v skladu s planskimi dokumenti za leto
1982 iz prioritet izpadejo: gozdarstvo, gostinstvo in turizem, v
okviru področja proizvodnja živilskih proizvodov pa skupna
proizvodnja konditorskih proizvodov in skupna proizvodnja
drugih živilskih proizvodov.
Upoštevajoč oceno nominalne rasti dohodka oziroma dovoljenje rasti splošne porabe v letu 1982 je v republiškem
proračunu predvidena 15,6 % rast tega vira sredstev in znaša
2.500 mio din. Ocenjuje se, da se bo ob nespremenjenih
davčnih stopnjah in ob približno enako opredeljenih odbitnih
postavkah ter davčnih olajšavah v republiškem proračunu za
leto 1982 zbrala predvidena višina sredstev.
4.
Izhodišče za določanje davčne osnove po sistemskem
davčnem zakonu je doseženi dohodek davčnega zavezanca,
zmanjšan za določene odbitne postavke. Ena od teh odbitnih
postavk se nanaša tudi na osebne dohodke. Tako se kot
odbitna postavka po sistemskem davčnem zakonu upošteva
ustrezen odstotni del poprečnih osebnih dohodkov delavcev
v SR Sloveniji v preteklem letu. Ta odstotni del pa se določa z
izvedbenim davčnim zakonom.
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1981 je bila sprejeta
rešitev, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju davčne
osnove za leto 1981 upošteva 100 % del poprečnih osebnih
dohodkov delavcev v republiki v letu 1980.
Tak odstotni delež omogoča, da je večji del osebnega
dohodka izločen iz obdavčitve. V davčni osnovi pa je zajeta
vsakoletna rast osebnih dohodkov ter del izplačanih osebnih
dohodkov, ki presegajo maso izplačil v primerjavi s povprečjem v republiki. Pri tem je treba opozoriti, da je kot osebni
dohodek mišljen osebni dohodek, ki se uporablja za zadovoljevanje skupnih, splošnih ter osebnih potreb delavcev.
Predlagamo, da se enaka ureditev glede te odbitne postavke upošteva tudi v letu 1982.
5.
Pretežen del davčnih olajšav je določen že neposredno s
sistemskim davčnim zakonom. Vendar pa sistemski davčni
zakon dopušča možnost, da se lahko davčne olajšave uvedejo
tLjdi z izvedbenim davčnim zakćnom.
Po sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upoštevajo tudi zneski, ki jih je davčni
zavezanec vložil v razvoj prednostnih dejavnosti (na področju
gospodarstva), za katere je to določeno z družbenim planom
SR Slovenije aH z izvedbenim davčnim zakonom v skladu z
vsakoletno resolucijo.
V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 so bile z izvedbenim davčnim
zakonom za leto 1981 te prednostne dejavnosti podrobneje
določene. Glede na to, da pri opredeljevanju prednostnih
dejavnosti za leto 1982 ne predvidevamo bistvenih sprememb,
predlagamo, da se ureditev iz letošnjega leta uveljavi še za
leto 1982. V skladu z navedenim predlagamo, da se kot
olajšave pri ugotavljanju davčne osnove za leto 1982 upoštevajo naložbe v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka
in rib, v izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske
pridelke in objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo ter
v izgradnjo gozdnih cest, v razvoj surovinskih dejavnosti in
naložbe v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov (kar bo podrobneje opredelil Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije).
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Te naložbe naj se upoštevajo kot olajšava pri ugotavljanju
davčne obveznosti za leto 1982 tako, da se znesek naložbe
odšteje od davčne osnove.
6.
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvoza predlagamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave za izvoznike. Vendar pa te olajšave v primerjavi z dosedanjo ureditvijo
ne bodo veljale za izvoz na vsa območja, temveč bo poseben
poudarek dan izvozu na konvertibilna območja. Tako predlagamo rešitev, po kateri se davčne olajšave priznavajo samo za
izvoz na konvertibilna območja.
7.
Glede na letošnjo zvezno resolucijo, poseben medrepubliški dogovor in izvedbene davčne zakone za leto 1980 in 1981
se predlaga, da se davek ne obračunava in ne plačuje od
dohodka davčnih zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
8.
V skladu z načeli obrtnega zakona se s tem predlogom
zakona predlaga, da se davčna osnova pri pogodbenih organizacijah združenega dela zmanjša tudi za odplačila sredstev,
ki jih je ustanovitelj oziroma poslovodja združil v pogodbeno
organizacijo združenega dela in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi. Takšna ureditev je z novim
sistemskim davčnim zakonom uveljavljena za temeljne organizacije združenega dela, zato je po našem mnenju primerno,
da se uveljavi tudi za pogodbene organizacije združenega
dela (enaka rešitev velja tudi v obstoječem sistemu).
9.
V zaključni fazi priprav je predlog posebnega intervencijskega zakona, ki naj bi zagotovil sredstva za pokrivanje dela
stroškov poslovanja Železniškega gospodarstva v Ljubljani v
letu 1982, (za železniško infrastrukturo in drugo). Ta sredstva
se bodo zagotavljala s posebnim prispevkom iz dohodka, ki
ga bodo v letu 1982 plačevale organizacije združenega dela s
področja gospodarstva. Vplačani prispevek se bo stekel v
celotni prihodek Železniškega gospodarstva Ljubljana in bo
tako v okviru dohodka vključen v osnovo za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela. Da ne bi bila ta sredstva dvakrat obdavčena (tako pri Železniškem gospodarstvu
kot pri zavezancih za plačilo prispevka) predlagamo, da se
znesek prispevka pri zavezancih za prispevek izloči iz davčne
osnove. Pripominjamo, da je bila takšna rešitev uveljavljena
že v prejšnjih letih.
10.
V predlogu zakona je končno predvidena rešitev za primer,
če bi se z vplačili tega davka po obračunu za leto 1982 nabralo
več sredstev, kot je to predvideno v republiškem proračunu za
leto 1982. Predlagamo, da se morebitna presežna sredstva
prenesejo v republiški proračun za leto 1983 in se upoštevajo
pri določanju davčne obveznosti za leto 1983.
Predlagana rešitev je predvidena za primer, če bi bili presežki sorazmerno majhni in bi morebitno znižanje davčne
stopnje za desetinko ali stotinko odstotka ne dalo pomembnejšega učinka, temveč bi zahtevalo dodatno delo pri obračunu obveznosti. Če pa bi se med letom nabralo znatno več
sredstev, kot je bilo predvideno s proračunom, bo predlagatelj pravočasno pripravil predlog za znižanje davčne stopnje,
kot je to predvideno v osnovnih planskih dokumentih in
posebnih predpisih o vračanju presežkov v spložni in skupni
porabi.
11.
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne
obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Finančne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela in
drugih davčnih zavezancev pa so podrobneje prikazane v
prejšnjih poglavjih.
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INFORMACIJA
O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU
IZ DOHODKA TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI
V I. POLLETJU LETA 1981
S 1. 1 1981 je bil uveljavljen nov sistemski zakon o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Z zakonom
se je spremenil predvsem krog zavezancev in način oblikovanja davčne osnove.
V prejšnjem zakonu se je upošteval kot izhodišče za izračun
osnove celotni prihodek, v sedanji ureditvi pa je v skladu z
določili zakona o združenem delu, kot izhodišče za izračun
osnove opredeljen dohodek temeljnih organizacij združenega
dela, kot zavezanci pa so opredeljeni:
temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije, v katerih niso organizirane temeljne organizacije združenega dela, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne
organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne organizacije kooperantov, v katerih niso organizirane temeljne
organizacije kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela ter delovne skupnosti, ki opravljajo dela za delovne
ali druge organizacije združnenega dela, za kmetijske in
druge zadruge, za poslovne skupnosti, za bančne organizacije in za zavarovalne skupnosti.
Na podlagi podatkov iz obračuna davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za I. polletje letos, lahko že
sklepamo o določenih učinkih nove sprejete ureditve.
1.
Struktura doseženega dohodka glede na davčno osnovo
nam kaže, da je približno le četrtina dohodka obdavčena.
V letu 1981 so v obdavčenje dohodka zajete tudi temeljne
organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti in vse delovne skupnosti. V davčni osnovi je negospodarstvo udeleženo z okoli 10%, finančni efekt te udeležbe pa
predstavlja le 1% davčne obveznosti (nižja davčna stopnja)
vseh zavezancev (obračunana obveznost vseh zavezancev je
znesla 1.010 milj din, od tega negospodarstvo 10 milj din).
Struktura davčne obveznosti glede na stopnje
v tisoč din
znesek
struktura
Davčna obveznost:
v%
1. TOZD s področja gospodarstva
(3% davčna stopnja)
990.730
95,31
2. TOZD s področja družbenih dejavnosti (0,2 % davčna stopnja)
1.061
0,10
3. delovnih skupnosti (0,5 % davčna
stopnja)
17.591
1,69
4. TOZD s področja planskih prioritet
(1 % davčna stop.)
30.094
2,90
100.00
1.039.476
SKUPAJ

Davčno osnovo oblikujejo odbitne postavke in davčne olajšave:
1 Med odbitnimi postavkami je najpomembnejši element
osebni dohodki, ki so iz davčne osnov izvzeti v višini 100%
povprečnih osebnih dohodkov v gospodarstvu v letu 1980.
Tako lahko ugotovimo, da je bilo letos v I. polletju obdavčenih
10% mase osebnih dohodkov.
2. Z davčnimi olajšavami poskušamo usmerjati davčne zaveznce k določenim, s planom zastavljenim poslovnim odločitvam.
Učinki vseh davčnih olajšav so v I. polletju 1981 znašali
približno 812 milijonov din. Zaradi nove, nižje davčne stopnje
(3%) je finančni efekt olajšav, ki se kaže v znesku davka, ki ga
priloga poročevalca

zavezanec ne plača, nižji kot je bil v preteklem letu, ko je
davčna stopnja znašala 5%.
Med davčnimi olajšavami je najpomembnejša olajšava
izvoznikom, saj predstavlja polovico vseh olajšav.
Zmanjšanje davčne osnove izvoznikom
v milj din
skupaj st.

gospod, st. % družb. d. st. %
1. zmanjšanje
davčne osnove
15 46,9 5.152 37,1
5.137 37,1
za delež izvoza
2. zmanjšanje
davčne osnove
9 28,1 2.845 20,5
2.836 20.5
za 50%
3. zmanjšanje
davčne osnove
2
6,3 3.317 23,9
3.315 23,9
za 75%
4. zmanjšanje
davčne osnove
6 18,7 2.563 18,5
2.557 18,5
za 100%
~32
100,0 13,877 100
13.845
100,0
Skupaj
- finančni efekt
olajšave (približen)
415,3
0,6
416,3
Močnejše olajšave so še vlaganja v stanovanjsko izgradnjo
(približno 13% vseh olajšav) in vlaganja na manj razvitih
območjih v SR Sloveniji na podlagi samoupravnega sporazuma (približno 12%) in na drugih podlagah (približno 13%).
★ ★ ★
Obračunana davčna obveznost za prvo polletje letos znaša
1.009.552 tisoč din. V republiškem proračunu za leto 1981 je
predviden pritok sredstev iz tega naslova v višini 2.165 milijonov din. Ne glede na to, da dosedanja dinamika vplačil iz tega
naslova rahlo zaostaja za planirano, ocenjujemo, da se bo do
konca leta 1981 realiziral predviden priliv sredstev iz tega
naslova.
Ocena učinkov davčnih olajšav je prikazana kvantitativno*
Odprto pa ostaja vprašanje, v kolikšnem deležu so sprejete
davčne olajšave resnično vplivale k oblikovanju poslovne
odločitve v smislu izvozne usmerjenosti ali usmerjanje akumulacije v investicije za določene planske prioritete.
DAVČNE OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
UPOŠTEVANE PRI IZRAČUNU DAVČNE
OBVEZNOSTI ZA LETA 1979, 1980 IN I.
POLLETJE 1981
leto
1979
1. Naložbe v izgradnjo čistilnih
naprav za vodo in zrak
2. Združevanje sredstev za financiranje programov SLO in naložbe v zavarovanju družbenega premoženja
3. Naložbe v kmetijstvo in morsko ribištvo
4. Naložbe v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo
5. Združevanje sredstev za financiranje krajevnih skupnosti
6. Naložbe v predelavo odpadkov
za pridobivanje surovin
7. Štirikratni in trikratni znesek
naložb v investicije na manj razvitih območjih SRS (SS ali po
drugi osnovi)
8 Naložbe v investicije na gospodarsko nezadostno razvitih
območjih SFRJ in SAP Kosovo

v mio din
leto I. poli. *
1980
1981

207

248

82

249

343

245

529

1.218

714

8

32

53

214

224

103

144

781

8.892 13.046

6.922

352

731

396
29

Naložbe v razvoj surovinske
industrije
10. Naložbe v proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju
11. Vlaganja v izgradnjo objektov
za prenočevanje turistov

1.152

1.146

4

62

430
19

107

143
234
* Približna primerljivost po posameznih postavkah, ko je v letu 1981
začel veljati nov sistemski zakon o davku iz dohodka TOZD
12. Vlaganja v višje oblike obmejnega sodelovanja
43
13. Štirikratni znesek dohodka
vloženega na območja občine
Idrija
1.079 1.831
14. Zmanjšanje davčne osnove
izvoznikom
5.228 14.624 13.845
15. Vlaganja v predelavo in skladiščenje živilskih proizvodov
114
16. Vlaganja v izgradnjo gozdnih
cest
62
17. Vlaganja v pridobitev materialnih pravic domačega izvora...
18. Vlaganje v naložbe za odpravo
nočnega dela
21
19. Vlaganja v stanovanjsko izgradnjo
4.002
20. Del dohodka za združevanje za
letalsko in cestno infrastrukturo ter za razvoj PTT prometa
340
476
21. Znižanje davka premogovnikom
22. Znižanje Havka na novo organiziranim zavezancem na manj
razvitih območjih
0,6

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

OBRAČUN DAVKA IZ DOHODKA TOZD
ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 1981
v milj din
Zap.
št.

9.

gospo-negospodarstvo darstvo

skupaj

24.
25.

1.
2.

DOSEŽENI DOHODEK
126.447
Del skupnega dohodka, ki pripada
drugim organizacijam združenega
dela iz naslova vračila združenih
sredstev in nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi (prva
alinea 4. člena ZD)
258
3. Del skupnega dohodka, ki pripada
kmetom in drugim delovnim ljudem (druga alinea 4. člena ZD)
55
4. Znesek obveznosti do delovnih
skupnosti, ki opravljajo dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega dela (tretja alinea 4. člena ZD)
11.108
5. Del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah, ki so večje od
predpisanih minimalnih, vendar
največ do višine 75 odstotkov
amortizacije, izračunane po predpisanih (minimalnih) stopnjah (četrta alinea 4. člena ZD)
2.197
6. Prispevek za biološka vlaganja v
gozdove (peta alinea 4. člena ZD)
425
7. Del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini,
če je bil ta del dohodkaobdavčen po
predpisih države, v kateri jebil dosežen (šesta alinea 4. člena ZD)
394
8. Del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja sredstev v
domačo organizacijo združenega
30

13.115 139.563
26.
258
57

27.
28.
29.
.

499

11.607

30.
17

2.214
425

403

31.

32.
33.

dela za skupno poslovanje (sedma
alinea 4. člena ZD)
Odsotni del povprečnih osebnih
dohodkov delavcev v SR Sloveniji v
preteklem letu (osmaalinea 4. člena ZD)
Dodatek za nočno delo, delo na dan
tedenskega počitka i n delo ob praznikih (deveta alinea 4. člena ZD)
Del sredstev rezerv, ki jih je davčni
zavezanec plačal brez obveznosti
vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost (deseta
alinea 4. člena ZD)
SKUPAJ ZMANJŠANJE PO 4. ČLENU ZD (2 do 11)
Prispevek za ŽG (6. člen ZS)
Zmanjšanje za POZD (8. člen ZS)
ODBITNE POSTAVKE SKUPAJ
(zap. št. 12+13+14)
A. DAVČNA OSNOVA (zap. št. 1
manj zap. št. 15)
NEGATIVNA RAZLIKA (zap. št. 15
manj zap. št. 1)
Vlaganja v kmetijstvo (prva alinea
prvega odstavka 5. člena ZS)
Vlaganja v ribištvo (prva alinea prvega odstavka 5. člena ZS)
Vlaganja v predelavo in skladiščenje živilskih proizvodov (prva alinea prvega odstavka 5. člena ZS)
Vlaganja v izgradnjo gozdnih cest
Vlaganja v razvoj surovinskih dejavnosti (2 alinea prvega odstavka
5. člena ZS)
Vlaganja v izgradnjo objektov za
prenočevanje in oskrbo turistov
(tretja alinea prvega odstavka 5.
člena ZS)
Vlaganja v proizvodne zmogljivosti
v državah v razvoju (druga alinea
prvega odstavka 8. člena ZD)
Vlaganja v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja (tretja alinea prvega odstavka 8.
člena ZD)
~
Vlaganja v predelavo odpadkov za
pridobivanje surovin (tretja alinea
prvega odstavka 8. člena ZD)
Vlaganja v izgradnjo čistilnih naprav za vodo in zrak (četrta alinea
prvega odstavka 8. člena ZD)
Vlaganja v opremo, ki se uporablja
za raziskovalno delo (peta alinea
prvega odstavka 8. čl. ZD)
Vlaganja v pridobitev materialnih
pravic domačega izvora, ki se v
skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, in sicer patenti, licence, modeli, vzorci in žigi ter v opremo za uvedbo, ter materialnih pravic v proizvodnjo (šesta alinea prvega odstavka 8. člena ZD)
Vlaganje v naložbe za odpravo
nočnega dela (sedma alinea prvega
odstavka 8. člena ZD)
Vlaganja v programe ljudske
obrambe in v zavarovanje družbenega premoženja po načelih družbene samozaščite (osma alinea prvega odstavka 8. člena ZD)
Vlaganja v stanovanjsko izgradnjo
(deveta alinea prvega odstavka 8.
člena ZD)
Štirikratni znesek, ki ga je davčni
zavezanec vložil v investicije na

269

19

288

48.361

7.314

55.675

870

104

974

155

0

156

64.092
1.804
29

7.965
0
—

72.057
1.804
29

65.926

'7.965

73.891

60.933

5.166

66.099

635

28

606

12

619

96

-

96

114
62

-

114
62

430

-

430

232

2

234

19

-

19

*

663

0-0
781

-

781 ■

82

0

82

33

20

53

5

0

5

21

0

21

231

15

246

3.524

473

4.002
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34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

manj razvitih obmejnih območjih v
SR Sloveniji, v investicije na manj
razvitih ombočjih v SR Sloveniji na
podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev
(prva alinea drugega odstavka 8.
člena ZD) ,
Štirikratni znesek, ki ga je davčni
zavezanec vložil v investicije na območju SAP Kosova (prva alinea
drugega odstavka-8, člena ZD)
Trikratni znesek, ki ga je davčni
zavezanec na drugačni osnovi vložil v' investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji (druga alinea
drugega odstavka 8. člena ZD)
Trikratni znesek, ki ga je davčni
zavezanec na drugačni osnovi vložil v investicije na območju manj
razvitih republik v SFR Jugoslaviji
(druga alinea drugega odstavka 8.
člena ZD)
% delež izvoza, povečanega za
izvozno stimulacijo v celotnem prihodku
Zmanjšanje davčne osnove za delež izvoza (prvi odstavek 4. člena
ZS)(Zap. št. 16-krat % izzap. št. 37)
Zmanjšanje davčne osnove za 50%
(prva alinea drugega odstavka 4.
člena ZS)
Zmanjšanje davčne osnove za 75%
(druga alinea drugega odstavka 4.
člena ZS)
Zmanjšanje davčne osnove za 100
% (tretja alinea drugega odstavka
4. člena ZS)
Skupaj davčne olajšave (zap. št. 18
do 36 in zap. št. 38 in ali 39 ali 40
ali 41)

43.
44
45.
3.167

45

140

-

3.212

46.

140

47.
48.
49.

3.452

259

3.711
50.

256

-

256
51.

19
5.137

15

5.152
52.

2.837

9

2.846

2

3.827

53.

2.557

6

2.563

54.
55.

27.097

862

27.959

3.315

1

B. OSNOVA ZA IZRAČUN DAVKA
41.195
(zap. št. 16 manj zap. št. 42)
Negativna osnova za izračun davka
7.191
(zap. št. 42 manj zap. št. 16)
Del osnove za obračun davka po
19. členu zakona o koliziji (zap. št.
5.022
43 krat. .. %BOD)
Davčna obveznost TOZD s področja gospodarstva (zap. št. 43 ali
991
45x3 %)
Davčna obeznost TOZD s področja
DD (zap. št. 43 ali 45x0,2%)
Davčna obveznost delovnih skup18
nosti (zap. št. 43 ali 45x0,5%) Davčna obveznost TOZD s področja planskih prioritet (zap. št. 43 ali
30
45x1,0%)
Znižanje davčne obveznosti davčnih zavezancev, pri katerih je od
celotnega števila delavcev zaposlenih več kot 10% invalidnih oseb
(drugi odstavek 10. člena ZD) (zap.
22
Št. 46 ali 47 ali 48 ali 49x80%)
Znižanje davčne obveznosti davčnih zavezancev, ki imajo od celotnega števila zaposlenih od 5 do
10% invalidnih oseb (drugi odstavek 10. člena ZD) (zap. št. 46 ali 47
16
ali 48 ali 49-krat 40%)
Znižanje davčne obveznosti davčnih zavezancev na manj razvitih
območjih v SR Sloveniji (11. člen
ZD) (zap. št. 46 ali 47 ali 48 ali 49krat 90%)
SKUPAJ DAVČNA OBVEZNOST
(Zap. št. 46+47+48+49 manj zap.
1.000
št. 50+51+52)
867
VPLAČANE AKONTACIJE
OBVEZNOSTI ZA VPLAČILO DAV246
KA (zap. št. 53 manj zap. št. 54)

4.549

45.745

271

7462

253

5.275
991
10
18
30

22

16

10
7

1.010
874
250

PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi
stopnjah

in

republiških davkov in taks

(ESA-839)
1. člen
V prvem odstavku 2. člena zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks (Uradni list SRS, št. 7-74/72, 42330/72, 3-6/73, 4-29/74, 13-90/74, 39-446/74, 29-1449/75, 5181/76, 15-652/76, 31-1396/76, 4-200/78, 30-1699/78, 381601/79, 33-1609/80 in 23-1265/81) se stopnja »1,9%« nadomesti s stopnjo »1%«.
2. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako. da se glasi:
»Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po
naslednjih stopnjah:

Od vrednostidinarjev
do

300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1 800.000
2.400.000
nad

300.00
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800 000
2.4g0.000
3.000.000
3.000.000

Sorod. razm. ki Sorod razm. ki Sorod. razm. ki Vsi drugi
ustreza ustreza tretjemu
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6

3. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov za leto
priloga poročevalca
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1981 se neobdavčljivi del dohodka iz prvega odstavka 150.
člena zakona o davkih občanov določi v znesku 330.000 din,
znesek za vzdrževanega družinskega člana iz 156. člena navedenega zakona pa v višini 61.000 din, oziroma 91.500 din, če
zavezanec vzdržuje otroka motenega v telesnem ali duševnem razvoju.«
4. člen
V 3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona

(Uradni list SRS, št. 4-200/78, 30-1699/78, 38-1601/79, 331609/80 in 23-1265/81) se na koncu letnica »1981« nadomesti
z letnico »1982«.
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, uporabljati se začne 1. januarja 1982, razen 3, člena ki
se uporablja že pri odmeri davka za leto 1981.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

Obrazložitev
stopnja republiškega davka iz osebnega dohodka 1%. Pri tem
I.
so sredstva v višini 1% namenjena za financiranje rednih
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
obveznosti proračuna.
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije:
- po določbah 2. odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena
2. Davek na dediščine in darila
po katerih se z zakonom določajo sistem, višina in vrste
davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih potreb v
Veljavne davčne osnove so bile uvedene z zakonom o
družbenopolitičnih skupnostih,
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki je bil sprejet
- v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih družv letu 1976 (Uradni list SRS, št. 5/76) in so temeljile na
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov,
vrednostih in cenah na tržišču iz leta 1975. Ker pa so se cene
ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
od tedaj bistveno povečale, kar vetja še zlasti za vrednosti
nepremičnin, sedanje davčne osnove ne ustrezajo več dejanII.
skim razmeram, zato predlagamo uskladitev vrednosti davč1. Skupščina SR Slovenije je 29. decembra 1980 sprejela
nih osnov z novim stanjem, v sorazmerju s porastom cen.
zakon o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
Pri predlaganih spremembah vrednosti davčnih osnov ne
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 33/80), s katerim je dolosmemo prezreti dejstva, da v SR Sloveniji obdavčujemo tudi
čila, da se republiški davek od osebnih dohodkov v letu 1981
prvi dedni red, medtem ko druge republike prvega dednega
plačuje po 1% stopnji. S spremembo navedenega zakona
reda ne obdavčujejo.
(Uradni list SRS, št: 23/81) pa je bila stopnja tega davka
povečana od 1 na 1,9%. Glede na to, da so razlogi, zaradi
3. Davek iz skupnega dohodka občanov
katerih je bil ta davek uveden v letu 1981 tudi v letu 1982, je
Dogovor skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklapotrebno določiti, da se ta davek plačuje tudi v letu 1982 po
jevanju temeljev sistema obdavčevanja celotnega prihodka
stopnji 1%.
občanov torej določa, da se neobdavčen del skupnega do2. Po 3. členu zakona o financiranju družbenopolitičnih
hodka občanov določa v znesku trikratnega poprečnega
skupnosti (Uradni list SRS, št. 39/74) družbenopolitične skuposebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu, olajnosti samostojno odločajo o uvedbi in višini davkov, ki jim
šave za vzdrževane družinske člane pa v znesku zajamčenega
pripadajo po zakonu. Ker po 10. členu tega zakona davek na
osebnega dohodka v republiki.
dediščine in darila pripada republiki, je Skupščina SRS v letu
Po podatkih Zavoda SRS za statistiko je znesek poprečnega
1976 z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu za
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list SRS,
prvih 9 mesecev letošnjega leta 10.897 din, znesek zajamčešt. 5/76) določila višino davčnih stopenj glede na vrednost
nega osebnega dohodka pa je določen za leto 1981 v znesku
dediščin in daril. Glede na to, da so se v tem obdobju pove5.100 din.
čale cene, predlagamo uskladitev dohodkovnih razredov za
Glede na gibanja dohodkov v preteklih letih, ko so osebni
povečanje cen.
dohodki naraščali počasneje kot drugi dohodki in ko so se
3. Sistem obdavčevanja skupnega dohodka občanov je dozmanjšali razponi v višini osebnih dohodkov, Izvršni svet
ločen z zakonom o davkih občanov. Na podlagi tega zakona
Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je znesek neobdavčepa Skupščina SR Slovenije določi vsako leto z zakonom o
nega skupnega dohodka občanov previsok, če upoštevamo
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks znesek neobkriterij iz medrepubliškega dogovora. Zato davek iz skupnega
davčenega skupnega dohodka občanov in znesek davčnih
dohodka občanov izgublja vsako funkcijo davčnega korektiva
olajšav za vzdrževane družinske člane.
pri skupnih dohodkih občanov. Izvršni svet je zato predlagal
Skupščina SR Slovenije je v letu 1979 sprejela dogovor
Skupščini SR Slovenije, da pokrene postopek za spremembo
skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju tenavedenega medrepubliškega dogovora s tem, da je namesto
meljev in politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov
3 kratnega 2,5 kratni letni osebni dohodek zaposlenih v go(odlok o pristopu SR Slovenije k dogovoru socialističnih
spodarstvu. Ta predlog je Skupščina SRS sprejela na svojem
republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev in
zasedanju dne 25. novembra 1981.
politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov, Uradni
list SRS, št. 7-839/79) v katerem so določeni kriteriji za določiOb upoštevanju medrepubliškega dogovora za določitev
tev zneska neobdavčenega skupnega dohodka občanov in
zneska neobdavčenega skupnega dohodka občanov bi bil ta
znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane.
za leto 1981 392 tisoč din, davčna olajšava za vzdrževanega
Dogovor je objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 62/79.
družinskega člana pa 61 tisoč din. To pomeni, da je neobdavV skladu z 4. členom dogovora tvori osnovo za davek od
čen mesečni dohodek 32,6 tisoč din, oziroma če upoštevamo
skupnega dohodka občanov skupni čisti dohodek v posamezše enega vzdrževanega družinskega člana pa 37,7 tisoč din.
nem koledarskem letu, zmanjšan za znesek trikratnega letČe primerjamo s tem osebne dohodke občanov, za katere
nega poprečnega čistega dohodka zaposlenih v gospodarpredpostavljamo, da imajo najvišje osebne dohodke (ocena
stvu republike, ki je ugotoljen na podlagi poprečnega osebpoprečnega osebnega dohodka predsednika kolektivnega
nega dohodka v prvih devetih mesecih leta. Po določbah 5.
poslovodnega organa za leto 1981 - 28,8 tisoč din in indivičlena navedenega dogovora se olajšava za vzdrževane drudualnega poslovodnega organa 24,7 tisoč din mesečno na
žinske člane določi v znesku zajamčenega osebnega dopodlagi dejanskih podatkov za leto 1980) lahko ocenimo, da ti
hodka v republiki.
ne bodo obdavčeni. Iz navedenih podatkov tudi lahko ugotovimo, da praviloma ne bodo obdavčeni z davkom iz skupnega
dohodka občanov, tudi v primeru uporabe kriterija 2,5 kratIII.
nega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v gospodar1. Republiški davek iz osebnega dohodka
stvu (znesek neobdavčenega letnega dohodka 330 tisoč din, z
enim vzdrževanim družinskim članom pa 391 tisoč din). Zato
Za zagotovitev sredstev za financiranje obveznosti prorapredlagamo, da se znesek neobdavčenega dohodka občanov
čuna SR Slovenije v letu 1982 je potrebno določiti, da je
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že za leto 1981 določi na podlagi 2,5 kratnega letnega osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu.
V skladu z navedenimi kriteriji predlagamo znesek neobdavčenega skupnega dohodka v letu 1981 330.000 din, olajšave za vzdrževane družinske člane 61.000 din oziroma 91.500
din, če zavezanec vzdržuje otroka motenega i/ telesnem ali
duševnem razvoju.
Republiški davek iz skupnega dohodka občanov seje v letu
1980 plačeval po naslednjih stopnjah:
obremenitev pri spodnji
znaša davek
če znaša letna
meji razreda v
osnova dinarjev
do
od
20.000
nad 20.000
8
I.600 - 10
20.000 30.000
nad 30.000
8.67
2.600- 12
30.000 40.000
nad 40.000
9.50
. 800 - 15
40.000 50.000
nad 50.000
10.60
5.300 - 18
50.000 60.000
nad 60.000
11,83
7.100 - 21
60.000 80.000
nad 80.000
14.13
II.300 -27
80.000 100.000
nad 100.000
16.70
16.700 + 40
100.000 150.000
nad 150.000
24,47
36.700*55
150.000 200.000
nad 200.000
32.10
64.200 - 70
200.000 500.000
nad 500.000
54,84
274.200 + 75
500.000
Primerjava višine in progresije obdavčitve skupnega dohodka v SR Sloveniji z drugimi republikami nam kaže, da je
stopnja in progresija obdavčitve v Sloveniji med največjimi
glede na druge republike.

V letu 1980 je plačalo davek iz skupnega dohodka skupaj
2.484 občanov (921 obrtnikov, 61 z intelektualnimi storitvami
in 1.402 drugih).
Zaradi relativnega znižanja zneska neobdavčenega skupnega dohodka občanov za leto 1981 glede na leto 1980 se bo
povečalo število zavezancev za okoli 2.700. Skupno število
zavezancev bo okoli 5.000, kar je še vedno le polovica od
števila zavezancev v letu 1978, ko še ni bil sklenjen medrepubliški dogovor.
Glede na navedeno predlagamo za leto 1981 le določitev
žneska neobdavčenega skupnega dohodka in znesek davčnih
olajšav, medtem ko naj bi davčne stopnje ostale nespremenjene, ker se je progresija v stopnjah povečala že v letu 1980.
4. Finančni učinek
Z določitvijo 1 % republiškega davka od osebnega dohodka
se predvideva 1.730 milijonov din dohodkov republiškega
proračuna.
Povečanje dohodkovnih razponov pri davku na dediščine in
darila bo vplivalo na to, da bodo prihodki občin iz tega vira
približno enaki kot v letu 1981. Za leto 1981 ocenjujemo, da
bodo dosegle občine 44,2 milijona din prihodkov.
Prihodki od davka iz skupnega dohodka občanov se bodo
zaradi spremembe pri določitvi višine neobdavčenega skupnega dohodka občanov povečali za okoli 30 mio din, tako, da
bodo skupni dohodki iz tega vira nekaj nad 100 mio din.

PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju

rokov za določitev stopenj

in osnov davkov za
l.člen
Ne glede na določbe 13. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 21-224/74, 39-468/74, 5-180/76, 10381/76, 31-1393/76 in 8-483/78), po katerih morajo biti
osnove in stopnje davkov za prihodnje leto določene do
31. decembra tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za
leto 1982 lahko določijo do 31. marca 1982, za davek iz skupnega dohodka občanov pa do 31. decembra 1982.
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

2. člen
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plačujejo ob izplačilu in ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj
in osnov za leto 1982, se bodo obračunavali in plačevali po
stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1981.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1982.

OBRAZLOŽITEV

Po zakonu o davkih občanov se višina davkov ugotavlja po
predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1. januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja. Izjemo
od tega načela lahko določa le zakon.
V programu Skupščine SR Slovenije je predvidena obravnava predloga zakona o davkih občanov za 25. decembra
1981. Glede na predloge in pripombe k predlogu zakona o
davkih občanov, ki je bil dan v javno razpravo že v letu 1980, je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil predloge novih
rešitev pri nekaterih vrstah davkov in številne dopolnitve
predloga zakona. Zato je Izvršni svet sklenil, da bo predlagal
Skupščini SR Slovenije za razpravo v mesecu decembru letošnjega leta analizo o delovanju davčnega sistema in davčne
politike ter delovno gradivo za dopolnitve predloga zakona o
davkih občanov. Predlog zakona o davkih občanov naj bi
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leto 1982 (ESA-869)

Skupščina SR Slovenije obravnavala v prvem četrtletju prihodnjega leta. Zaradi tega, da bi lahko občinske skupščine
vgradile reštive v novem zakonu o davkih občanov v svoje
odloke o davkih občanov, je nujno potrebno sprejeti zakon o
podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za
leto 1982.
...
S predlaganim zakonom naj bi se torej omogočilo.
1. Občinskim skupščinam, da v času do 31 marca 1982
določijo oziroma spremenijo davčne osnove in stopnje za leto
1982 v skladu s sprejetim novim zakonom o davkih občanov
ter da pripravijo in sprejmejo dogovor o usklajevanju davčne
politike med občinami.
„
2. Skuščini SR Slovenije, da določi instrumentarij za odmero davka iz skupnega dohodka občanov do 31. decembra
1982.
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PREDLOG ZAKONA
o zadevah
pomena

posebnega družbenega

in o postopku obveznega

sporazumevanja

na

področju

računalništva (ESA-832)
I. Zadeve posebnega družbenega pomena na
področju računalništva
1. člen
Računalništvo je nenadomestljiva podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov in za tehnološki napredek celotnega združenega dela ter pomemben dejavnik povečevanja
družbene produktivnosti dela. Delovnim ljudem je računalništvo hkrati sredstvo za učinkovito uresničevanje njihovih pravic in odgovornosti pri odločanju o družbeni reprodukciji in
pri upravljanju drugih družbenih zadev.
Računalništvo po tem zakonu obsega dejavnosti razvoja,
proizvodnjo in trženje strojne in programske računalniške
opreme in računalniških sistemov.
2. člen
Z usklajenim razvojem strojne in programske računalniške
opreme in oblikovanjem enotnega računalniškega sistema se
zagotavljajo družbeni interesi in potrebe uporabnikov na področju računalništva in omogoča smotrna izraba materialnih
in kadrovskih možnosti v tej dejavnosti.
Razvoj strojne in programske računalniške opreme je zadeva posebnega družbenega pomena.
3. člen
Enotnost računalniškega sistema v smislu tega zakona se
uresničuje z razvojem in uporabo takih elementov računalniških sistemov z dogovorjenimi in medsebojno zložljivimi
funkcionalnimi ter tehničnimi lastnostmi in z razvojem take
sistemske ter aplikativne programske opreme, ki omogočajo
integracijo računalniških sistemov, prilagojenih proizvodnim,
poslovnim in splošnim informacijskim potrebam samoupravnih organizacij in skupnosti ter delovnih ljudi in občanov.
Uvajanje enotnega računalniškega sistema uresničujejo organizacije združenega dela, proizvajalci in uporabniki, s tem,
da razvijajo in uvajajo v proizvodnjo domače sestavine, razvijajo integracijo računalniških sistemov vključno z ustrezno
programsko opremo, se povezujejo na enotnem jugoslovanskem trgu, pospešujejo prodajo na tujem trgu ter izbirajo,
uvajajo in nadalje ustvarjalno razvijajo v svetu dosegljive
tehnološke dosežke
4. člen
Uresničevanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju zadev iz 2. člena tega zakona se zagotavlja s soodločanjem delegatov organov družbenopolitičnih skupnosti, družbenoplitičnih organizacij in uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti) v organih upravljanja organizacij združenega dela, ki kot svoj poslovni predmet opravljajo zadeve razvoja strojne in programske računalniške
opreme
Delegati družbene skupnosti soodločajo v delavskem svetu
organizacije združenega dela pri:
- določanju predloga statuta,
- določanju smernic za plan, sprejemanju predloga temeljev plana in plana,
- odločanju o cenah,
- sprejemanju finančnega načrta in pri določanju periodičnega in zaključnega računa,
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- imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov,
- odločanju o statusnih spremembah,
- odločanju o drugih vprašanjih, za katera je tako določeno
v statutu organizacije združenega dela.
Način delegiranja delegatov družbene skupnosti določijo
sporazumno organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije in uporabniki.
Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega člena
s statutom določijo število delegatov družbenih skupnosti v
svojih organih upravljanja in postopek njihovega soodločanja
in pri tem upoštevajo sporazum iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Organizacije združenega dela, katerih poslovni predmet
obsega tudi zadeve posebnega družbenega pomena iz drugega odstavka 2 člena tega zakona, morajo skleniti med
seboj in z organizacijami združenega dela iz 6. in 7. člena tega
zakona samoupravne sporazume o usklajevanju planov, s
katerimi usklajujejo svoje cilje in prevzemajo obveznosti za
skladen razvoj na tem področju.
II. Postopek obveznega sporazumevanja
6. člen
Temeljne organizacije združenega dela, združene v SOZD
Iskra, Gorenje in Elektrotehna, ki kot svoj poslovni predmet
opravljajo dejavnosti razvoja, proizvodnje in trženja računalniških sistemov, so dolžne izvesti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma za uresničitev 28. člena Dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije in ciljev iz 3. člena
tega zakona in za opravljanje del skupnega pomena na področju razvoja, proizvodnje in trženja računalniških sistemov,
in sicer zlasti o:
- oblikovanju in razvoju enotnega računalniškega sistema,
- programu, obsegu in uskladitvi dela v proizvodnji računalniških elementov in poslovnih ter procesnih računalniških
sistemov, vključno z usklajeno investicijsko politiko,
- združitvi dela in sredstev ter o organiziranju združenega
dela za opravljanje del skupnega pomena,
- skupnem servisiranju in vzdrževanju računalniške
opreme,
- skupnem šolanju uporabnikov računalniške opreme,
- skupnem trženju računalniških sistemov,
- poslovnem povezovanju s tujimi partnerji,
- osnovah in merilih za razporejanje skupnega prihodka od
prodaje proizvodov skupnega dela,
- osnovah in merilih za razporejanje skupnega deviznega
priliva,
- medesebojnih razmerjih pri zagotavljanju obratnih sredstev za proizvodnjo in promet skupnega proizvoda oziroma
skupne storitve.
7. člen
V postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma z vsebino iz 6. člena tega zakona se lahko pod enakimi pogoji
vključijo tudi druge organizacije, ki opravljajo dejavnosti razvoja, proizvodnje oziroma trženja računalniških sistemov na
območju SFRJ, oziroma lahko pristopijo k že sklenjenemu
sporazumu.
priloga poročevalca

8. člen
Vsaka organizacija združenega dela iz 6. člena tega zakona
lahko predloži ostalim organizacijam združenega dela iz tega
člena predlog za sklenitev samoupravnega sporazuma. Predlog mora obsegati vse elemente iz 6. člena tega zakona.
Ce nobena od organizacij združenega dela iz 6. člena tega
zakona ne da predloga za sklenitev samoupravnega sporazuma v 30 dneh od uveljavitve tega zakona, da tak predlog
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Predlagatelj sporazuma in drugi udeleženci so dolžni zagotoviti javnost postopka sporazumevanja.
9. člen
Udeleženci morajo izvesti postopek samoupravnega sporazumevanja iz .6. člena tega zakona v roku 60 dni po predložitvi
predloga iz 8. člena tega zakona.
III. Začasni ukrepi družbenega varstva
10. člen
Po tem zakonu se šteje, da so oškodovale družbene interese:
1. organizacije združenega dela, ki so po določbah 6. člena
tega zakona dolžne sodelovati v postopku za sklenitev samoupravnega sporazuma, pa se ne vključijo v postopek;
2. organizacije združenega dela, ki z vsiljevanjem svojih
enostranskih interesov ali na podlagi izkoriščanja svojega
monopolnega položaja v dejavnosti s samovoljnim ravnanjem
ali kako drugače hudo motijo, preprečujejo ali onemogočajo
samoupravno sporazumevanje v smislu določil tega zakona;

3. organizacije združenega dela s področja računalništva,
ki sklenejo sporazum, v bistvenih sestavinah drugačen od
ciljev iz 3. člena tega zakona;
4. organizacije združenega dela, katerih poslovni predmet
obsega tudi zadeve posebnega družbenega pomena iz 2.
člena tega zakona, ki ne sklenejo samoupravnega sporazuma
o usklajevanju planov po 5. členu tega zakona;
5. organizacije združenega dela, ki so sklenile oziroma
pristopile k samoupravnemu sporazumu po 6. členu tega
zakona, pa se po njem ne ravnajo.
11. člen
Skupščina SR Slovenije ali skupščina druge družbenopolitične skupnosti lahko uvede začasne ukrepe družbenega varstva zoper organizacijo združenega dela, če ugotovi, da so z
njenim ravnanjem huje oškodovani družbeni interesi v smislu
določil prejšnjega člena tega zakona.
IV. Končni določbi
12. člen
Organizacije združenega dela, ki kot svoj poslovni predmet
opravljajo zadeve iz 2. člena tega zakona, morajo uskladiti
svoje samoupravne splošne akte z določbami tega zakona v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije
sta na sejah dne 12. novembra 1981 sprejela predlog za izdajo
zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah
posebnega družbenega pomena na področju računalništva z
osnutkom zakona ter naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da pripravi predlog zakona ter pri tem upošteva
predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije in prouči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in stališča delovnih teles zborov in skupščine ter predloge
in pripombe dane na sejah zborov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri pripravi predloga
zakona upošteval vse pripombe, mnenja in stališča delovnih
teles zborov in skupščine ter večino pripomb in predlogov iz
razprave na sejah zborov.
Iz zakonodajno-tehničnih razlogov je predlagatelj spremenil naslov zakona, ki se sedaj glasi: Zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva. Spremenjeno zaporedje v
naslovu zakona je sedaj skladno z razvrstitvijo posameznih
določb v zakonu.
I.
V prvem poglavju določa predlog zakona zadeve posebnega družbenega pomena na področju računalništva in način
uresničevanja posebnega družbenega interesa. Izhajajoč iz
temeljne opredelitve, da je računalništvo nenadomestljiva
podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov in za
tehnološki napredek celotnega združenega dela, pomemben
dejavnik povečevanja družbene produktivnosti, dela ter sredstvo za učinkovito uresničevanje pravic in odgovornosti delovnih ljudi pri odločanju o družbeni reprodukciji in pri upravljanju drugih družbenih zadev, določa zakon v skladu z drugim odstavkom 51. člena Ustave SRS razvoj strojne in programske računalniške opreme za zadeve posebnega družbenega pomena.
Družbeni interesi in potrebe uporabnikov na področju računalništva se zagotavljajo z usklajenim razvojem strojne in
programske računalniške opreme in oblikovanjem enotnega
računalniškega sistema. Enotnost računalniškega sistema se
uresničuje z razvojem in uporabo med seboj zložljivih elementov računalniških sistemov in z razvojem take sistemske
in aplikativne programske opreme, ki omogočajo sestavljanje
priloga poročevalca

računalniških sistemov, ki so prilagojeni proizvodnim,.poslovnim in splošnim informacijskim potrebam samoupravnih organizacij in skupnosti ter delovnih ljudi in občanov. Zato
morajo proizvajalci razvijati in uvajati v proizvodnjo domače
sestavine računalniških sistemov ter smotrno zbirati, uvajati
in nadalje ustvarjalno razvijati v svetu dosegljive tehnološke
dosežke. Pomembno je, da se proizvajalci pri tem povezujejo
tudi v jugoslovanskem prostoru in vključujejo v mednarodno
delitev dela.
Zakon ureja tudi sodelovanje delegatov družbene skupnosti
v organu upravljanja organizacije združenega dela, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena na področju
računalništva. Te organizacije tudi zayezuje, da med seboj
usklajujejo plane, s katerimi usklajujejo cilje in prevzemajo
obveznosti za skladen razvoj na področju računalništva.
I/ določbah tega poglavja so upoštevane vse pripombe iz
razprave o osnutku zakona.
II.
V drugem poglavju predloga zakona je urejen postopek
obveznega sporazumevanja. Zakon zavezuje temeljne organizacije združenega dela, združene v SOZD Iskra, Gorenje in
Elektrotehna, ki kot svoj poslovni predmet opravljajo dejavnosti razvoja, proizvodnjo in trženje računalniških sistemov, da
izvedejo postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma za
uresničitev 28. člena Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije in ciljev, ki jih določa ta zakon ter za opravljanje
del skupnega pomena na področju razvoja, proizvodnje in
trženja računalniških sistemov.
Neposredna ustavna podlaga za določitev obveznega postopka sporazumevanja je v določbi 148. člena Ustave SRS,
po kateri lahko skupščina družbenopolitične skupnosti predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno sporazumevanje
oziroma družbeno dogovarjanje. Zakon torej izpolnjuje
ustavno odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti,
da s predpisi in ukrepi za izvajanje družbenih planov tudi
uskladijo posamične interese organizacij združenega dela s
skupnimi interesi in razvojnimi cilji, določenimi z družbenimi
plani.
Udeleženci so dolžni izvesti postopek samoupravnega sporazumevanja v 60 dneh po predložitvi predloga za sklenitev
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samoupravnega sporazuma. Ce nobena od organizacij združenega dela-obveznih udeleženk sporazumevanja ne bo dala
predloga za sklenitev samoupravnega sporazuma v 30 dneh
od uveljavitve zakona, bo tak predlog dal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Postopek sporazumevanja mora biti javen.
Postopek samoupravnega sporazumevanja je odprt. Vanj
se lahko pod enakimi pogoji vključijo tudi druge organizacije
združenega dela, ki opravljajo dejavnosti razvoja, proizvodnje
oziroma trženja računalniških sistemov na območju SFRJ. Te
organizacije lahko pristopijo tudi k že sklenjenemu samoupravnemu sporazumu.
Doslej so pripravljenost za vključitev za postopek za sklenitev tega samoupravnega sporazuma pokazale že naslednje
organizacije združenega dela: Inštitut Jožef Štefan, Birostroj
Maribor, Tovarna meril Slovehj Gradec, Sistemi za energetiko
Ljubljana.
V določbah tega poglavja zakona so, razen ene, upoštevane
vse pripombe iz razprave o osnutku zakona. Dopolnjena so
zjasti določila, ki poudarjajo odprtost postopka sporazumevanja na vse organizacije združenega dela s področja računalništva, ki deluje na območju SFRJ ter določila o javnosti
postopka sporazumevanja. V skladu s pripombami je tudi
podaljšan rok za izvedbo postopka samoupravnega sporazumevanja na 60 dni. Predlagatelj pa ni mogel upoštevati predloga skupine delegatov 18. okoliša - gospodarsko področje
za zbor združenega dela, ki je predlagal#, da se v postopek
samoupravnega sporazumevanja lahko vključijo tudi organizacije združenega dela, ki šele načrtujejo, da se bodo ukvarjale z razvojem, proizvodnjo oziroma trženjem računalniških
sistemov. Take organizacije združenega dela bi se težko pod
enakimi pogoji vključevale v postopek samoupravnega sporazumevanja in ne bi mogle prevzeti enakih obveznosti oziroma
odgovornosti.

III.
V tretjem poglavju ureja predlog zakona začasne ukrepe
družbenega varstva in navaja nekatere posebne primere, na
podlagi katerih se šteje, da je določena organizacija združenega dela na področju računalništva oškodovala družbene
interese. Na podlagi pripomb iz razprave o osnutku zakona so
dopolnjene posamezne točke 10. člena predloga zakona in
dodana nova 5. točka, ki določa, da je oškodovala družbene
interese tudi organizacija združenega deta, ki je sklenila oziroma pristopila k sporazumu, ki ga določa ta zakon, pa se po
njem ne ravna.
Ustavna podlaga za te ukrepe je v določbah 48. in 153. člena
Ustave SR Slovenije, zakonska podlaga pa v določbah 616. do
635. člena zakona o združenem delu, zlasti v določbi 618.
člena, ki določa, da z začasnimi v zakonu določenimi ukrepi
družbenega varstva, nastopa občinska skupščina, če to določa zakon pa tudi skupščina druge družbenopolitične skupnosti in da z začasnimi ukrepi družbenega varstva nastopa
skupščina družbenopolitične skupnosti, na katere območju
ima organizacija združenega dela svoj sedež ali na katere
območju opravlja svojo dejavnost. Začasne ukrepe družbenega varstva bo skupščina uvedla po postopku, ki je opredeljen v zakonu o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine (Ur. I. SRS
32/80).
IV.
V »Končnih določbah« obvezuje predlog zakona organizacije združenega dela, ki kot svoj poslovni predmet opravljajo
zadeve posebnega družbenega pomena na pdoročju računalništva, da morajo uskladiti svoje samoupravne splošne akte z
določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
\

PREDLOG ZAKONA
o spremembah

in dopolnitvah zakona o

graditvi objektov (ESA-697)
1. člen
Za 69. členom zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS
štev. 42/73 in 8/75) se dodata novi poglavji, ki se glasita:
Vila - Družbeno-ekonomsko in strokovno
ocenjevanje upravičenosti investicij
69.a člen
(1) da bi v skladu s temeljnimi usmeritvami družbenega
plana SR Slovenije in dogovora o temeljih tega plana zagotovili čimbolj smotrno in učinkovito izvajanje investicijske politike, se določa ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti investicijskih zasnov, investicijskih programov, nadaljevanje investicijske izgradnje in prekoračenj investicij (v nadaljnjem besedilu: investicijskih vlaganj):
(2) Ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj obsega po tem zakonu ugotavljanje njihove
usklajenosti s temeljnimi usmeritvami planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti in usklajenosti s kriteriji prestrukturiranja gospodarstva iz dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije ter dajanja mnenj o tem.
*
69.b člen
(1) Mnenja o družbenoekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj dajejo komisije za oceno investicij, ki jih z dogovorom ustanovijo izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih
skupnosti, gospodarske zbornice, temeljne banke in službe
družbenega knjigovodstva.
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(2) Pristojni organ upravljanja nosilca investicije je dolžan
obravnavati mnenje komisije za ocene investicij.
Vllb - Zagotavljanje sredstev za financiranje
investicijskih objektov
69.c člen
(1) Investitor je dolžan zagotoviti sredstva za financiranje:
1. graditve objektov, ki se štejejo za pripravljalna dela in je
treba zanje dobiti posebno gradbeno dovoljenje (3. odstavek
30. člena zakona o graditvi objektov)-pred začetkom njihove
gradnje in sicer celoten znesek zanje potrebnih sredstev;
2. pripravljalnih del za zgraditev investicijskega objekta, ki
se izvajajo na podlagi dovoljenja samo za ta dela - (drugi
odstavek 30. člena zakona o graditvi objektov) - pred začetkom njihovega izvajanja in sicer celoten znesek zanje predvidenih sredstev;
3. graditve investicijskega objekta ali dela objekta, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in se da tako samostojno
uporabljati - pred pričetkom gradnje objekta, ali dela objekta
oziroma pred začetkom pripravljalnih del, če se dela ne izvajajo s posebnim dovoljenjem in sicer celoten znesek sredstev,
.potrebnih za zgraditev investicijskega objekta ali dela objekta
z izvedbo pripravljalnih del.
(2) Poleg sredstev iz prvega odstavka tega člena mora
zagotoviti investitor na način iz 69.č člena tega zakona tudi
sredstva za izobraževanje kadrov, potrebnih za izkoriščanje
investicijskega objekta, za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, obratna sredstva, določena v investicijskem
priloga poročevalca

programu in sredstva za obveznosti, ki se plačujejo od investicij po posebnih predpisih.
(3) Prvi odstavek tega člena velja tudi za investitorja iz
četrtega odstavka 38. člena zakona o graditvi objektov.
63.č člen
(1) Dokaz, da so zagotovljena sredstva za financiranje graditve investicijskega; objekta po 69.c členu tega zakona, je:
1. za sredstva, ki jih je investitor izločil na poseben račun iz <
lastnih sredstev, sredstev sovlagateljev in drugih virov - potrdilo Službe družbenega knjigovodstva, da jih je investitor
pred začetkom gradnje objekta oziroma izvajanja del, izločil
na poseben račun ter njegova izjava, da bo izločena sredstva
uporabil samo za graditev investicijskega objekta, za katerega
jih je namenil;
2. za sredstva, ki si jih je investitor zagotovil iz lastnih ali
drugih virov, razen za sredstva iz 1. in 3. točke tega odstavka —
njegovo potrdilo, izdano na podlagi sklepa njegovega organa
upravljanja, da ima pred začetkom gradnje objekta oziroma
izvajanja del zanje potrebna finančna sredstva ali da si jih bo
zagotovil med gradnjo oziroma izvajanjem del s tem, da jih bo
izločil v ustrezne sklade, z garancijo banke, da mu bo do
omenjenih sredstev zagotovila namenski kredit, če si jih investitor sam ne bi zagotovil ter za sredstva, ki se zagotavljajo z
združevanjem sredstev - pogodba, samoupravni sporazum ali
zakon z garancijo banke, da bo investitorju do omenjenih
sredstev zagotovila namenski kredit, če jih investitorju ne
bodo zagotovili sovlagatelji;
3. za sredstva, ki si jih je investitor zagotovil s kreditom kreditna pogodba;
4. za sredstva samoprispevka, ki bodo zagotovljena, ko je že
zbranih najmanj 50% sredstev - akt o uvedbi samoprispevka;
5. za sredstva, ki so zagotovljena iz proračuna federacije
oziroma z zveznim zakonom za namene ljudske obrambe in
družbene samozaščite - potrdilo pristojnega zveznega upravnega organa.
(2) Služba družbenega knjigovodstva je dolžna dati investitorju na njegovo zahtevo potrdilo, da ima zagotovljena sredstva za financiranje graditve objekta, ko ji, ta predloži ustrezne
dokaze iz prvega odstavka tega člena.
69. d člen
(1) Investitor, ki prosi za gradbeno dovoljenje, mora k zahtevi predložiti potrdilo službe družbenega knjigovodstva, da
ima zagotovljena sredstva na način, ki je predpisan v 69, c in
69. č členu tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
mora investitor družbene usmerjene stanovanjske gradnje k
zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja predložiti potrdilo službe družbenega knjigovodstva, da so s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti zagotovljena sredstva v obsegu in dinamiki, ki omogoča izgradnjo
investicijskega objekta po predloženi tehnični dokumentaciji.
69. e člen
Investitor mora pismeno sporočiti službi družbenega knjigovodstva, da začenja graditi objekt oziroma izvajati dela in
sicer najmanj 15 dni pred začetkom gradnje objekta oziroma
izvajanja del.
69. f člen
(1) Investitor je dolžan stalno spremljati gradnjo objekta in
kontrolirati porabo sredstev, namenjenih za izgradnjo objekta.
(2) Investitor je dolžan najkasneje v roku enega meseca od
ugotovitve prekoračitve zagotoviti sredstva tudi za plačilo^
preseženih poznejših nepričakovanih del na objektu ter drugih stroškov, ki povečujejo skupno vrednost objekta (prekoračenja).
69. g člen
(1) Investitor in drugi sopogodbeniki iz prvega odstavka 41
člena tega zakona ter banka oziroma drug kreditor, ki so iz
svojih ali drugih sredstev dali investitorju kredit za financiranje graditve objekta, morajo med izvajanjem dogovorjenih del
na objektu ugotoviti vrednost prekoračenj iz drugega odpriloga poročevalca

stavka 69. f člena tega zakona in sicer najmanj dvakrat v letu.
(2) Pri ugotavljanju prekoračenj po prvem odstavku tega
členi se upošteva tudi vrednost del, za katera investitor ni
sklenil pogodb, da še ugotovi dejanska vrednost za financiranje vsega objekta, oziroma njegovega dela.
(3) O prekoračenjih, ki se ugotavljajo po prvem in drugem
odstavku tega člena, mora investitor vsakih šest mesecev in
to najpozneje do 31. marca oziroma do 30. septembra, obveščati službo družbenega knjigovodstva.
(4) Če med letom ni bilo prekoračenj, v rokih, določenih v
tretjem odstavku tega člena, je investitor prav tako dolžan o
tem obvestiti službo, družbenega knjigovodstva.
69. h člen
Investitor je dolžan o dokončani gradnji objekta pismeno
obvestiti službo družbenega knjigovodstva v roku 30 dni po
pričetku uporabe objekta.
69. i člen
(1) Za investitorja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, ki gfadi stanovanja, stanovanjske hiše in pripadajoče
komunalne in druge objekte in naprave, ki so potrebne za
uporabo stanovanj in stanovanjskih hiš, se ne uporabljajo
določila 69. c do 69. č člena tega zakona.
(2) Ta aoločba velja tudi za primere, kadar so v stanovanjskih hišah grajeni poslovni prostori za potrebe osnovne preskrbe, za storitve in za samoupravne in druge organe v stanovanjski hiši ali stanovanjskem naselju
69. j člen
Organ, gradbene inšpekcije je dolžan na zahtevo službe
družbenega knjigovodstva ustaviti nadaljnjo gradnjo objekta,
če investitor nima zanjo zagotovljenih finančnih sredstev in jo
o tem pismeno obvesti v 15 dneh od dneva, ko je prejel
Omenjeno zahtevo.«
2. člen
Za 72. členom se dodata nova 72. a člen in 72. b člen, ki se
glasita;
72. a člen
»(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona
nastopa kot investitor;
1. Če gradi objekt ali del objekta, ki ni ekonomsko-tehnična
celota in se ne da kot tak samostojno uporabljati (3. točka
prvega odstavka 69. c člena),
2. Ce ne zagotovi na predpisani način finančnih sredstev za
graditev investicijskih objektov oziroma dokazov, da ima zanj
zagotovljena finančna sredstva (69. c člen in 69. č člen in 69. f
člen);
3. Če ne obvesti službe družbenega knjigovodstva, da med
letom ni bilo prekoračenj (četrti odstavek 69. g člena);
4. Če službi družbenega knjigovodstva ne javi dokončanje
objekta (69. h člen).
(2) Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali
druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.«
..
72. .b člen
(1) Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. Če ne pošlje komisiji za oceno investicij v mnenje in
presojo upravičenost investicijskih vlaganj v skladu z dogovorom oziroma z 69. a členom tega zakona;
2. Če pristojni organ upravljanja -nosilca investicije ne
obravnava mnenja komisije za oceno investicije (2. odstavek
69. b člena).
(2) Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe, ki storijo dejanje iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Tretji odstavek 86. člena se črta.
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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24/81). Sprejeti so že podobni dogovori o delu regionalnih
Skupščina SR Slovenije je dne 29.4. 1981 na seji zbora
komisij za ocenjevanje investicij.
združenega dela in na seji zbora občin obravnavala predlog
- v SR Sloveniji že deluje komisija za oceno investicij v SR
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Sloveniji in več regionalnih komisij.
graditvi objektov ter ga sprejela. Zbora sta s sklepi naložila
- republiški planski akti, zlasti pa še resplucije o politiki
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi osnutek
izvajanja družbenega piana Slovenije opredeljujejo politiko
zakona. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva
■na področju investicij, ki je podlaga za nosilce investicijskega
pripombe, predloge in mnenja, dane v delovnih telesih zborov
odločanja, za vse udeležence v procesu pripravljanja investiin v razpravi na seji zborov. Predvsem pa naj upošteva načeta,
cijskih odločitev, kakor tudi za delo komisij za oceno investiki izhajajo iz osnutka zakona o razširjeni reprodukciji in
cij.
'minulem delu, ki zadevajo urejanje odnosov na področju
Predlagane določbe o družbenoekonomskem in strokovinvesticij, hkrati pa prouči možnost združitve zakona o invenem ocenjevanju upravičenosti investicij so takšne narave, da
sticijski dokumentaciji z zakonom o graditvi objektov. Zbora
zahtevajo trajnejšo uzakonitev in jih zato po sklepu Izvršnega
Skupščine sta še zadolžila Izvršni svet, da predloži osnutek
sveta SR Slovenije vključujemo v ta zakon. Druge določbe iz
zakona skupaj z osnutkom zakona o urejanju prostora zaradi
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi srednjune vsebinske povezanosti.
stvi za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu
Predlagatelj pri pripravi osnutka zakona o spremembah in
1981 so bolj posledica kratkoročnejših razmer na področju
dopolnitvah zakona o graditvi objektov ni mogel uresničiti
investicij in ni potrebe, da bi jih tudi po prenehanju veljavnosti
načelnih zahtev, ki sta mu jih postavila skupščinska zbora, ker
omenjenega zakona z 31. 12. 1961 zakonsko urejali'. Ostala
še niso dokončno oblikovana temeljna načela osnutka zadoločila v zvezi z načinom in postopki dela komisij za ocenjekona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, kakor tudi
vanje investicij y SR Sloveniji so določena z dogovori.
osnutka zakona o urejanju prostora.
Razlog zaradi katerega je potrebno sprejeti zakon o spreZaradi nujnosti urejanja vprašanj, ki se nanašajo na način in
membah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov po hitrem
pogoje zagotavljanja sredstev za financiranje graditve investipostopku je v tem, da je treba zagotoviti zakonsko kontinuicijskih objektov, pa je bito ocenjeno, da ni mogoče odlagati
teto na področju družbenoekonomskega in strokovnega ocenjihovega reševanja dotlej, ko bodo zagotovljeni pogoji ia
njevanja upravičenosti investicij v SR Slovenfji. Zato je treba
pripravo celovitega osnutka zakona.
sprejeti ta zakon z veljavnostjo s 1. 1. 1982.
Z ozirom na to, da bo zakon o začasni prepovedi razpolagaObrazložitev za zakonsko poglavje o zagotavljanju sredstev
nja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določeza financiranje investicijskih objektov je:
nih objektov in opreme v letu 1981 (Uradni listSRSšt. 23/81 z
Za sredstva, kijih investitorjem zagotavljajo sovlagatelji, naj
31. 12. 1981 prenehal veljati, je Izvršni svet Skupščine SR
bi ustrezal kot dokaz sklenjeni dokument o prevzetih obvezSlovenije na svoji 85. seji dne 26. 11. 1981 sklenil predlagati
nostih za združevanje sredstev, o zneskih in dinamiki, ki jih
Skupščini SR Slovenije, da se osnovna določila, povezana z
takšen dokument navaja (pogodbe, samoupravni sporazumi
družbenoekonomskim in strokovnim ocenjevanjem upravičeali
zakon) z garancijo banke, da bo investitorju do omenjenih
nosti investicij v SR Sloveniji vključijo v zakon o graditvi
sredstev zagotovila namenski kredit, če jih investitorju ne
objektov. Narava teh vprašanj zahteva, da se zakon o sprebodo zagotovili sovlagatelji v zneskih in v rokih, določenih v
membah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov sprejme
dokumentu, ki služi kot dokaz o zagotovitvi sredstev za ta del
po hitrem postopku.
investicijskih sredstev.
Ustavna podlaga za navedene dopolnitve zakona v zvezi z
Za sredstva zbrana s samoprispevkom, naj bi ustrezal kot
družbenoekonomskim in strokovnim ocenjevanjem upravičedokaz akt o uvedbi samoprispevka, z dokazilom, da je zbranih
nosti investicij je podana v določbah 3. odst. 89. člena ter 2.
že najmanj polovico sredstev za posamezni objekt, ki se gradi
odst. 91. člena Ustave SR Slovenije.
iz samoprispevka.
Po tretjem odstavku 89. člena Ustave SR Slovenije se smejo
Investitor je dolžan med gradnjo objekta stalno kontrolirati
v primeru, če je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovporabo sredstev in najmanj dvakrat letno službo družbenega
ljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev določeno, daje
knjigovodstva obveščati o ugotovljenem finančnem stanju ne
izvršitev doiočenih nalog nujna za družbeno reprodukcijo, pa
glede na to, ali so nastale prekoračitve ali ne.
s sporazumom med organizacijami združenega dela aH druV primeru prekoračitve je investitor dolžan najkasneje v
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo
roku enega meseca od te ugotovitve zagotoviti sredstva tudi
mogoče zagotoviti sredstev in drugih potrebnih pogojev za
za plačilo preseženih, poznejših nepričakovanih del na obnjihovo izvršitev, določiti ukrepe za izvršitev teh nalog.
jektu ter drugih stroškov, ki povečujejo skupno vrednost
Po drugem odstavku 91. člena Ustave SR Slovenije so
objekta.
organi družbenopolitičnih skupnosti odgovorni, da s predpisi
Investitorji družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, za
in ukrepi, ki jih izdajajo za urešničevanje družbenih planov,
katere naj ne bi veljale določbe zakona, ki se- nanašajo na
zagotovijo splošne možnosti za kar najbolj skladen in stabilen
dokazovanje o zagotovljenih sredstvih, morajo k zahtevi za
razvoj ter da z njimi kar najpopolneje uskladijo posebne
izdajo gradbenega dovoljenja predložiti potrdilo službe družinterese in samostojno delovanje organizacij združenega dela
benega knjigovodstva, da so s samoupravnim sporazumom o
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti s skupnim/
temeljih plana stanovanjske skupnosti zagotovljena sredstva
interesi in razvojnimi cilji, določenimi z družbenimi plani.
v obsegu in dinamiki, ki omogoča izgradnjo objekta po predGlede na izjemne razmere na področju investicij v letu 1981
loženi tehnični dokumentaciji.
je bil sprejet z veljavnostjo od 1. 8. 1981 do 31. 12. 1981 zakon
Glede na izraženo pripombo, naj se prouči, ali je smotrno,
o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
da gradbena inšpekcija na zahtevo siužbe družbenega knjigoza gradnjo in nakup dotbčenih objektov in opreme v letu 1981.
vodstva ustavi nadaljnjo gradnjo objekta, če investitor nima
Zakon je pripomogel k usklajevanju obsega investicij z realzanjo zagotovljenih sredstev, je treba poudariti, da ima služba
družbenega knjigovodstva le pooblastilo za opravljanje nadnimi možnostmi, vzpodbudil razvoj prioritetnih investicij ter
zora nad uporabo tistih določb zakona, ki se nanašajo na
zavrl neprednostne. Razlogi, da tega zakona ni potrebno
podaljševati so:
zagotavljanje sredstev za graditev objektov, ne more pa izrekati upravnih ukrepov ustavitve gradnje.
- v SR Sloveniji je že uveljavljen dogovor o družbeni in
Spremembe in dopolnitve tega zakona ne zahtevajo dodatstrokovni aktivnosti na področju investicij in o ustanovitvi
nih sredstev iz proračuna SR Slovenije.
komisije za oceno investicij v SR Sloveniji (Uradni list SRS št.
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