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o nočnem delu žensk v industriji, 

gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti 

za leto 1981 

i. 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS št. 24/77 in 

30/78) določa prepoved nočnega dela žensk v industriji, grad- 
beništvu, prometu in proizvodni obrti (127. člen). Prepoved 
nočnega dela žensk je v skladu s konvencijo o nočnem delu 
žena v industriji št. 89, ki jo je naša država ratificirala leta 
1955. Prepoved pa se ne nanaša na delavke, ki opravljajo dela 
oziroma naloge, kjer imajo posebna pooblastila ali odgovor- 
nosti in dela zdravstvene, socialne, administrativne ali fi- 

nančno-računovodske službe. Ne glede na ta člen, pa 128. 
člen določa, da se sme delavki v zgoraj navedenih dejavnostih 
naložiti, da dela ponoči, če je treba nujno nadaljevati delo, ki 
ga je med dnevom prekinila višja sila in če je treba preprečiti 
škodo na surovinah, ki se hitro kvarijo. Izjemo od navedenega 
načela pa predstavlja tudi 129. člen zakona o delovnih ra- 
zmerjih, ki v skladu z mednarodno ureditvijo določa, da se 
sme naložiti delavki v dejavnostih, kjer je nočno delo žensk 
prepovedano, da defe ponoči, če to terjajo posebno resne 
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družbene ekonomske, socialne in podobne okoliščine ob 
pogoju, da za uvedbo takega dela izda poprejšnje soglasje 
predsednik republiškega komiteja za delo. Le-ta pa odloči o 
soglasju na podlagi poprejšnjega mnenja republiškega-od- 
bora ustreznega sindikata, Gospodarske zbornice Slovenije 
in pristojnega organa inšpekcije dela. Nadalje zakon o delov- 
nih razmerjih v 1t9- členu določa pravico do posebnega 
varstva med nočnim delom ne glede na spol. V skladu s tem 
členom, so delavci OZD dolžni zagotoviti dogovorjene in 
predpisane pogoje za nočno delo zlasti pa zagotoviti varstvo 
otrok, topel obrok v ustrezni kalorični vrednosti, prevoz na 
delo in z dela ter zasedbo nočne izmene s strokovnimi de- 
lavci. 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi analize razmer v letu 
1973 sprejela priporočila in sklepe o nočnem delu žena in 
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (Uradni listSRS 
št. 14/73). Organižacijam združenega dela je bilo priporo- 
čeno, da v okviru razvojnih planov do 30. 6. 1973 izdelajo 
petletne programe o postopnem zmanjševanju obsega noč- 
nega dela žena in o čimprejšnji odpravi nočnega dela mater z 
otroki do'7 let starosti. Republiškemu sekretariatu za.delo 
(preimenovan v Republiški komite za delo) je bilo med drugim 
naloženo, da v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slovenije, 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Zvezo skupnosti za zapo- 
slovanje vsako leto ugotavlja in ocenjuje način in uspešnost 
izvajanja sprejetih priporočil in sklepov. 

Število žensk, ki so v 1981. letu delale ponoči v posameznih dejavnostih industrije, gradbeništva, 
prometa in proizvodne obrti (tabela št. 2) in število OZD, katerim je bilo izdano soglasje. 

Tabela 2 

št. žensk % od vseh št' O* 
zapos. žensk 

INDUSTRIJA 8429 97,56 4,83 
- tekstilna in usnjarska 
- kovinska 
- kemična 
- živilska 
- papirna in grafična 
- lesna 

energetika in premogovništvo 

4177 ' . 2'39 

1698 48,35 0,97 
726 19,65 0,42 
976 8,40 0,56 
570 11,29 0,33 
245 6,59 0.14 

37 2,83 . 0,02 
GRADBENIŠTVO ' 176 2,03 0,42 0,10 
PROMET 26 0,3 0^01 
OBRT 8 0,09 0,004 

SKUPAJ 8639 100,00 

Iz zgoraj prikazanih podatkov sicer izhaja, da se je v letu 
1981 število žensk, ki delajo ponoči s soglasjem predsednika 
Republiškega komiteja za delo, v primerjavi z letom 1980 
povečalo in to za 0,68%. V primerjavi s prejšnjim letom je bilo 
na nočnem delu zaposlenih 1176 žensk več (13,6%) ob tem, 
da se je število vseh zaposlenih žensk v teh dejavnostih celo 
malenkostno zmanjšalo (za 0,13%). 

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da navedeni podatki ne 
prikazujejo dejanskega stanja to je realnega števila žensk, ki 
so redno skozi vse leto 1981 delale tudi v nočni izmeni. 

Po opravljenem pregledu vlog, ki so jih organizacije združe- 
nega dela naslovile na Republiški komite za delo, kot prošnje 
za izdajo soglasja za nočno delo, je namreč moč oceniti, da je 
cca 50% žensk, so po zgoraj navedenih podatkih delale tudi 
ponoči, delalo ponoči le določen krajši čas med letom Tako 
so organizacije združenega dela odvisno od dejavnosti, ki jo 
opravljajo, uvajale le občasno nočno delo glede na potrebe za 
3-6 mesecev v letu (predvsem sezonske dejavnosti), za nekaj 
tednov (realizacija pogodbenih obveznosti, dodatna naročila 
tujih partnerjev, težave pri dobavi surovin, kasnitve pri doba- 
vitvi uvoznega dovoljenja ipd.) pa tudi le za par dni v mesecu 
ali dveh (nadomeščanje moških delavcev v času dopustov 
oziroma odsotnosti z dela zaradi bolezni, preprečevanje ma- 
terialne škode na surovinah, dokončanje tehnološkega po- 
stopka ipd). 

Seveda pa je navedeni procent, ki prikazuje število žensk, ki 
so le občasno delale ponoči, večji oziroma manjši odvisno od 

Gibanje števila žensk, ki so delale ponoči v 
industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni 
obrti od 1970-1981 leta 
(ugotovjeno na podlagi izdanih soglasij za 
občasno uvedbo nočnega dela žensk, tabela 
št. 1): 

Tabela 1 

Leto Zaposlenih Nočno delo % od povprečne 
žensk žensk zaposlenosti 

122652 19187 15,64 
128827 19415 15,07 
136417 17961 13,16 
142726 14820 10,38 
149667 11799 7,88 
157351 10049 6,39. 
161290 8520 5,28 
160608 8205 ^5; 11 
166293 8452 5,08 
171057 7635 4,48 
174336 7463 4,28 
174102 Š639 4,96 
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dejavnosti, ki jo posamezne organizacije združenega dela 
opravljajo. Tako je v tekstilni industriji le 20% vseh delavk, ki 
so opravljale nočno delo, delalo ponoči le določen krajši čas 
med letom, v kovinski industriji 85%, v živilski industriji 99%, 
v kemijski industriji 25%, grafični in papirni industriji 40%, 
lesni industriji 74%, energetiki in premogovhištvu 99%, grad- 
beništvu 99% in obrti 100%. 

Iz zgoraj navedenega je torej moč povzeti, da statistično 
povečanje števi la žensk, ki so v letu 1981 delale tudi ponoči ne 
pomeni spremembe v že doseženih rezultatih in prizadevanjih 
za postopno zmanjševanje nočnega dela žensk. 

II 
Republiški komite za delo je za pripravo informacije glede 

nočnega dela v industriji, gradbeništvu, prometu in proiz- 
vodni obrti zaprosil za poročila dejavnike, ki sodelujejo v 
postopku izdaje soglasij za nočno delo žensk na teh področ- 
jih (v skladu s 129. členom zakona o delovnih razmerjih). 
REPUBLIŠKI INŠPEKTORAT ZA DELO daje mnenja o tem, ali 
so izpolnjeni predpisani pogoji varstva pri delu za tista dela in 
naloge, ki jih opravljajo ženske v nočnih izmenah. V letu 1981 
je izdal 135 pozitivnih mnenj in le 4 negativna, meritornega 
mnenja o škodljivem vplivu na zdravje pa Republiški inšpek- 
torat dela ne more dati, ker medicina dela in obstoječa zako- 
nodaja ne predvidevata spremljanja stanja poklicnih bolezni, 
niti ni izdelana metodologija za identifikacijo le-teh. 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE: Kot v prejšnjih 

1970 
1971 
1*972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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1979 
1980 
1981 
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letih je tudi v letu 1981 komisija za nočno delo žensk obravna- 
vala največ zahtevkov za opravljanje nočnega dela žensk v 
tekstilni industriji, ki ji slede kemična, grafična, lesno-prede- 
lovalna, živilska, kovinska in energetika, pa je bilo zahtevkov 
za opravljanje nopnega dela v gradbeništvu prometu in obrti 
Komisija je izdelala pozitivno mnenje k vsem zahtevkom 02D 
po predhodni pridobitvi mnenj splošnih združenj in ob upo- 
števanju zakonskih pogojev, priporočil Skupščine SR Slove- 
nije in uveljavljanja varstva pri delu. Poleg teh splošnih kriteri- 
jev je komisija pri zavzemanju stališč k posameznim zahtev- 
kom upoštevala zlasti objektivne ekonomsko-tehnološke ra- 
zloge, zaradi katerih je nočno delo žensk v sedanjih zaostre- 
nih pogojih gospodarjenja v določenem obsegu še vedno 
nujno potrebno. 

Najpogostejši vzroki za nočno delo žensk v letu 1981 so bili 
naslednji: 

- izpolnjevanje izvoznih pogodbenih obveznosti, 
- proizvodna ozka grla, 
- motnje pri oskrbi z repromaterialom, 
- nedokončne planirane naložbe v razširitev, moderniza- 

cijo oz. rekonstrukcijo proizvodnih sredstev glede na.pomanj- 
kanje finančnih sredstev zaradi kreditnih restrikcij kot tudi 
problema uvoznih restrikcij, ' 

- nizka akumulativnost nekaterih OZD, 
- kontinuiteta proizvodnih procesov, ki je pogojena z zna- 

čajem tehnologije, 
- pomanjkanje moške delovne sile. 
Ob zaostreni politiki uvoza proizvodne opreme in pomanj- 

kanju lastnega razvoja opreme tudi v lanskem letu ni bila 
možna hitrejša modernizacija industrije m povečanje akumu- 
lativne sposobnosti v številnih OZD, kar bi omogačo odpravo 
nočnega dela žensk. Komisija nadalje ugotavlja, da organiza- 
cije združenega dela v letu 1981 niso pripravile konkretnih 
programov za odpravo nočnega dela žensk, ki bi analitično 
obravnavale vzroke za takšno delo. ter možnosti, ukrepe in 
roke za njegovo odpravo, ampak so ti programi večinoma 
formalni z namenom zadostitve zakonskim pogojem za prido- 
bitev soglasja za opravljanje nočnega dela žensk. Poseben 
problem predstavlja v prizadevanjih za odpravo nočnega dela 
žensk tudi politika nagrajevanja takšnega dela oz. nuđenja 
določenih materialnih in socialnih ugodnosti ženskam, ki 
opravljajo nočno delo, kot so višji mesečni prejemki, višji 
regresi za dopuste, prednosti pri zagotavljanju otroškega 
varstva in druge benifikacije v nekaterih OZD, zaradi katerih 
delavke v teh OZD v bistvu sploh niso zainteresnirane za 
odpravo nočnega dela žensk, kar seveda vpliva tudi na stali- 
šča osnovnih organizacij sindikata pri odločanju o nočnem 
delu žensk kot tudi samoupravnih organov in poslovodnih 
struktur v OZD. Tako ne bi odprava nočnega dela žensk v 
sedanji gospodarski situaciji v številnih OZD imela samo dolo- 
čene neugodne ekonomske posledice, ampak bi odpirala tudi 
probleme zaposlovanja delavk in druge socialne probleme, ki 
bi bili s tem povezani. Po mnenju komisije je potrebno na 
osnovi izkušenj in spoznanj iz I 1981 kot tudi iz preteklih let 
predvsem zaostrovati kriterije za uvajanje nočnega dela žensk 
zlasti pri odločitvah samoupravnih organov in osnovnih orga- 
nizacij sindikata v OZD kot tudi drugih subjektivnih sil v širši 
družbeno-politični skupnosti tako, da bi v bodoče dobila 
soglasje za opravljanje nočnega dela žensk le , ;ta ^.rgar.,za- 
cija združenega dela, ki je pripravila konkretne časovno opre- 
deljene programe in postopke za postopno zmanjševanje in 
ukinitev nočnega dela žensk z navedbo glavnih vzrokov za- 
radi katerih je nočno delo žensk iz ekonomskih, družbenih in 
drugih posebnih okoliščin do določenega roka še vedno 
neobhodno potrebno. 

Republiški odbori posameznih sindikatov poudarjajo, da 
sedanje gospodarseke razmere ne omogočajo postopnega 
zmanjševanja oz. odprave nočnega dela žensk Med glavnimi 
razlogi za uvajanje nočnega dela žensk so zastoji v proizvod- 
nji, ki jih povzroča motena oskrba s surovinami in repromate- 
rialom in prizadevanja OZD.glede izvoznih obveznosti. Po- 
membno pa je predvsem to, da nočno delo žensk ponovno 
uvajajo OZD, katere ga v zadnjih letih niso več uvajale, pa jih v 
ponovno uvajanje silijo sedanji zaostreni gospodarski pogoji 
Republiški odbor sindikata delavcev tekstilne in usnjarsko 
predelovalne industrije ugotavlja, da nočnega dela v tekstilni 
industriji še nekaj časa ne bo možno zmanjšati, saj ga je v letu 
1981 uvedlo nekaj OZD, v katerih v letu 1980 ni bilo potrebno 

(Lisca Sevnica, Toper Celje itd ). Še vedno je največ žensk na 
nočnem delu v MTT Maribor, Predilnici Litija, Dekorativni 
Ljubljana, Tekstilni tovarni Prebold, Tekstini Ajdovščina. RO 
se zavzema, da se kljub zaostrezni gospodarski situaciji še 
naprej vztraja pri zmanjševanju obsega nočnega dela žensk, 
da se izdelajo programi odprave nočnega dela, potrebno pa bi 
bilo tudi neposredno ugotavljati dejansko stanje in ravnanje 
OZD V kovinski industriji je prišlo v primerjavi, z letom 1980 
do največjega povečanja nočnega dela žensk. Uvedle so ga 
tudi OZD, kjer ga zadnja leta ni bilo, sedaj pa dela v nočni 
izmeni precejšnje število žensk (IMV Novo mesto, Metalna 
Maribor, Iskra). Nočno delo se je v letu 1981 uvajalo iz ralo- 
gov, ki so identični tistim, ki so pogojevali nočno delo tudi v 
vseh ostalih dejavnostih. RO sindikata delavcev kovinske 
industrije predlaga, da se zaostri odgovornost v OZD, kjer 
uvajajo nično delo brez iskanja možnosti drugih organizacij- 
skih in tehnoloških rešitev in nadalje spremlja uvajanje noč- 
nega dela žensk predvsem v OZD, kjer je opaziti, da razreše- 
vanju te problematike ne posvečajo dovolj pozornosti. 

RO sindikata delavcev kmetijstva in živilske industrije 
ugotavlja, da se postopno zmanjševanje nočnega dela žensk 
ne uresničuje. RO meni, da bi bilo potrebno dosledneje upo- 
števati, programe postopnega zmanjševanja nočnega dela 
žensk. 

RO sindikata delavcev lesne industrije in gozdarstva po- 
roča, da se le v eni delovni organizaciji opravlja stalno nočno 
delo (Lesonit, Ilirska Bistrica), pojavljajo pa se nove zahteve 
po uvedbi nočnega dela. Tako je za leto 1982 vložila zahtevo 
delovna organizacija »MEBLO« iz Nove Gorice, kjer je bilo 
nočno delo praktično odpravljeno že v letu 1974. 

RO sinikata delavcev gradbeništva poudarja, da bi se 
moral! intenzivneje prizadevati za odpravo nočnega dela 
žensk, saj se programi odpravljanja nočnega dela ne uresni- 
čujejo, ampak se odlagajo. 

RO sindikata delavcev prometa in zvez pa poroča, da se v 
tej dejavnosti uspešno uresničuje program postopne odprave 
nočnega dela žensk Leta 1976 je opravljalo nočno delo 456 
žensk; v letu 1981 pa je na nočnem delu delalo le še. 26 žensk. 

III. 

Ugotovitve in predlogi 
- Podatki kažejo, da je v letu 1981 prišlo do prekinitve 

upadanja nočnega dela žensk v industriji, prometu, gradbe- 
ništvu in proizvodni obrti, saj se je odstotek povprečne zapo- 
slenosti žensk na nočnem delu v odnosu do skupnega števila 
žensk zaposlenih v teh dejavnostih v primerjavi z letom 1980 
povečal za 0,63%. 

Vendar pa je potrebno opozoriti na oceno, da je le cca 50% 
žensk, ki so opravljale nočno delo s soglasjem predsednika 
Republiškega komiteja za delo, redno, skozi vse leto delalo 
tudi v nočni izmeni Vse ostale delavke pa so delale ponoči le 
določen krajši čas med letom. Republiški komite za delo je v 
letu 1981 izdal 133 soglasij za nočno delo žensk, le treni 
organizacijam združenega dela pa je izdal negatevno od- 
ločbo. 

- Največ organizacij združenega dela, ki ifvajajo nočno delo 
žensk je še vedno s področja tekstilne industrije, ki na eni 
strani zaposluje največje število žensk, je. pa tudi nizko pro- 
duktivna. Tako se problemi v zvezi z življenjskimi in delovnimi 
razmerami delavk v tekstilni industriji še zaostrujejo kljub 
temu, da se že nekaj let pojavljajo zahteve po skrajšanju 
delovne dobe za nekatere delavce v tej panogi industrije. 
Republiški odbor sindikata delavcev tekstilne industrije ugo- 
tavlja, da te zahteve, ki so podprte z ugotovitvami strokovnih' 
raziskav, niso naletele na potrebno razumevanje širše druž- 
bene skupnosti. 

- Glede na to, da so organizacije združenega dela dolžne 
ob zahtevi po soglasju predložiti poročilo o zagotovitvi po- 
sebnih varstvenih pogojev med nočnim delom, ki jih določa 
zakon o delovnih razmerjih v 119. členu (varstvo otrok, topel 
obrok, prevoz na delo in z dela, zasedbo nočne izmene s 
strokovnimi delavci za organiziran in nemoten potek dela). 
Republiški komite za delo ugotavlja, da se na tem področju 
družbena prizadevanja glede urejanja nočnega dela žensk 
zadovoljivo uresničujejo 

- Pomanjkljivosti pa so predvsem v prizadevanjih organiza- 
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cij združenega dela, da bi z dolgoročnejšim načrtovanjem 
reševale probleme nočnega dela žensk. Nekritično obravna- 
vanje razlogov, s katerimi organizacije združenega dela ute- 
meljujejo potrebo po uvedbi nočnega dela žensk v teh pano- 
gah, bi lahko tudi omogočilo izkoriščanje sedanje gospodar- 
ske situacije. Osnovni razlogi, ki jih organizacije združenega 
dela navajajo ob uvedbi nočne izmene so večja izvozna priza- 
devanja in motena oskrba tržišča s surovinami in repromate- 
rialom Ozka grla proizvodnje pa povzroča tudi neustrezna 
tehnično-tehnološka opremljenost, kar pa je objektivno po- 
gojeno v omejevanju investicijskih vlaganj v posodobitev pro- 
izvodnega procesa. Seveda pa obstaja med razlogi, ko gre za 
delo žensk v nočni izmeni tudi ta, da na določenem področju 
ni ustrezno usposobljene moške delovne sile. 

— upoštevaje navedene razloge je odprava nočnega dela 
zaenkrat še težko uresničljiva. Treba pa je vztrajati pri tem, da 
bodo: 

1. organizacije združenega dela aktivno z organiziranjem 
dela, razporejanjem delovnega časa in z opredelitvijo v let- 
nem oziroma srednjeročnem planu upoštevale ukrepe za 
zmanjševanje oziroma odpravo nočnega dela žensk; 

2. organizacije združenega dela pred pridobitvijo soglasja 
predložile programe o postopnem, zmanjševanju nočnega 
dela žensk s konkretno opredelitvijo časa, ko bodo odprav- 
ljeni razlogi za nočno delo žensk; 

3. dejavniki, ki sodelujejo v postopku izdaje soglasja pri 
omejevanju upravičenosti oziroma primernosti uvedbe noč- 
nega dela žensk izhajali iz že izoblikovanih kriterijev. Gospo- 
darska zbornica Slovenije jih ie že izoblikovala, Republiški 
inšpektorat dela je izdelal enotno metodologijo pogojev za 
pridobitev pozitivnega mnenja iz varstva pri delu. Kriterije pa 
bo sprejel tudi Republiški svet Zveze sindikatov; 

4. ob uvedbi nočne izmene zagotovljeni posebni varstveni 
pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih v 119. členu, 
zlasti varstvo otrok, topel obrok, prevoz na delo in z dela, 
zasedba nočne izmene s strokovnimi delavci za organiziran in 
nemoten potek dela. 

5. vsi dejavniki v postopku pred izdajo soglasja s svojim 
delovanjem in ugotavljanjem razlogov uvedbe nočnega dela 
žensk, še v večji meri upoštevali družbeno potrebo po zmanj- 
ševanju nočnega dela žensk, tako, da se bo v prihodnje nočno 
delo žensk zmanjševalo, ne pa povečevalo. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

PISMENA ODGOVORA IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA POBUDI 
SKUPINE DELEGATOV ZA GOSPODARSKO 
PODROČJE IZ OBČINE DOMŽALE 

1. Za spremembo zakonodaje na področju gradnje objek- 
tov, predvsem objektov za družbene dejavnosti. Skupščina 
občine ocenjuje, da bi v času izjemnih stabilizacijskih napo- 
rov lahko omilili predpise, ki urejajo gradnjo dodatnih objek- 
tov pri šolah, vrtcih in morda tudi v gospodarstvu (gradnja 
kuhinj, zaklonišč in podobnega). 

V občini Domžale se sicer zavedamo pomembnosti gradnje 
zaklonišč, pa tudi pomembnosti pravilno urejenih kuhinj in 
podobnih objektov, vendar pa pri posameznih gradnjah šol 
opažamo, da so objekti locirani na takšna mesta, kjer je 
mogoče objektivno pričakovati, da bi težko prišlo do uporabe 
zaklonišča zaradi konfiguracije terena ter drugih naravnih 
danosti, poleg tega pa imamo v občini Domžale v šolah 
zgrajenih že toliko kuhinj, da bi te kuhinje uporabili tudi za 
potrebe drugih šol. Dejstvo je, da nam gradnja zaklonišč in 
kuhinj bistveno zmanjšuje možnosti izvajanja programa tret- 
jega samoprispevka, pa čeprav je te investicije nujno izpeljati. 
Zato predlagamo, da pristojni organi Skupščine SR Slovenije 
proučijo našo pobudo ter do pobude zavzamejo stališče. 

2. Za spremembo predpisov s področja inšpekcijskih služb 
in sicer v tem smislu, da bi poudarili vlogi in pristojnosti 
občinskih inšpekcijskih služb ali pa tudi naloge občinskih 
inšpekcijskih služb poleg pristojnosti republiške inšpekcije. 

Naši inšpektorji namreč ugotavljajo pri vsakdanjem delu, da 
so v posamičnih primerih onemogočeni oziroma svojega dela 
ne morejo v celoti opraviti zaradi nepristojnosti; primeri pa 
večkrat niso tako pomembni, da bi zahtevali prisotnost repu- 
bliške inšpekcije. 

ODGOVORA: 
1. S prvo pobudo predlaga skupina delegatov omilitev pred- 

pisov, ki urejajo gradnjo objektov, in sicer šol, vrtcev in ostalih 
objektov družbenega standarda 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št 42/73, 8/75 in 
39/81) je z zadnjimi spremembami in dopolnitvami, ki so bile 
sprejete v Skupščini SR Slovenije koncem lanskega leta, 
precej poostril pogoje za zagotavljanje sredstev za financira- 
nje investicijskih objektov Tako 4 točka prvega odstavka 69. 
č člena navedenega zakona določa, da je možno pričeti z 
gradnjo objektov, ki se financirajo iz samoprispevka, ko je 
zbranih že najmanj 50% teh sredstev. Tako usmeritev za 

investicije iz samoprispevka je sprejeta'tudi v resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1982. letu 
(Uradni list SRS, št. 39/81 - 4. točka II. poglavje). Zakon o 
graditvi pa sam ne predpisuje tehničnih normativov in pogo- 
jev za graditev določenih objektov, temveč le zavezuje udele- 
žence pri graditvi, da jih upoštevajo. 

Graditev in oprema šol, vrtcev, domov za učence in poseb- 
nih osnovnih šol za laže duševno prizadete otroke v SR 
Sloveniji pa določajo normativi za graditev vseh navedenih 
objektov, ki jih je imela Izobraževalna skupnost SR Slovenije v 
letih 1968, 1973 in 1976. Nekatera dolćrčila teh normativov so 
že zastarela in niso več v skladu s sedanjim gospodarskim 
položajem ter stabilizacijskimi napori družbe in prizadevanji 
za varčno gradnjo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pod- 
pira pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje iz 
občine Domžale, da je potrebno pristopiti k spremembi tfeh 
normativov. Zato bo Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo v sodelovanju s pristojnimi republiškimi upravnimi 
organi in inštitucijami začel postopek za spremembo in do- 
polnitev normativov in tehničnih predpisov za gradnjo objek- 
tov, predvsem v pogledu varčevanja z energijo, funkcional- 
nostjo in velikosti prostorov, etažnosti, osvetljenosti, oprem- 
ljenosti in namembnosti in izračuna potrebnih površin in vse 
to z namenom za racionalnejšo gradnjo. 

O tem, ali je možna gradnja objektov (šol, vrtcev, kot tudi 
objektov v gospodarstvu) brez zaklonišč, pa Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije daje naslednje mnenje: 

V SFR Jugoslaviji se v skladu s konceptom graditve zaklo- 
nišč gradijo zaklonišča v stanovanjskih in poslovnih stavbah v 
mestih, občinskih industrijskih središčih, na območju po- 
membejših komunikacij, in na drugih območjih oziroma ob- 
jektih, ki utegnejo biti v vojni cilj sovražnikovih napadov. 
Poleg tega se v mestih in drugih naseljih, kjer se zbira večje 
število ljudi, gradijo tudi javna zaklonišča. 

V SR Sloveniji se nenehno prizadevajo za čimbolj načrtno, 
in organizirano uresničevanje koncepta graditve zaklonišč, 
kgr je v skladu s spoznanjem, da imajo zaklonišča (oziroma 
zaklanjanje kot ukrep civilne zaščite) izjemno velik pomen v 
sistemu zaščite prebivalstva in materialnih dobrin pred voj- 
nimi akcijami, Z izvajanjem tega ukrepa se anrireč v vojni 
pomembno zmanjšujejo žrtve med prebivalstvom, kar je še 
zlasti pomembno ob dejstvu, da je v vojni ob uporabi sodob- 
nih borbenih sredstev za množično uničevanje izpostavljeno 
številnim nevarnostim vojnih akcij predvsem civilno prebival- 
stvo (v vojni v Vietnamu, 1961-1975, je bilo na primer med 100 
mrtvimi prek 90 civilnih oseb). 

Tako so bili v zadnjih letih v SR Sloveniji storjeni naslednji 
ukrepi, ki naj bi prispevali k čimbolj načrtni, organizirani io 
racionalni graditvi zaklonišč: 
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- Predsedstvo SR Slovenije je v stališčih in usmeritvah za 
graditev zaklonišč določilo, da morajo občine območja, na- 
katerem je obvezna graditev zaklonišč, določati v skladu z 
ocenami ogroženosti: z namenom, da bi občine izdelale čim- 
bolj realne in usklajene ocene ogroženosti, pa je Predsedstvo 
SR Slovenije sprejelo enotno oceno stopenj ogroženosti po- 
sameznih območij SR Slovenije. Pri tem pa je posebej pou- 
darjeno, da je treba nameniti posebno pozornost graditvi 
zaklonišč na območjih I. stopnje ogroženosti (na glavnih 
operativno strateških smereh), med katerimi se uvršča tudi 
območje občine Domžale ter graditvi zaklonišč v šolah, VVZ, 
domovih za ostarele, zdravstvenih domovih in bolnišnicah, da 
se na ta način zagotovijo pogoji za množično zaklanjanje 
otrok, ostarelih, bolnih in podobnih kategorij prebivalstva 
(pomen in ustreznost takšne usmeritve potrjujejo izkušnje iz 
minulih vojn, tudi iz vojne v Libanonu, kjer je bilo v Bejrutu po 
nekaterih podatkih med žrtvami prek 30 % otrdk); 

- Predsedstvo SR Slovenije je sprejelo tudi stališče (ki bo v 
novem zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samoza- 
ščiti uveljavljeno tudi normativno), da so zaklonišča sestavni 
del stanovanjskega, poslovnega ali drugega objekta in da se 
morajo graditi tako, da jih je v miru mogoče uporabljati za 
druge namene; 

- vse slovenske občine so graditev zaklonišč uredile s 
občinskimi odloki, s katerimi se bolj ali manj uspešno uveljav- 
ljajo specifičnosti posamezne občine na tem področju; 

- večina slovenskih občin je že izdelala načrte graditve 
zaklonišč kot sestavne dele aktov, s katerimi se ureja prostor, 
prek katerih se teži k smotrni porazdelitvi zaščitnih objektov 
na območju občine; 

- SR Slovenija zelo aktivno sodeluje pri pripravi novega 
(zveznega) Pravilnika o tehničnih normativih za graditev za- 
klonišč, Zavzemamo se za to, da se tehnični normativi poeno- 
stavijo in da se s tem gradnja tudi poceni ter da se zagotovijo 
boljše možnosti ža graditev dvonamenskih zaklonišč; 

- novosti, ki bodo prispevale k racionalnejši graditvi zaklo- 
nišč, so zajete tudi v predlogu novega republiškega zakona o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti; 

- omeniti je treba tudi številna strokovna in druga posveto- 
vanja ter aktivnosti, ki jih je v zadnjih letih organiziral Republi- 
ški sekretariat za ljudsko obrambo z namenom, da se doseže 
načrtna in organizirana graditev zaklonišč. 

Omenjeni ukrepi in aktivnosti se že odražajo v konkretnih . 
rezultatih na področju graditve zaklonišč v SR Sloveniji. Tako 
se je od leta 1976 za prek 60% povečalo število novozgrajenih 
zakloniščnih mest, zaklonišča se gradijo v skladu z akti za 
urejanje prostora na ogroženih območjih, vse bolj pa se v 
praksi uveljavlja tudi graditev dvonamenskih zaklonišč, če- 
prav po naši oceni še vedno prepočasi. Vzrok za to je tudi v 
premajhni odločnosti pristojnih občinskih organov, predvsem 
pa v slabi pripravljenosti in sposobnosti strokovnih, zlasti 
projektantskih rešitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da glede na 
navedene ugotovitve pobuda skupine delegatov za gospo- 
darsko področje iz občihe Domžale glede opustitve graditve 
zaklonišč v objektih s področja družbenih dejavnosti ni spre- 
jemljiva. 

2. Pobuda za spremembo zakonodaje na področju inšpek- 
cijskega nadzorstva je zelo splošna. Delovanje inšpekcijskih 
služb in njihove pristojnosti ureja namreč več sto predpisov. 
Zato se v odgovoru omejujemo predvsem na tista področja, 
kjer so že predvidene spremembe predpisov, ki določajo 
pristojnost republiški in občinskih inšpekcij. 

Na področju tržne inšpekcije je stedaj v pristojnosti republi- 
škega tržnega inšpektorata neposredno nadzorstvo kakovosti 
blaga v blagovnem prometu, nadzorstvo nad cenami vseh ' 
proizvodov in storitev, za katere zagotavljata neposredno 
nadzorstvo zvezna ali republiška skupnost za cene ter nad- 
zorstvo nad zadevami s področja blagovnega prometa, ki so 
na podlagi zveznih predpisov v pristojnosti republike. Za vse 

ostalo so pristojne občinske tržne inšpekcije, ki opravljajo 
tudi nadzor gostinsko-turističnih ter obrtnih storitev po repu- 
bliških in občinskih predpisih. 

V program Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je že 
vključena sprememba in dopolnitev sedaj veljavnega zakona 
o tržnri inšpekciji, kjer je predviden tudi prenos nekaterih 
pristojnosti z republike na občine. 

Pri prometni inšpekciji je pristojnost deljena med republiko 
in občinami le na področju cestnega prometa, javnih cest in 
žičnic, medtem ko je za vsa ostala področja pristojna repu- 
blika. 

Republiška inšpekcija cestnega prometa nadzoruje javni 
prevoz v linijskem cestnem prometu in mednarodnem cest- 
nem prometu in avtobusne postaje. Vse ostalo je v pristojnosti 
občinskih inšpekcij. Inšpekcija za javne ceste v občinah nad- 
zoruje lokalne ceste, republiška inšpekcija pa magistralne in 
regionalne ceste. 

V delovnem gradivu za izdajo novega republiškega zakona 
o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu je predvi- 
deno, da bi se razširila pristojnost občinskih prometnih inš- 
pekcij na kontrolo javnega prevoza potnikov v primestnem 
prometu in na kontrolo avtobusnih postaj. 

Na področju sanitarne inšpekcije je pristojnost na prvi 
stopnji deljena med republiško in občinskimi sanitarnimi inš- 
pekcijami Republiški sanitarni inšpektor ugotavlja, da bi 
mnoge zadeve iz pristojnosti republike lahko preneseli na 
občine. Zato je v predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji, (ki je bil sprejet v 
zborih Skupščine SR Slovenije v aprilu 1979), že predviden 
prenos nekaaterih pristojnosti na občinske sanitarne inšpek- 
cije, kakor tudi poenostavitve pri izdaji poprejšnjih soglasij k 
odločbam o lokaciji in gradbenem dovoljenju. Priprava 
osnutka zakona je zaustavljena do sprejetja zakona o urejanju 
prostora, ki naj reši nekatera vprašanja v zvezi z izdadjo 
lokacijskih dovoljenj in sodelovanje sanitarne inšpekcije pri 
tem. 

Na področju elektroenergetike, termoenergetike, plinovo- 
dnih in naftnovodnih omrežij, tlačnih posod ter naprav za 
proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije je novi zakon o 
energetskem gospodarstvu Uradni list SRS, št. 33/81) že 
ustrezneje razmejil pristojnosti občinske elektroenergetske 
inšpekcije in inšpekcije parnih kotlov. Republiški energetski 
inšpektorat pa hkrati ugotavlja, da zaenkrat elektroenergetski 
inšpektorji v medobčinskih inšpekcijskih upravnih organih ne 
zmorejo vsega dela, občinska inšpekcija parnih kotlov pa še 
sploh ni organizirana. 

Na nekaterih področjih, kot je to npr. kmetijska inšpekcija 
in nadzor nad varnostjo na smučiščih so vse zadeve na prvi 
stopnji v izključni pristojnosti občinskih inšpekcij, medtem ko 
republiški inšpektorati zagotavljajo le strokovno pomoč, 
gradbena inšpekcija, veterinarska inšpekcija, itd.) pa je pri- 
stojnost deljena tako, da republiški inšpektorji na prvi stopnji 
opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo le v zahtevnejših zadevah, 
vse druge naloge pa občinski inšpektorji. Na teh področjih 
zaenkrat niso predvidene spremembe pristojnosti občinskih 
inšpekcij. 

Republiški inšpektorati pa ugotavljajo, da inšpekcijsko nad- 
zorstvo v zadevah, za katere so že sedaj pristojne občinske 
inspekcije, na vseh področjih in v vseh občinah še ni dovolj 
kvalitetno in učinkovito. 

Iz navedenih primerov je razvidno, da so v republiki pri- 
sotna prizadevanja za nadaljnji prenos pristojnosti na občin- 
ske inšpekcije. Se zlasti v postopku obravnave predpisov, 
urejajo inšpekcijsko nadzorstvo pa bi morali v občinah bolj 
pozorno oceniti razloge in možnosti za prenos določenih 
nalog na občinske inšpekcije. 

Vendar pa naj bi bile pobude za spremembe preidpisov, ki 
določajo pristojnosti inšpekcij na ravni republike in občine 
čimbolj določne in oprte na dejstvih, ki opravičujejo prenos 
inšpekcijskega nadzorstva na občinske inšpekcijske službe. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Dopolnilna sredstva za hitrejši razvoj SAP 

Kosova   

• Poleg stalnih sredstev Sklada federacije za kreditiranje manj razvitih so SAP 
Kosovu zagotovljena dopolnilna sredstva v višini 0,03 odstotka od družbenega 
proizvoda 

Namen osnutka zakona o 
dopolnitvi zakona o stalnih 
sredstvih Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju 1981-1985 (AS) je, 
da se poleg stalnih sredstev 
sklada zagotovijo dopolnilna 
sredstva v višini 0,03 odstotka 
od družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva za- 
radi hitrejšega razvoja SAP 
Kosova. Ta zakonski projekt je 
bil poslan v obravnavo delega- 
tom v Skupščini SFRJ. 

Veljavni zakon predvideva, 
da se stalna sredstva za kredi- 

tiranje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in pokrajin 
oblikujejo po stopnji 1,83 od- 
stotka družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva Ju- 
goslavije. Vendar je v dogovo- 
ru o posebnih ukrepih za ure- 
sničevanje politike hitrejšega 
razvoja SAP Kosova za obdob- 
je 1981-1985 predvideno, da 
se za razvoj te pokrajine zago- 
tovijo dodatna sredstva v višini 
0,03 odstotka,- Da bi to lahko 
uresničili je zakon o stalnih 
sredstvih federacije dopolnjen 
z ustrezno določbo po kateri 
republike in pokrajini za hitrej- 
ši razvoj Kosova zagotavljajo 
še 0,03 odstotka družbenega 

proizvoda družbenega gospo- 
darstva 

Ker se po dogovoru o po- 
sebnih ukrepih ta sredstva za- 
gotavljajo tudi za leto 1981 
'osnutek zakona predlaga, da 
se ta obveznost poravna po 
končnem obračunu za leto 
1981 ..sredstva za leto 1982 pa 

se zagotovijo v okviru akonta- 
cije za omenjeno leto. 

Predloženo je, da se določ- 
be zakona uporabljajo od 1. 
januarja 1981, ker je bilo treba 
po družbenem planu Jugosla- 
vije zagotoviti ta sredstva SAP 
Kosovu za vse plansko ob- 
dobje. 

joooooooooeoecooecoBooecoK »osooccc Mocoe 

OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O STALNIH 
SREDSTVIH SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVI- 
TIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V OB- 
DOBJU 1981-85 - AS 70 

L. 

Spodbujanje dolgoročnega sodelovanja 

domačih organizacij s tujimi osebami 

• Vsebina pogodbe OZD o sodelovanju s tujimi osebami je prilagojena praktičnim 
potrebam, poenostavljena pa je tudi administrativna procedura za odobritev 

• Točneje so določene vrste in obveznosti garancije tuje osebe za uspeh 
sodelovanja 

• Odobritev pogodbe bo izjemoma mogoča tudi takrat, če ne bo vsebovala katere 
od obveznosti garancije, če bo pristojni organ ocenil, da to ne bo imelo škodljivih 
posledic 

S predlogom za obravnavo v 
delovnih telesih in s spreje- 
mom v Zboru republik in po- 
krajin, so delegati Skupščine 
SFRJ te dni dobili Osnutek za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o dolgoročni 

proizvodni kooperaciji, po- 
slovno tehničnem sodelovanju 
in odstopanju materialnih pra- 
vic na tehnologijo med doma- 
čimi organizacijami združene- 
ga dela in tujimi osebami (AS 
76). 

OLAJŠAVE 
ZA SODELOVANJE 

Obrazložitev tega zakonske- 
ga akta poudarja, da doslej 
sklenjene pogodbe potrjujejo 
veliko zanimanje tujih oaeb In 

domačih organizacij združe- 
nega dela za tako, nedvomno 
obojestransko koristno, sode- 
lovanje. V praksi pa so se pri 
izvajanju veljavnega Zakona 
pojavili določeni problemi In 
težave. Zaradi torjn je treba 
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spremeniti in dopolniti posa- 
mezne njegove določbe oziro- 
ma sprejeti ustreznejše rešitve. 

Namen predlaganih spre- 
memb in dopolnitev je, da bi 
skrajšali formalnosti in nas- 
ploh olajšali, hkrati pa spod- 
budili uspešnejše sodelovanje 
domačih organizacij združe- 
nega dela s tujimi firmami v 
dolgoročni proizvodni koope- 
raciji, poslovno tehničnem so- 
delovanju in pridobivanju ma- 
terialnih pravic na tehnologijo. 

Praksa je opozorila na neka- 
tere probleme med postopkom 
odobritve pogodbe in njeno 
realizacijo. Tako na primer 
povzroča težave premalo na- 
tančno opredeljen pojem »se- 
stavni deli«. Dogajalo se je, da 
je bil ta pojem zelo široko tol- 
mačen, tako da so bili po eni 
pogodbi v kooperacijo vklju- 
čeni celotni programi posa- 
meznih organizacij združene- 
ga dela. Sedaj je določeno,da 
se pod »sestavnim elementom 
sistema oziroma naprave razu- 
mejo deli končnih izdelkov in 
končni izdelki za isti namen, 
brez katerih ta sistem ali na- 
prava ne bi mogla delovati«. 

SPREMEMBE 
V VSEBINI POGODB 

Najpomembnejše spremem- 
be in dopolnitve Osnutka tega 
zakonskega akta predlaga v 
določbah, ki govore o vsebini 
pogodb o pridobivanju mate- 
rialnih pravic na tehnologijo. 
Predlagatelj zakona meni, da 
bo sklepanje novih pogodb te 
vrste precej olajšalo sprejetje 
sprememb in dopolnitev pri 
določbah o vrstah in obsegu 
garancij in obveznosti, ki jih 
daje tuja oseba za preneseno 
tehnologijo. Domača organi- 
zacija v takem primeru ne bi 
bila več obvezana, da opredeli 
le tehnične in ekonomske cilje, 
ki jih želi doseči s sklenitvijo 
pogodbe, ker se njeni poslovni 
cilji več ne omejujejo. 

Hkrati so še bolj natančno 
opredeljene obveznosti in ga- 
rancije, ki jih mora vsebovati 
pogodba. Še naprej na primer 
obstaja obveznost dajalca te- 
hnologije oziroma tuje osebe, 
da med obdobjem trajanja po- 
godbe obvešča in daje na raz- 
polago prejemnikom tehnolo- 
gije vse izboljšave, vključno 
tudi prijavljene in zaščitene iz- 
najdbe in podobno. S predla- 
gano dopolnitvijo zakona pa je 
dajalec tehnologije to obvezan 
storiti, in sicer le pod pogoji 
predvidenimi v sklenjeni in 
odobreni pogodbi. 

Prav tako ni več predvidena 
garancija, temveč samo mož- 
nost, da dajalec tehnologije 
prejemniku zagotavlja nakup 
surovin, reprodukcijskega ma- 
teriala, rezervnih delov in 
opreme, ki zadevajo prenese- 
no tehnologijo. Tuja oseba pa 
mora vendar jamčiti za dose- 
ganje dogovorjenih rezultatov 
(z določanjem penalov, nado- 
mestilom škode ali na drug na- 
čin), vendar samo pod pogo- 
jem, da domača organizacija 
združenega dela spoštuje nje- 
gova navodila. S tem je zame- 
njana dosedanja nenatančna 
določba, po kateri so se za 
jamčenje rezultatov upoštevali 
tudi pogoji uporabe tehnologi- 
je, navedeni v pogodbi. 

ENOSTAVNEJŠE 
IN HITREJŠE 
SKLEPANJE POGODB 

Po obrazložitvi Osnutka za- 
kona bo v prihodnje.sklepanje 
pogodb te vrste bolj enostavno 
in hitrejše, ker so predvidene 
tud spremembe določb glede 
varstva človekovega okolja. Z 
jamstvom, da izkoriščanje 
(uporaba) materialne pravice 
na tehnologijo škodljivo na 
vpliva na življenje in zdravje 
ljudi oziroma stvari in na člo- 
vekovo okolje, se tuji osebi ne 
bo treba več dokazovati, da bo 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DOLGOROČNI PROIZVODNI KOOPERACIJI, 
POSLOVNO TEHNIČNEM SODELOVANJU TER PRIDOBI- 
VANJU IN ODSTOPANJU PRAVIC ZA TEHNOLOGIJO 

rt MED DOMAČIMI ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA 
0 DELA IN TUJIMI OSEBAMI - AS 76 
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predpisovala ukrepe za od- 
pravljanje teh škodljivih poja- 
vov, temveč bo dajala samo 
navodila za zaščito pred škod- 
ljivimi vplivi. S tem pa se tuja 
oseba več ne obvezuje tudi 
gledo povrnitve škode, ki bi 
morebiti nastala z uporabo 
njegove tehnologije ali proiz- 
vodov, izdelanih z njeno upo- 
rabo. 

Ker je rok treh let za varova- 
nje tajnosti o podatkih iz po- 
godbe povzročal določene te- 
žave pri pogajanjih, spremem- 
be zakonskega besedila te 
omejitve več ne omenjajo. 

Z novo zakonsko rešitvijo pa 
je lahko pogodba o pridobitvi 
materialne pravice na tehnolo- 
gijo izjemoma odobrena tudi, 
če ne vsebuje katere od pred- 
pisanih garancij in obveznosti. 
V tem primeru, na predlog pri- 
stojnega republiškega oziro- 
ma pokrajinskega organa, 
Zvezni komite za energetiko in 
industrijo odobri sklenitev po- 
godbe, če oceni, da to ne bo 
prineslo škodljivih posledic. 

ZADOSTUJE 
LE PREVOD BESEDILA 
POGODBE 

Med več takimi olajšavami 
za sklenitev pogodbe, ki so 
predlagane na pobudo združe- 
nega dela, je predvsem po- 
membna možnost, kako je po- 
godbo mogoče skleniti v jezi- 
ku, ki ustreza pogodbenima 
strankama namesto v enem od 
jezikov narodov Jugoslavije, 
kakor je bilo doslej določeno. 
Domača organizacija združe- 

nega dela mora v tem primeru 
le obvezno prevesti tako po- 
godbo in jo overiti s podpisom 
pooblaščene osebe. 

Ob vsem tem pa se bo tudi 
precej skrajšala administrativ- 
na procedura za odobritev po- 
godbe. Organizacije združene- 
ga dela se več ne obvezujejo, 
da dokumentacijo kompletira- 
jo z mnenjem Jugoslovanske- 
ga zavoda za standardizacijo 
in poročilom Zveznega zavoda 
za patente. Namesto tega bo- 
do predložile le mnenje Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. 

Pogodba pa ne bo odobre- 
na, če bo omejevala domačo 
organizacijo združenega dela 
pri uporabi, razvijanju, dopol- 
njevanju in nadaljnjem razvija- 
nu prenešene tehnologije, na- 
dalje pri varstvu in uporabi 
inovacij, do katerih je sama 
prišla in pri njeni znanstveno 
raziskovalni dejavnosti. Odo- 
britve pogodbe pa tudi ne bo, 
če si bo dajalec tehnologije s 
pogodbo zadržal pravico, da 
to isto tehnologijo odstopi tudi 
drugi organizaciji združenega 
dela na območju SFRJ, in sicer 
brez ustrezne odškodnine. 

Zvezni komite za energetiko 
in industrijo pa Osnutek zako- 
na obvezuje, da vse pogodbe s 
tega področja, kakor tudi vsa- 
ko spremembo in dopolnitev v 
njih, daje republiški oziroma 
pokrajinski interesni skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, 
na katere področju je sedež 
organizacije združenega dela, 
ki je pogodbo sklenila. 

Delež Jugoslavije pri financiranju 

projektov v deželah v razvoju  

• Na račun dodatne vloge SFRJ v Afriški sklad za razvoj bo iz proračuna 
federacije v naslednjih treh letih izločeno 480,434.000 dinarjev 
• Prvi obrok dodatne vloge Afriškemu skladu za razvoj se pomakne v leto 1983 

V skladu s politiko pospeše- 
vanja ekonomskofinančnega 
sodelovanja z državami v raz- 
voju in mednarodnimi organi- 
zacijami za financiranje raz- 
voja, je Jugoslavija, v skladu s 

svojimi možnostmi, članica 
več regionalnih razvojnih skla- 
dov, med drugim tudi članica 
Afriškega sklada za razvoj, 
Sredstva za članske vloge in 
dodatne prispevke se zagotav- 

tpeoocceosccccosoccooooocccocccosooccosoci' 
S OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA DO- X 
® DATNO VLOGO SFRJ V AFRIŠKI SKLAD ZA RAZVOJ ZA 0 

TRETJE SPLOŠNO DOPOLNITEV SREDSTEV TEGA S 
SKLADA - AS 74 0 
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Ijajo v proračunu federacije, in 
sicer po posebnih zakonih. 

Odbor guvernerjev Afriške- 
ga sklada za razvoj je junija 
leta 1980 predlagal tretje do- 
polnjevanje sredstev Sklada' ki 
naj bi doseglo znesek 1,06 mi- 
lijarde dolarjev. To vsoto naj bi 
članice vplačale v obdobju od 
leta 1982 do 1984. Zaradi tega 
je Zvezni izvršni svet pripravil 
Osnutek zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za dodatno vlogo 
SFRJ v Afriški sklad za razvoj 
ob tretjem splošnem dopolnje- 
vanju sredstev tega Sklada (AS 
74), ki ga bo obravnaval Zbor 
republik in pokrajin. 

Osnutek zakona določa, da 
bi za dodatno vlogo SFRJ vA- 
friški sklad za razvoj zagotovili 
480,434.000 dinarjev. Ta sred- 

stva bi zagotovili v enakih 
obrokih v proračunih federaci- 
je za leta 1983, 1984 in 1985. 
Pomembno je, da je ta obvez- 
nost določena v dinarjih. 

Dodatna vloga Jugoslavije 
Afriškemu skladu za razvoj bi 
se v omenjenih letih prenesla 
na poseben račun Sklada, 
uporabljala pa bi se lahko v 
dinarjih ali v konvertibilnih de- 
vizah. V tem primeru imajo na- 
mreč dinarji konvertibilen zna- 
čaj. 

Čeprav bi moral biti po spre- 
jeti resoluciji in tretjem sploš- 
nem dopolnjevanju sredstev 
Sklada tretji obrok vplačan do 
1. oktobra 1982, je to obvez- 
nost naše države odložena do 
prihodnjega leta, ker je bil do- 

govor o, pogojih tretjega do- 
polnjevanja dosežen šele fe- 
bruarja letos, omenjena sred- 
stva pa niso bila vključena v 
proračun federacije za leto 
1982. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na pravi, da so si s članstvom v 
Afriškem skladu za razvoj do- 
mače organizacije združenega 
dela pridobile pravico sodelOT 
vanja na licitacijah za nabavo 
blaga in storitev v državah čla- 
nicah Afriške banke za razvoj. 
Prav tako pa imajo možnost 
nuđenja konzultantskih stori- 
tev za projekte, ki se financira- 
jo iz sredstev Sklada. Zaradi 
tega je Jugoslovanska banka 
za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje sprejela ustrezni 

Program sodelovanja z Afriško 
banko za razvoj. 

Jugoslovanska banka je lani 
razvila dejavnost zbiranja in 
obdelave informacij o projek- 
tih, ki jih financirata Afriška 
banka in Ariški sklad za razvoj. 
Precejšnje je zanimanjo naših 
delovnih organizacij za te pro- 
jekte, predvsem za dobavo in 
montažo opreme, manj pa za 
izvajanje del. Potekajo pa po- 
gajanja med Zveznim zavodom 
za mednarodno znanstveno- 
tehnično sodelovanje in Afri- 
ško banko ter Skladom za raz- 
voj za sklenitev sporazuma o 
institucionaliziranju znanstve- 
no-tehničnega sodelovanja 
naše države s tema organizaci- 
jama. 

MEDNARODNE POGO DB E 

Posojilo SR Bosni in Hercegovini za 

agroindustrijski projekt  

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je Gospodarski banki Sarajevo - 
Združeni banki odobrila 35 milijonov dolarjev posojila, ki ga bo treba vrniti v 
petnajstih letih 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom Skupščine SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji sporazu- 
ma o garanciji (Projekt kmetij- 
skega razvoja Bosne in Herce- 
govine) med Socialistično Fe- 
derativno Republiko Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (AS 66). S 
sprejetjem tega zakona, ki sodi 
v pristojnost Zbora republik in 
pokrajin, bi bilo operatizirano 
posojilo v višini 35 milijonov 
dolarjev, ki ga je Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj 
odobrila Gospodarski banki 
Sarajevo - Združeni banki za 
Agroindustrijski projekt v SR 
Bosni in Hercegovini. Posojil- 
na pogodba je bila sklenjena 
27. maja 1982, ko je bil v Was- 
hingtonu sklenjen tudi Spora- 
zum o garanciji med Jugosla- 
viji in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj. Po statutu te 
banke mora namreč, če država 
članica ni neposredna posoji- 

lojemalka, skleniti poseben 
sporazum o garanciji. 

Rok vračanja posojila je, ka- 
kor omenja obrazložitev tega 
zakonskega predloga, petnajst 
let z 11,6 odstotno letno 
obrestno mero. Provizija na 
neizkoriščeni del posojila naša 
letno 0,75 odstotka, enkratna, 
vnaprej vplačljiva provizija pa 
znaša 1,5 odstotka od zneska 
posojila oziroma 517.241 do- 
larjev. Končni rok operativno- 
sti posojila je 31. avgust teko- 
čega leta. 

Predlog zakona določa, da 
izvršitev Sporazuma o garan- 
ciji zagotavlja zvezni sekretar 
za finance. 

Glede obveznosti, ki jih ima 
po tem Sporazumu federacija, 
obrazložitev Predloga poudar- 
ja, da kot garant brezpogojno 
jamči, kot prvi obveznik, za 
točno in pravočasno plačilo 
glavnice, obresti in drugih po- 
sojilnih bremen, kakor tudi za 
premije pri odplačevanju po- 

sojila pred iztekom roka. Fede- 
racija mora prav tako zagoto- 
viti, da noben tuji dolg nima 
nikakršne prednosti pred po- 
sojili Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj, in sicer tako 
pri dodelitvi, realizaciji kot de- 
litvi deviz, ki so pod nadzor- 
stvom ali v korist Jugoslavije. 
Prav tako federacija po Spora- 
zumu ne sme prevzemati ali 
dovoliti prevzemanja kakršnih- 
koli ukrepov, ki bi posojiloje- 
malki onemogočile ali otežile 
izpolnjevanje njenih obvezno- 
sti iz Pogodbe o posojilu. V 

skladu s svojimi pooblastili 
mora sprejeti vse nujne ukre- 
pe, da bo lahko posojilojemal- 
ka redno izpolnjevala svoje 
obveznosti. 

Če pa posojilojemalka v do- 
ločenem roku ne bo izpolnila 
dospele obveznosti, jo mora 
pravočasno izpolniti federaci- 
ja. V tem primeru mora Služba 
družbenega knjigovodstva, po 
nalogu zveznega sekretarja za 
finance, znesek te obveznosti 
prenesti iz prihodkov SR Bo- 
sne in Hercegovine v korist fe- 
deracije. 

50BOOOOCCOOOSOOOOOSOSOOOCOOOOOOOOCOOO« 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
GARANCIJI (PROJEKT KMETIJSKEGA RAZVOJA BO- 
SNE IN HERCEGOVINE) MED SOCIALISTIČNO FEDERA- 

- TIVNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN MEDNARODNO 
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ - AS 66 ^ 
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Prispevek k ekonomsko-finančnim 

odnosom med Jugoslavijo in Nizozemsko 

• Posebna prednost pogodbe je v tem, ker vsebuje rešitve, ki so spodbuda za 
nizozemske rezidente za vlaganje sredstev v jugoslovanske organizacije 
združenega dela 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom v Skupščini SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji pogodbe 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in kralje- 
vino Nizozemsko o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju do- 
hodka in premoženja, s proto- 
kolom (AS 59). S pogodbo se, 
kot je rečeno v obrazložitvi, 
ureja vprašanje dvojnega ob- 
davčevanja fizičnih in pravnih 
oseb, rezidentov v SFRJ in kra- 
ljevini Nizozemski, na podlagi 
davka na dohodek in premože- 
nje. Sprejetje tega zakona pa 
je v pristojnosti Zyeznega zbo- 
ra in Zbora republik in pokra- 
jin. 

Z odpravo davčne ovire se 
na ta način spodbuja oziroma 
prispeva k pospeševanju eko- 
nomsko-finančnih odnosov 
med obema državama. 

Posebna prednost pogodbe 

je ta, da je v njej rešitev, ki 
spodbuja nizozemske reziden- 
te, da vlagajo sredstva v jugo- 
slovanske organizacije zdru- 
ženega dela zaradi skupnega 
poslovanja in to na način, daje 
v celoti ohranjen pozitivni uči- 
nek davčnih olajšav, ki so pre- 
dvidene z republiškimi oziro- 
ma pokrajinsKimi davčnimi 
predpisi zaradi spodbujanja 
tujih vlagateljev sredstev. 

Pogodba določa, je še reče- 
no v obrazložitvi, da vsaka dr- 
žava pogodbenica obdavčuje 
svoja podjetja, ki opravljajo 
mednarodni pomorski in zrač- 
ni promet. Jugosloviji prav ta- 
ko pripada pravica do obdav- 
čevanja osebnih dohodkov 
njenih rezidentov, ki delajo v 
Skupnem gospodarskem 
predstavništvu Jugoslavije in v 
Turistični zvezi Jugoslavije. 

S pogodbo se urejajo vpra- 
šanja, ki se nanašajo na osebe, 

za katere se uporablja pogod- 
ba, nato za stalno poslovno 
enoto, kot tudi na obdavčeva- 
nje dohodka od nepremičnin 
in poslovanja. Urejajo se tudi 
vprašanja obdavčevanja po- 
morskega in zračnega prome- 
ta, dividend, obresti, avtorskih 
plačil kot tudi na prihodke od 
odsvojitve premoženja in do- 
hodkov od samostojnih dejav- 
nosti in prav tako na obdavče- 
vanje umetnikov, športnikov in 
premoženja. Zajeto je tudi na- 
čelo nediskriminacije oziroma 

enake obravnave V pogodbi 
so tudi določbe v zvezi s po- 
stopkom sporazumevanja, 
izmenjavo obvestil, uveljavitvi- 
jo pogodbe in prenehanju nje- 
ne veljavnosti. 

Pogodba s protokolom je bi- 
la podpisana 22. februarja le- 
tos v Beogradu, veljati pa bo 
začela po opravljenih izmenja- 
vah obvestil med državama 
pogodbenicama o tem, da so 
opravljeni ustavni postopki, ki 
so potrebni za veljavnost. 

^ooo©aoacccooocoooooooeoocooooooc<eoa>oo 

b PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
0 SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPUBLIKO JUGOSLA- 

VIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O IZOGIBANJU 
DVOJNEMU OBDAVČEVANJU DOHODKA IN PREMOŽE- 
NJA, S PROTOKOLOM - AS 59 
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ANALIZE IN OCENE 

Nujno zmanjšanje investicij v realne 

okvire 

• Obseg sredstev v osnovna sredstva je bil v letu 1981 realno manjši za okrog 10 
odstotkov. Obenem je bila zabeležena visoka rast cen investicijskih dobrin in 
storitev za 38 odstotkov, kar je precei zmanjšalo realne učinke izvršenih vlaganj 
• V obdobju od januarja do maja 1982 so bile izplačane investicije za 28 
odstotkov večje kot je bilo predvideno. Vendar je ocenjeno, da je bil realni obseg 
investicijskih del in vgrajene opreme v tem obdobju nižji za okrog 3 do 4 odstotke 
v primerjavi z istim obdobjem lani 
• Po istih ocenah bi morala rast investicij v družbenem sektorju v letu 1983 
znašati okrog 2,5 odstotka, v stanovanjski gradnji 3,5 odstotka. Obenem je 
predviden realni padec obsega vlaganj za področje izobraževanja, kulture, 
zdravstva in socialnega zavarovanja in to za 13 odstotkov, v družbenopolitičnih 
skupnostih pa za 18 odstotkov 
• Eden osnovnih problemov na področju investicij je nadaljevanje večletne težnje 
poslabševanja globalne učinkovitosti. To posebej pride do izraza v daljšem 
obdobju, graditvi vzporednih zmogljivosti in velikem obsegu vlaganj v 
neproizvodne in negospodarske namene 
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Investicijska poraba je v zad- 
njih nekaj letih predmet pozor- 
nosti vseh družbenih dejavni- 
kov, ker problemi na tem po- 
dročju direktno vplivajo na vse 
tokove družbene reprodukcije. 
Zaradi širše ocene stanja na 
tem področju je Zvezni zavod 
za družbeno planiranje pripra- 
vil kompleksno analizo o ure- 
sničevanju investicijske politi- 
ke v letih 1981 in 1982 in s 
prvimi ocenami za leto 1983, ki 
je bila poslana v obravnavo 
Skupščini SFRJ. 

URESNIČEVANJE 
INVESTICIJSKE 
POLITIKE V LETU 1981 

Z resolucijo o razvoju v letu 
1981 je bilo predvideno zniža- 
nje realnega obsega investicij 
v osnovna sredstva za 5,3 od- 
stotka in to gospodarskih za 
4,3 in negospodarskih za 7 od- 
stotkov. Prav tako je bilo pre- 
dvideno, da se bo realni obseg 
vlaganj v stanovanjsko gradi- 
tev obdržal na isti ravni kot tu- 
di, da se bodo zmanjšale osta- 
le negospodarske investicije 
za 30 odstotkov. 

V prvem letu srednjeročne- 
ga planskega obdobja se je 
pospešeno nadaljevala težnja 
upadanja realnega obsega in- 
vesticij. Ocenjeno je, da je bil 
obseg investicij v osnovna 
sredstva realno, manjši za 
okrog 10 odstotkov, kar je pri' 
peljalo do znižanja deleža vseh 
vlaganj v družbenem proiz- 
vodu skupnega gospodarstva 
s 34,6 odstotka-v letu 1980 na 
okrog 31 odstotkov v letu 
1981 Obenem je bila zabele- 
žena visoka rast cen investicij- 
skih dobrin in storitev - za 
okrog 38 odstotkov, kar je pre- 
cej zmanjšalo realne učinke 
opravljenih vlaganj 

Prav tako je bila upočasnje- 
na dinamika finančnih tokov 
na tem sektorju. Opravljena iz- 
plačila v letu 1981 so bila večja 
za 17,8 odstotka v primerjavi z 
letom ,1980, to pa je precej 
manj od ustvarjene rasti cen. 
Izplačila za gospodarske inve- 
sticije so se povečale za 18,6 
odstotka, za negospodarske 
pa za 15,9 odstotka V okviru 
negospodarskih investicij so 
bila izplačila za stanovanjsko 
graditev večja za 19,4 odstot- 
ka, vlaganja v ostale negospo- 
darske investicije pa za 8,5 od- 
stotka Obseg neplačane reali- 
zacije v sektorjih, ki proizvaja- 
jo investicijske dobrine in 
opravljajo investicijske stori- 

oJ 
tve, se je povečal za 7,2 milijar- 
de dinarjev. 

Podatki o investicijah, ki so v 
teku, kažejo na dan 30. sep- 
tembra 1981, da je še naprej 
odprta široka fronta investicij. 
Prijavljena predračunska vre- 
dnost s prekoračitvami znaša 
1.373 milijard dinarjev, kar je 
več od družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva v le- 
tu 1980. 

Kljub težnji realnega upada- 
nja obsega investicijskih vla- 
ganj, kot tudi zmanjšanja šte- 
vila začetih novih investicij, je 
bilo. še .naprej v gradnji Ž5.554 
objektov s predračunsko vre- 
dnostjo 1.373 milijard, kar je 
več od ustvarjenega družbene- 
ga proizvoda družbenega go- 
spodarstva v letu 1980. 

UPOČASNJENO 
DOKONČEVANJE 
OBJEKTOV 

V obdobju od oktobra 1980 
do konca septembra 1981 je 
prišlo do določene upočasni- 
tve dokončevanja objektov. Še 
naprej je nizka stopnja dovrše- 
nosti in sicer 50,7 odstotka. 
Posebej je nezadovoljivo dej- 
stvo, da je le 0,36 odstotka in- 
vesticij v teku takšnih, ki pred- 
stavljajo vlaganja, ki jih je tre- 
ba dokončati na področju dru- 
ge republike ali pokrajine. 

Ko je govor o združevanju 
dela sredstev Sklada federaci- 
je za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosova, 
so bili, čeprav začetni, doseže- 
ni pomembni uspehi. Sklenje- 
nih je bilo 119 samoupravnih 
sporazumov o realizaciji pro- 
grama, katerega predračunska 
vrednost znaša okrog 49,2 mi- 
lijarde dinarjev. 

Prav tako je v analizi ugotov- 
. Ijeno, da je struktura investicij 

v teku precej nezadovoljiva, 
čeprav je v stanju na dan 30. 
september 1981, v primerjavi 
na stanje leto prej, povečan 
delež lastnih sredstev in to s 
35,5 na 37,3 odstotka. V okviru 
teh sredstev se je delež sred- 
stev investitorjev zcnanjšal, 
združena sredstva pa povečala 
za okrog dva odstotka 

Glede tujih sredstev se je v 
konstituciji investiranja inve- 
sticij v teku zmanjšal delež 
kdreditov tujih bank za okrog 1 
odstotek, nekoliko pa seje po- 
večal delež tujih soinvestitor- 
jev. 

Kljub določenemu izboljša- 
nju strukture po virih financi- 

ranja investicij, analiza kaže, 
da je stanje nezadovoljivo, ker 
so še naprej zastopani kreditni 
odnosi pri načinu financiranja 
investicij, medtem ko je obseg 
sredstev, ki se oblikujejo prek 
združevanja zaradi skupnega 
ustvarjanja dohodka, zelo 
skromen. 

INVESTICIJSKA 
VLAGANJA V 
GOSPODARSTVU 

Med letom 1981 je prišlo do 
oolikovanja večjega investicij- 
skega potenciala za vlaganja v 
OZD v gospodarstvu. Vendar 
pa njegov razpored še naprej 
odstopa od dogovorjenih pre- 
dnosti v razvoju. 

Sicer pa so se sredstva za 
investicije v preteklem letu po- 
večale slgjpaj za 43,2 odstotka, 
vendar so se zaradi počasne 
rasti obveznosti za odplačila 
dolgoročnih kreditov - 22,7 
odstotka, prosta sredstva za 
investicije povečala za 63,8 
odstotka. Največji del teh sred- 
stev se angažira za odplačilo 
dolgoročnih obveznosti v pro- 
izvodnji Kemičnih proizvodov, 
črne metalurgije, proizvodnji 
prometnih sredstev, stroje- 
gradnji, proizvodnji živilskih 
proizvodov in gradbenega ma- 
teriala, kovinsko-predelovalne 
dejavnosti, prometu in proiz- 
vodnji električnih strojev in 
aparatov. 

Glede spremembe ekonom- 
ske strukture investicij v korist 
proizvodnih investicij, se pre- 
dvidevanja niso uresničila, ta- 
ko kot je bilo pričakovati. 

Struktura izplačil gospodar- 
skih investicij katere delež v 
skupnih izplačilih za investici- 
je se je z 68,1 odstotka v letu 
1980 povečal na 68,6 odstotka 
v letu 1981, je v glavnem pre- 
nesena z nedokončanimi deli 
na objektih, katerih gradnja se 
je začela v prejšnjem plan- 
skem obdobju. 

Predračunska vrednost in- 
vesticij v teku je 30. septembra 
1981 znašala okrog 85 odstot- 
kov skupne predračunske vre- 
dnosti. Delež investicij v dejav- 
nostih za katere je dogovorjen 
hitrejši razvoj v gospodarskih 
investicijah se je s 66,7 v letu 
1980 zmanjšal na 63,8 odstot- 
ka v letu 1981. Posebej neugo- 
dno je dejstvo, da je prišlo v 
nekaterih industrijskih pano- 
gah , za katere je bil dogovor- 
jen hitrejši razvoj, do zmanše- 
vanja vrednosti osnovnih sred- 
stev , (elektrogospodarstvo, 
proizvodnja nafte in plina, bar- 
vastih kovin in kemičnih proiz- 
vodov). 

Niso se uresničila predvide- 
vanja, da bo lani vzpostavljena 
težnja postopnega izboljšanja 

učinkovitosti investicij, ampak 
se je nadaljevalo njeno upada- 
nje. Globalna učinkovitost in- 
vesticij je lani upadla za okrog 
8 odstotkov, pri gospodarskih 
investicijah pa za okrog 9 od- 
stotkov. Zaradi tega so federa- 
cija, republike in pokrajinj 
sprejele več predpisov in ukre- 
pov za uresničevanje sprejetih 
planskih nalog, vendar niso 
prinesli pričakovanih rezulta- 
tov. 

CILJI INVESTICIJSKE 
POLITIKE V LETU 1982 

Zmanjšanje obsega investi- 
cij v realne okvire predstavlja 
najpomembnejšo nalogo inve- 
sticijske politike v letu 1982. Z 
resolucijo o razvoju v tem letu 
je predvideno zmanjšanje real- 
nega obsega investicij v 
osnovna sredstva za 6 odstot- 
kov. 

Zaradi uresničevanja našte- 
tih nalog je bilo sprejetih več 
ukrepov v vseh republikah in 
pokrajinah, kljub temu pa so 
bila v obdobju od januarja do 
maja letos izplačila za investi- 
cije večja za okrog 28 odstot- 
kov, Vendar je ocenjeno, da je 
realni obseg opravljenih del in 
vgrajene opreme v tem obdob- 
ju nižji za okrog tri do štiri od- 
stotke v primerjavi z istim ob- 
dobjem lani. 

V analizi je prav tako ugo- 
tovljeno, da se v načinu finan- 
ciranja investicij uresničuje 
težnja določenega izboljšanja, 
vendar je delež združenih 
sredstev še naprej zelo skro- 
men, nadaljuje pa se težnja vi- 
soke rasti izplačil iz virov, ki so 
namenjeni za odplačevanje 

.splošnih družbenih in skupnih 
potreb. Tako je nominalno po- 
večanje opravljenih izplačil za 
investicije v prvih petih mese- 
cih letos v družbenem sektorju 
večje za okrog 16 indeksnih 
točk, kot pa je bilo predvideno 
v resoluciji o razvoju za letoš- 
nje leto. Do tega je v precejšnji 
meri prišlo zaradi večje rasti 
cen, kot tudi zaradi dinamič- 
nega spreminjanja pri plačeva- 
nju za prej opravljena dela. 

V prvih štirih mesecih letos 
je bila ustvarjena hitrejša rast 
izplačil ža negospodarska vla- 
ganja za okrog 4 odstotke v 
primerjavi z izplačili za vlaga- 
nja za gospodarske namene. 
Prav tako je bila zabeležena 
hitrejša rast vlaganja v kmetij- 
stvu, gozdarstvu in vodnem 
gospodarstvu, pri industriji pa 
relativno zaostaja, kot tudi vi- 
soka rast vlaganja pri finanč- 
nih in drugih storitvah. 

Stanovanjska gradnja v 
družbenem sektorju je v prvih 
mesecih letos ustvarila rast 
29,6 odstotka, pri čemer ja bil 
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glavni poudarek posvečen 
zaključevanju začetih objek- 
tov. Po stanju investicij v teku 
je bilo 31. marca v gradnji 
22.104 objektov, kar je za 
okrog 15 odstotkov manj v pri- 
merjavi s stanjem pred letorp 
dni. 

INVESTICIJE V TEKU 
Sedanja vrednost tekočega 

investicijskega programa 
predstavlja približno dve tretji- 
ni družbenega proizvoda druž- 
benega sektorja v letu 1982, 
kar kaže na to, da so se z neak- 
tiviranimi vlaganji umrtvila 
ogromna družbena sredstva. 
Zaradi tega je treba nujno 
usmeriti vse aktivnosti za hi- 
trejše aktiviranje investicij v te- 
ku, za katere je dogovorjen hi- 
trejši razvoj. 

Skupna predračunska vre- 
dnost investicij v teku je še na- 
prej velika in znaša 1.477 mili- 
jard dinarjev, kar predstavlja 
povečanje za 11,9 odstotka v 
letu dni. 

Zabeležena je visoka rast 
prekoračenja, ki je v skupni 
vrednosti investicij udeležena 
z okrog 37 odstotki. To je po- 
sebej poudarjeno pri objektih 
v dejavnostih posebnega po- 
mena. Revizija investicij v teku 
ni prinesla pričakovanih rezul- 
tatov, ker je bilo v obdobju od 

oktobra 1981 do konca marca 
1982 ustavljena gradnja le 153 
objektov. 

V strukturi vira sredstev za 
financiranje investicij v teku je 
bilo opaziti določena pozitivna 
gibanja, čeprav še vedno niso 
bila zadovoljiva. Ppvečal se je 
namreč delež lastnih sredstev, 
posebej združenih, zmanjšal 
pa delež tujih sredstev, kot tu- 
di domačih kreditorjev. Pove- 
čal se je tudi delež ostalih 
(Sklada za razvoj gospodarsko 
manj razvitih krajev, proračuni 
in skladi družbenopolitičnih 
skupnosti, sredstva, ki se obli- 
kujejo na podlagi zakonskih 
predpisov republik in pokra- 
jin). 

Značilno je, da je še naprej 
velika stopnja zaprtosti tokov 
investiranja v meje cepublik in 
pokrajin, na medrepubliška 
vlaganja pa odpade le 0,38 od- 
stotka investicij v teku. 

Zaradi izboljšanja sedanjega 
stanja so bili v federaciji, repu- 
blikah in pokrajinah sprejeti 
ukrepi in aktivnosti in je priča- 
kovati, da bo do konca letoš- 
njega leta realni obseg investi- 
cij v osnovna sredstva zmanj- 
šan v okvire, ki so predvideni z 
resolucijo, saj je že podlaga za 
oceno, da bo zmanjšanje ne- 
koliko večje, kot je bilo predvi- 
deno - okrog 7 odstotkov, ven- 

dar je ocena, da tudi to ni za- 
dovoljivo. Zato, je poudarjeno 
v analizi, je treba maksimalno 
razbremeniti gospodarstvo in 
v večji meri uporabiti razpolož- 
ljiva sredstva prebivalstva, 
predvsem v stanovanjski grad- 
nji in v drobnem gospodar- 
stvu. 

Analiza je pokazala, da je 
eden temeljnih problemov na 
tem področju v letih 1981 in 
1982 nadaljevanje večletne 
težnje poslabšanja globalne 
učinkovitosti investicij. To po- 
sebej pride do izraza v daljšem 
obdobju, istočasni izgradni 
številnih vzporednih zmoglji- 
vosti, ki presegajo možnosti 
plasmaja na domačem trgu, 
kot tudi v velikem obsegu vla- 
ganj v neproizvodne in nego- 
spodarske namene, kar ima za 
posledico premajhen prispe- 
vek investicij k dinamiki skup- 
ne gospodarske rasti, rasti za- 
poslovanja, krepitvi izvoznih 
možnosti države in k zmanjša- 
nju visoke uvozne odvisnosti. 
Osnovni razlog premajhne 
učinkovitosti investicij je pred- 
vsem v tem, ker.se odločitve v 
večini primerov, posebej o naj- 
večjih investicijah, sprejemajo 
z velikim direktnim ali indirekt- 
nim vplivam dejavnikov izven 
gospodarstva, kar v veliki meri 
zmanjšuje rizik in odgovornost 
za nastale napake. 

MOŽNOSTI ZA 
INVESTIRANJE V LETU 
1983 

Prve ocene pogojev in mož- 
nosti za investicije v letu 1983, 
je poudarjeno v analizi, izhaja- 
jo iz tega, da si bo treba priza- 
devati, da bo stanje na področ- 
ju investicij precej bolj usklaje- 
no z novimi zahtevami, ki izvi- 
rajo iz osnov programa dolgo- 
ročne stabilizacije in protiin- 
flacijskega programa. Zato je 
za prihodnje leto predvidena 
realna rast gospodarskih inve- 
sticij v družbenem sektorju za 
okrog 2,5 odstotka, v stano- 
vanjski gradnji pa za 3,5 od- 
stotka. Z druge strani pa je 
predviden realen padec obse- 
ga vlaganj na področju izobra- 
ževanja, kulture, zdravstva in 
socialnega varstva in to za 
okrog 13 odstotkov, v dejavno- 
stih družbenopolitičnih skup- 
nosti pa za okrog 1.8 odstot- 
kov. 

Zaradi uresničevanja teh 
predvidevanj pa se mora spre- 
meniti obnašanje vseh.subjek- 
tov planiranja tako, da se v raz- 
vojni politiki izhaja predvsem 
od večjega in racionalnejšega 
koriščenja razpoložljivih proiz- 
vodnih dejavnikov in mnogo 
učinkovitejšega investiranja v 
objekte, ki bodo zagotovili 
večjo rast dohodka in večje 
devizne učinke. 

Izgube se povečujejo, viri za njihovo 

pokritje pa so vse manjši 

• V nasprotju z zahtevami resolucije o razvoju v letu 1981, je zmanjšan delež 
TOZD v razporejenem dohodku 
• Skupne tekoče izgube gospodarstva so lani znašale 30,066 milijarde dinarjev, 
pri čemer niso upoštevane izgube proizvajalcev naftnih derivatov 
• Število organizacij z izgubami, večjimi od 20 milijonov dinarjev, se povečuje 
• Vzroki za izgube so veliko pov^čgrsje cen, premajhna izkoriščenost zmogljivosti, 
nizka produktivnost, neekonomičnost poslovanja in neredna preskrba 
• Vse pogostejši vzroki izgub so tudi nepokrite obveznosti iz dohodka 
• Jugoslovanske železnice opravljajo 49,6 odstotka skupnega blagovnega 
javnega prometa 

Skoraj vse gospodarske de- 
javnosti so lani izkazale izgube 
pri svojem poslovanju, V neka- 
terih dejavnostih so neznatne, 
v drugih pa visoke in se v zad- 
njih nekaj letih stalno poveču- 
jejo. Skupne tekoče izgube 
gospodarstva so bile lani za 44 
odstotkov večje kot leta 1980, 

To so temeljne ugotovitve 

Informacije o izgubah in po- 
kritju izgub po zaključnem ra- 
čunu za leto 1981 in o dejavno- 
sti za odpravljanje vzrokov na- 
stajanja izgub, ki so jo pripra- 
vili Zvezni sekretariat za finan- 
ce. Zvezni zavod na družbeno 
planiranje in Služba družbene- 
ga knjigovodstva Jugoslavije. 
Informacijo je dobila v obrav- 
navo Skupščina SFRJ, 

REZULTATI 
POSLOVANJA 
GOSPODARSTVA 
V LETU 1981 

Gospodarstvo je lani ustvari- 
lo za 43 ocjstotkov večji priho- 
dek kot leta 1980, dohodek se 
je povečal za 38 odstotkov, 
razporejeni dohodek pa za 34 
odstotkov. Osebni dohodki so 

se hkrati povečali za toliko kot 
ustvarjeni dohodek, sredstev 
za razširjeno reprodukcijo pa 
za 19 odstotkov v primerjavi z 
letom poprej. 

V nasprotju z zahtevami Re- 
solucije o politiki razvoja za le- 
to 1981 je zmanjšan delež or- 
ganizacij združenega dela v 
razporejenem dohodku, In si- 
cer s 64,2 na 63,3 odstotka, ob 
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tem pa so se povečale izgube 
gospodarstva. 

Lani se je skupni prihodek 
povečal predvsem zaradi po- 
večevanja cen, v manjši meri 
pa je na to rast vplivala rast 
materialne proizvodnje. Cene 
so se namreč povečale za več 
kot 40 odstotkov, materialna 
proizvodnja brez kmetijstva pa 
je bila le za 3 odstotke večja. 

Zaključni računi za leto 1981 
so pokazali, da znašajo tekoče 
izgube gospodarstva 30,066 
milijard dijiarjev, pri čemer ni- 
so upoštevane izgube proizva- 
jalcev naftnih derivatov. Do- 
polnitev zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka namreč 
omogoča tem organizacijam, 
da šele letos in prihodnje leto 
poravnajo obveznosti zaradi 
negativnih tečajnih razlik in 
obresti za kredite za uvoz 
nafte. 

NAJVEČJE IZGUBE 
V INDUSTRIJI 

Posebej so bile velike izgube 
v industriji in rudarstvu, pro- 
metu, gradbeništvu in kmetij- 
stvu. Samo v industriji so do- 
segle 21,387 milijard dinarjev, 
oziroma 31 odstotkov vseh iz- 
gub gospodarstva. 

Leta 1981 so se izgube 
zmanjšale le v obrti, gozdar- 
stvu, vodnem gospodrstvu in v 
organizacijah, ki se ukvarjajo s 
finančnimi in drugimi stori- 
tvami. 

Med republikami in pokraji- 
nama so se izgube zmanjšale 
le v SR Črni gori, medtem ko 
so se drugod povečale, in sicer 
ođ 22 odstotkov v SR Srbiji do 
95 odstotkov v SR Sloveniji. 
Največji absolutni znesek iz- 
gub je bil izkazan v SR Hrvat- 
ski - 22 odstotkov izgub vsega 
gospodarstva Jugoslavije, na 
SR Bosno in Hercegovino, SR 
Slovenijo in SAP Kosovo pa je 
odpadlo po 15 odstotkov izgub 
gospodarstva. 

Največje število temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki so poslovale z izgubo, je iz 
SR Srbije brez območja pokra- 
jin, in sicer jih je 339, sledi SR 
Hrvatska - 331 in SR Bosna in 
Hercegovina - 287. Organiza- 
cije iz SR Srbije imajo največje 
število zaposlenih, na nasled- 
njem mestu pa so temeljne or- 
ganizacije združenega dela iz 
SR Hrvatske in SR Bosne in 
Hercegovine. 

V SAP Kosovo se je lani naj- 

bolj povečalo število temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki so poslovale z izgubami, saj 
je bilo kar za tretjino večje. 

Podatki iz zaključnih raču- 
nov kažejo, da se je lani, dru- 
gače kot prejšnja leta, poveča- 
lo število organizacij združe- 
nega dela, ki so poslovno leto 
zaključile z izgubami, in sicer 
za 14. 

Od skupaj 1.596 temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki so lani poslovale z izgubami, 
jih je več kot polovica izkazalo 
posamezne zneske izgub do 5 
milijonov dinarjev, vendar pa 
je bilo njihovo število manjše 
kot leta 1980. V nasprotju s 
tem se je precej povečalo šte- 
vilo temeljnih organizacij, v 
katerih so?izgube presegle 20 
milijonov dinarjev. Bilo jih je 
290 in sodijo med glavne nosil- 
ce nepokritih izgub. 

Največje število temeljnih 
organizacij združenega dela z 
visokimi zneski izgub, več kot 
polovica med njimi, so v indu- 
striji, predvsem na področju 
proizvodnje električnih strojev 
in aparatov, finalnih lesnih iz- 
delkov, kemičnih in prehram- 
benih proizvodov. 

FINANČNI REZULTATI 
POSLOVANJA 
»IZGUBAŠEV« 

Zaključni računi so pokazali? 
da so organizacije, ki so lani 
poslovale z izgubami, dosegle 
počasnejšo rast celotnega pri- 
hodka za 6 odstotkov, dohod- 
ka pa za 36 odstotkov v pri- 
merjavi z organizacijami zdru- 
ženega dela s pozitivnimi fi- 
nančnimi rezultati. Podatek, 
da so porabljena sredstva, ta- 
ko pri enih kot drugih, približ- 
no enako naraščala, opozarja, 
da se je lani precej poslabšala 
ekonomičnost poslovanja v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki so poslovale z izgubami. 

Vzrok za počasnejšo rast ce- 
lotnega prihodka in povečeva- 
nje izgub je bila v mnogih or- 
ganizacijah visoka neplačana 
realizacija. Na nekaterih po- 
dročjih, kot na primer v trgovi- 
ni, je skoraj edini povzročitelj 
izgub. Vendar pa je bila vse 
pogosteje vzrok za izgube pre- 
cej poslabšana ekonomičnost 
poslovanja organizacij združe- 
nega dela v primerjavi z letom 
1980. 

Porabljena sredstva so se v 
organizacijah združenega de- 
la, ki so poslovale z izgubami, 

lani povečale za 44 odstotkov v 
primerjavi z letom poprej. Te 
organizacije so imele precej 
večje stroške na enoto celot- 
nega prihodka. Na to je vpliva- 
lo povečanje cen reprodukcij- 
skega materiala in surovin, 
predvsem tistih iz uvoza, pove- 
čanje stroškov za energijo, ka- 
kor tudi izdatki za družbeno 
prehrano zaposlenih in za 
amortizacijo po predpisanih 
stopnjah. 

NEPOKRITE 
OBVEZNOSTI 
IZ DOHODKA 

Informacija poudarja, da so 
pogosto vzrok izgub nepokrite 
obveznosti iz dohodka, vključ- 
no z neporkitimi osebnimi do- 
hodki. Organizacije združene- 
ga dela, ki so zaključile lansko 
poslovno leto z izgubami, so 
razporedile 25,994 milijard di- 
narjev več kot so ustvarile. 
Kljub temu pa je njihov razpo- 
rejeni dohodek naraščal poča- 
sneje (28 odstotno) kot v orga- 
nizacijah, ki so poslovale brez 
izgub (40 odstotno). 

Za odnose pri razporejanju 
dohodka v organizacijah, ki so 
izkazale izgubo, so značilna 
nadaljnja negativna gibanja, 
saj se je nadaljevalo hitrejše 
naraščanje sredstev za udele- 
žence pri delitvi zunaj organi- 
zacij združenega dela od tistih, 
namenjenih nadaljnji uporabi 
v njih. To seveda vodi k nadalj- 
njemu siromašenju »izguba- 
šev«, kar dokazuje tudi poda- 
tek, da se je njihov delež v do- 
hodku zmanjšal s 50,5 na 47 
odstotkov. Na to je vplivala vi- 
soka rast obresti na kredite, 
povečevanje obveznosti za 
skupne potrebe in za pogod- 
bene obveznosti. V primerjavi 
z letom 1980 so se zmanjšali le 
izdatki za splošne družbene 
potrebe. 

Za skupne potrebe so orga- 
nizacije, ki so poslovale z izgu- 
bami, lani namenile 13.524 mi- 
lijonov dinarjev ali 37 odstot- 
kov več kot leta 1980. Gre 
predvsem za prispevke iz 
osebnega dohodka, za katere 
pa organizacije v velikem šte- 
vilu primerov niso imele kritja 
v ustvarjenem dohodku. 

Za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb so te organi- 
zacije lani dale 1,5 milijarde di- 
narjev ali za 18 indeksnih točk 
manj kot leto poprej. Najbolj 
so narasli njihovi izdatki za 
obresti, saj so bili za 53 odstot- 
kov večji kot leta 1980. 

Podatki iz zaključnih raču- 
nov organizacij združenega 
dela, ki so leta 1981 poslovale 
z izgubami, opozarjajo na ne- 
gativne značilnosti pri delitvi 
čistega dohodka. Te organiza- 

cije so razporedile 44.769 mili- 
jard dinarjev čistega dohodka 
oziroma za 19 odstotkov več 
kot leta 1980. Osebni dohodki 
so bili pri tem udeleženi s 96 
odstotki, ostanek pa so sred- 
stva za skupno porabo. S ta- 
kim načinom delitve čistega 
dohodka v teh organizacijah 
niso zagotovljena niti minimal- 
na sredstva za razvijanje in 
razširitev materialnih temeljev 
dela. Povsem nasprotna, pozi- 
tivna gibanja, so dosežena pri 
delitvi čistega dohodka pri or- 
ganizacijah, ki so uspešno 
zaključile poslovno leto 1981. 

Organizacije, ki so poslovale 
z izgubami so na račun čistih 
osebnih dohodkov lani izpla- 
čale 31.741 milijard dinarjev ali 
38 odstotkov več kot leto po- 
prej. Dinamična rast osebnih 
dohodkov je bila zabeležena 
na skoraj vseh gospodarskih 
področjih in se giblje od 19 
odstotkov v vodnem gospo- 
darstvu do 42 odstotkov v in- 
dustriji in trgovini. 

Povprečje čistega osebrega 
dohodka na delavca v organi- 
zacijah, ki so lani poslovale z 
izgubami je znašalo 8664 di- 
narjev ali 33 odstotkov več kot 
leto poprej oziroma 13 odstot- 
kov manj od povprečnega 
osebnega dohodka zaposlenih 
v gospodarstvu. 

Pokritje izgub med 
pripravo zaključnih 
računov 

Petina vseh izgub gospodar- 
stva je bila pokrita med pripra- 
vo in sprejemanjem zaključnih 
računov, medtem ko jih je 
ostalo 23.896 milijard dinarjev 
za pokritje v sanacijskem po- 
stopku. K temu je treba dodati 
še 3930 milijarde dinarjev ne- 
pokritih izgub iz predlanskega 
in prejšnjih let, tako da so 
skupne nepokrite izgube go- 
spodarstva lani znašale 27.826 
milijard dinarjev. 

Islajvečje zneske nepokritih 
izgub imajo organizacije zdru- 
ženega dela iz industrije, kme- 
tijstva, gradbeništva in prome- 
ta ter zvez. 

Za pokritje izgub iz tekočega 
poslovanja so v najugodnej- 
šem položaju organizacije 
združenega dela iz SR Bosne 
in Hercegovine in SR črne go- 
re, saj so pri njih zagotovljena 
sredstva za pokritje več kot 
tretjine izgub, in sicer v naj- 
večjem številu primerov brez 
obveznosti vračanja. Nasprot- 
no temu so izgube temeljnih 
organizacij združenega dela iz 
SR Makedonije in SAP Kosova 
skoraj v celoti nepokrite. 

Za pokrivanje izgub so bila v 
znatno manjši meri uporablje- 
na rezervna sredstva in sred- 
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stva poslovnega sklada za te 
namene, medtem ko so bila 
sredstva skupnih rezerv upo- 
rabljena za pokritje 19 odstot- 
kov celotnih izgub, sredstva 
brez obveznosti vračanja pa za 
več kot polovico njihovega 
zneska. 

Informacija poudarja, da je 
položaj pri pokrivanju izgub iz 
leta v leto težji, saj se izgube 
povečujejo, viri za njihovo po- 
kritje pa zmanjšujejo. Ker do- 
ločeno število temeljnih orga- 
nizacij že leta posluje z izgu- 
bami in jih nepokrite prenaša, 
gradivo priporoča, da bi za te 
organizacije začeli postopek 
likvidacije in stečaja, ker s svo- 
jim poslovanjem zavirajo 
uspešnost poslovanja gospo- 
darstva v celoti. 

Izgube v družbenih 
dejavnostih 

Lani so imele organizacije 
združenega dela družbenih 
dejavnosti za 869,2 milijona di- 
narjev izgub oziroma za tretji- 
no več kot leto poprej. Z izgu- 
bami je poslovalo 497 organi- 
zacij, ki zaposlujejo več kot 
53.000 delavcev. 

Za izgube v družbenih dejav- 
nostih je kriva predvsem poča- 
snejša rast njihovega celotne- 
ga prihodka, kar je posledica 
ukrepov za zaviranje narašča- 

nja skupne porabe. Poleg tega 
so tudi na tem področju nara- 
sle cene storitev, materiala in 
energije in so organizacije do- 
segle nižjo rast dohodka. 

Vendar pa ie masa izplača- 
nih osebnih dohodkov zapo- 
slenih na tem področju lani 
naraščala hitreje od ustvarje- 
nega dohodka, in Sicer za 20,3 
indeksne točke. To kaže, da 
večje število organizacij s tega 
področja, ki poslujejo z izgu- 
bami, ni upoštevalo meril iz sa- 
moupravnih sporazumov o de- 
litvi dohodka in sredstev za 
osebne dohodke in skupno 
porabo, s čimer so prispevale 
k izgubam pri lastnem poslo- 
vanju. 

OSEBNI DOHODKI IN 
IZGUBE 

Lani je znašal povprečni 
osebni dohodek v gospodar- 
skih organizacijah združenega 
dela, ki so poslovale z izguba- 
mi 8.664 dinarjev, v družbenih 
dejavnostih pa 9.799 dinarjev. 
Največje število takih organi- 
zacij združenega dela je, poleg 
zakonskih omejitev, izplačeva- 
lo polne osebne dohodke ne 
glede na to, da izgube niso bile 
pokrite. 

Informacija zaradi tega opo- 
zarja, da primeri, kjer so bili 
izplačani osebni dohodki nad 

povprečjem v določeni panogi, 
jasno kažejo na obnašanje, ki 
ni v skladu z nobenimi norma- 
mi in družbenimi merili. Treba 
bi bilo vsestransko analizirati 
te primere in z zakonom uredi- 
ti višino osebnih dohodkov v 
primerih poslovnega neu- 
speha. 

Vse republike in obe pokraji- 
ni imajo zakone, ki urejajo iz- 
plačevanje osebnih dohodkov 
delavčev v primeru izgub, ven- 
dar pa so posamezne rešitve v 
teh zakonih precej različne. 
Najpogostejša zakonska ome- 
jitev je povprečje osebnega 
dohodka iz prejšnjega obra- 
čunskega obdobja, vendar pa 
vsi zakoni predvidevajo tudi iz- 
jeme in navajajo primere, ki 
dovoljujejo izplačevanje večjih 
osebnih dohodkov od zakon- 
sko predpisanih, odvisno pač 
od posebnega sklepa občine, 
republike ali pokrajine. V šte- 
vilnih primerih so izjeme pre- 
rasle v pravila, kar je bilo za 
mnoge organizacije združene- 
ga dela usodno. 

VZROKI IZGUB 
Temeljni vzroki ,za nastaja- 

nje izgub v gospodarstvu so v 
neusklajeni rasti cen repro- 
dukcijskega materiala in konč- 
nih izdelkov, v premajhni izko- 
riščenosti zmogljivosti, poča- 

snem združevanju dela in 
sredstev na načelu ustvarjanja 
skupnega prihodka in skupne- 
ga dohodka, v slabi organiza- 
ciji dela, nizki produktivnosti, 
neekonomičnem poslovanju, 
nesmotrnih investicijskih vla- 
ganjih, nerednem preskrbova- 
nju z reprodukcijskim materia- 
lom in potrebnimi surovinami 
in podobno. 

Na nenehno povečevanje iz- 
gub organizacij združenega 
dela v gospodarstvu v največji 
meri vpliva obremenjenost nji- 
hovega dohodka z davki in pri- 
spevki za splošne in skupne 
potrebe, za ostale namene, ki 
se financirajo iz dohodka kot 
so obresti, plačevanje bančnih 
storitev in druge zakonske ter 
pogodbene obveznosti. Poleg 
tega je pomemben dejavnik tu- 
di izplačevanje akontacij oseb- 
nih dohodkov, ki niso uskaje- 
ne z ustvarjenim dohodkom. 

Temeljni vzroki nastajanja 
izgub v teme4jnih organizaci- 
jah združenega dela družbenih 
dejavnosti pa so v večji porabi 
oziroma v večjih odhodkih od 
prihodkov, ki se zagotavljajo 
prek samoupravnih interesnih 
skupnosti. Ce bi se ti odhodki 
gibali v skladu z možnostmi 
gospodarstva, v družbenih de- 
javnostih ne bi prihajalo do ne- 
pokritih izgub. 

Nujno izboljšati ekonomski položaj 

železnic 

• Stanje prog je nezadovoljivo predvsem zaradi izrabljenosti in premajhnega 
izkoriščanja sodobnih sredstev 
• V letu 1981 se je v železniškem prometu zgodilo 386 nesreč, v katerih je umrlo 
97, težje pa je bilo poškodovanih 138 oseb 
• V lanskem letu je bilo 14 trčenj, 40 naletov in 195 iztirjen; vlakov in vozil, 57 
odstotkov od vsega števila nesreč (220) se je zgodilo zaradi osebne napake 
železniških delavcev 
• Čeprav so jugoslovanske železnice uvrščene med prednostne panoge, že dalj 
časa poslujejo z izgubami, ki so v letu 1981 znašale milijardo in 374 milijonov 
dinarjev, kar je v primerjavi z Setom 1980 povečanje za 17,8 odstotka 
• Dolgovi tujim železnicam so znašali konec preteklega Seta 60 milijonov dolarjev, 
kar je v primerjavi z letom 1980 povečanje za 35,4 odstotka 

Jugoslovanske železnice so 
veliki tehnološki sistem, ki je 
sestavljen iz več med seboj us- 
klajenih podsistemov. Železni- 
ce opravljajo okrog 49,6 od- 
stotka skupnega blagovnega 
javnega prometa. Železniški 
promet s približno 85 odstotki 
sodeluje pri prevozu blagovne 
menjave z evropskimi država- 

mi. Njegov letni prevoz je 
okrog 6,5 milijona ton, od tega 
v luškem prevozu 4,4 milijona 
ton, v suhozemskem prevozu 
pa 2,1 milijona ton. 

To so ugotovitve, ki so pou- 
darjene v poročilu o stanju in 
delovanju železniškega pro- 
meta v letu 1981, ki ga je pri- 
pravila Skupnost jugoslovan- 

skih železnic in ga poslala v 
obravnavo Skupščini SFRJ. 

NEZADOVOLJIVO 
STANJE PROG 

Prevoz potnikov je, kot je 
poudarjeno v poročilu, delo 
posebnega družbenega pome- 
na. Zaradi tega velja železniški 

promet za enotni tehnično-te- 
hnološki sistem, ki je zasnovan 
na enotnem voznem redu, tipi- 
zaciji, unifikaciji in standardi- 
zaciji osnovnih transportnih 
zmogljivosti. Železniški pro- 
met je zasnovan tudi na enot- 
nem sistemu nuđenja storitev, 
ob zagotovitvi rednega in ne- 
motenega opravljanja tega 
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prometa na ozemlju SFRJ. 
Celotna eksploatacijska dol- 

žina prog normalnega tira zna- 
ša 9.393 km. Od tega je samo 
891 dvotirnih, kar neugodno 
vpliva na njihovo prepustno 
moč in učinkovitost prevoza. 
Dolžina ostalih postajnih tirov 
znaša 4.065 km, kar pa ne za- 
došča. Elektrificiranih je 3.320 
km prog, kar je okrog 35,4 od- 
stotka njihove celotne dolžine. 

Kljub pomembnim nalož- 
bam v graditev, modernizacijo 
in vzdrževanje prog, ki so pri- 
spevale k izboljšanju, stanje 
prog na omrežju Jugoslovan- 
skih železnic še zmeraj ne za- 
dovoljuje. Razloge za to je tre- 
ba iskati v stopnji izrabljenosti 
in dotrajanosti zgornjega 
ustroja prog, omejevanju upo- 
rabljanja sodobnih voznih 
sredstev, neizenačenosti hitro- 
sti in izpostavljenosti prog ele- 
mentarnim nesrečam. Še ve- 
dno pa je tudi relativno nizek 
odstotek tehničnega zavarova- 
nja prog s sodobnimi signal- 
no-varnostnimi napravami. 
Kar pa seveda ni dovolj za po- 
večane zahteve varnosti in 
učinkovitosti železniškega 
prometa in imajo zato v raz- 
vojnem načrtu Jugoslovanskih 
železnic za obdobje od leta 
1981 do 1985 ta dela določeno 
prednost. 

V poročilu je poudarjeno, da 
je tudi uresničevanje kapital- 
nega remonta v razvojnem na- 
črtu Jugoslovanskih železnic 
za obdobje od leta 1976 do 
1980 nezadovoljivo. Od plani- 
ranih 2.183 km je Bil kapitalni 
remont opravljen samo na 
1.416 km prog. V letu 1981 je 
bil izvršen samo na 93 km 
prog, kar je imelo za posledico 
zmanjšanje hitrosti na progah. 
Nadaljnji remont zahteva an- 
gažiranje precej večjih mate- 
rialnih sredstev. 

NEZADOVOLJIVA 
TEHNIČNA 
OPREMLJENOST 
VOZIL 

Jugoslovanske železnice so 
imele v letu 1981 - 1.443 loko- 
motiv in 399 (elektro, diselskih 
garnitur motornih vlakov in tir- 
nih avtobusov) aktivnega vleč- 
nega parka. Celotna moč ak- 
tivnih vlečnih sredstev znaša 
približno 2,65 milijona kW. 

' Neuporabnost velikega šte- 
vila lokomotiv nezadovoljivo 
vpliva na redno opravljanje 
prevoza. Okvare lokomotiv 
predstavljajo okrog 70 odstot- 

kov motenj v prometu, to števi- 
lo pa še naprej narašča. V letu 
1981 se je zaradi okvar loko- 
motiv zgodilo 25 nesreč; v 
glavnem zaradi iztirjenja in po- 
žara na vozilih. 

Veliko število lokomotiv je 
neuporabnih zaradi pomanj- 
kanja rezervnih delov, kot tudi 
zaradi nekvalitetnega vzdrže- 
vanja, nepravilnega ravnanja, 
tovarniških napak itd. 

Jugoslovanska železnica 
razpolaga skupaj s 47.645 to- 
vornih vagonov, s skupno no- 
silnostjo 1,93 milijona ton. Od 
tega jih je le 50 odstotkov 
usposobljenih za hitrosti večje 
kot 80 km na uro. Jugoslovan- 
ske železnice imajo na razpo- 
lago 2114 potniških vagonov, 
1016 vagonov motornih vlakov 
in tirnih avtobusov ter 296 
ostalih vagonov. Zmogljivost 
je 215.435 sedežev in 10.668 
ležišč. Stanje potniških vago- 
nov ni zadovoljivo niti po števi- 
lu niti po tehničnih značilno- 
stih in konfortu. Za mednaro- 
dni promet je sposobnih samo 
850 vagonov, poseben pro- 
blem pa je pomanjkanje potni- 
ških vagonov v obdobjih, ko je 
povečan potniški promet. 

Nezadovoljiva tehnična 
opremljenost in slabo stanje 
transportnih zmogljivosti ome- 
juje normalno delovanje pro- 
meta in vpliva na rednost in 
varnost, kar se izraža pred- 
vsem v nespoštovanju vozne- 
ga reda. Zamude potniških vla- 
kov na 100 voznih km so v pov- 
prečju v letu 1981 za 1,40 od- 
stotka manjše, pri tovornih vla- 
kih pa za okrog 12,6 odstotka 
večje kot leta 1980. 

Posebno težavo pri uresni- 
čevanju voznega reda povzro- 
čajo velika imobilizacija in ok- 
vare vagonov ter lokomotiv, 
kot tudi neugodno stanje prog. 
Na zamujanje vlakov in kako- 
vost storitev vplivajo tudi sub- 
jektivne slabosti, ki so pred- 
vsem izražene pri uvajanju ne- 
načrtovanih hitrosti, dajanju v 
promet pokvarjenih lokomotiv, 
zapostavljanju in neuporablja- 
nju prometno tehničnih pred- 
pisov ipd. Nizka raven kakovo- 
sti storitev je posebej izražena 
v potniškem prometu. 

Na povečanja zamujanja to- 
vornih vjakov je najpogosteje 
vplivalo pomanjkanje vlečnih 
sredstev v obdobjih povečanih 
prevozov in zastoji v prometu 
zaradi ozkih grl in nesreč. 

Zaradi tega in drugih vzro- 
kov, kot tudi zaradi čakanja na 
razkladanje so bila v letu 1981 
razpuščanja večja za 7,5 kot 

leta 1980, zaradi česar je bilo 
dnevno povprečno razpušče- 
no približno 2.000 vagonov. 

VARNOST 
ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA 

V letu 1981 smo imeli v že- 
lezniškem prometu 386 nesreč 
pri katerih je bilo mrtvih 97 
potnikov, teže poškodovanih 
pa 138 potnikov in železniških 
delavcev. Materialna škoda je 
znašala 561 milijonov dinarjev, 
promet pa je bil prekinjen 
4.323 ur. Lani je bilo nekaj tež- 
jih nesreč s človeškimi žrtvami 
in veliko materialno škodo. 

V najtežjo kategorijo nesreč 
sodijo trčenja, ki jih je bilo lani 
14, nato 40 naletov in 195 iztir- 
jenih vlakov in vozil. V letu 
1981 so se 46-krat izognili tr- 
čenju vlakov, 48-krat izognili 
naletu vlaka in 98-krat so se 
izognili temu, da vlak gre mi- 
mo signala, ki prepoveduje na- 
daljnjo vožnjo. 

Poleg nesreč pri železni- 
škem prometu je na cestnih 
prehodih veliko število nesreč, 
v katerih zgubi na leto življenje 
več kot 100 oseb. V letu 1980 je 
v nesrečah na cestnih preho- 
dih izgubilo življenje 105, teže 
pa je bilo poškodovanih 183 
oseb, v letu 1981 pa 119 oziro- 
ma 193. Ti podatki kažejo, da 
kljub vsem ukrepom za zbolj- 
šanje stanje varnosti še vedno 
ni zadovoljivo. 

Vzroki za nesreče na cestnih 
prehodih so skoraj izključno 
nepozornost voznikov cestnih 
vozil, nespoštovanje znakov 
na cesti in neoprezen prehod z 
vozilom čez progo. Zlasti za- 
skrbljuje dejstvo, da je veliko 
število nesreč tudi na cestnih 
prehodih, opremljenih z za- 
pornicami ali avtomatskimi 
signali. V letu 1981 je na takš- 
nih prehodih izgubilo življenje 
30, težje pa je bilo poškodova- 
nih 93 udeležencev v cestnem 
prometu. 

Vsako leto je večje število 
nesreč izven Cestnih prehodov 
zaradi nepazljivega gibanja 
oseb po železniškem območju. 
V teh nesrečah izgubi letno 
življenje več kot 200 oseb. V 
letu 1980 je izgubilo življenje 
213, težje pa je bilo poškodo- 
vanih 193 oseb, v letu 1981 pa 
je življenje izgubilo 254, težje 
pa je bilo poškodovanih 173 
oseb. 

Glavni vzroki za nesreče in 
nezgode so v napakah nepo- 
srednih udeležencev v prevo- 
zu, nedosledni uporabi pro- 
metno tehničnih predpisov ter 
povečani delovni intenzivno- 
sti. 

V letu 1981 je bilo 220 ne- 
sreč ali 57 odstotkov od skup- 

nega števila nesreč, ki so jih 
povzročile napake železniških 
delavcev. Razen tega je dolo- 
čeno število nesreč nastalo za- 
radi tehničnih pomanjkljivosti, 
subjektivnega pomena. Skoraj 
vse težje nesreče - trčenja in 
naleti vlakov so povzročile 
osebne napake delavčev, do- 
čim gre pri tehničnih napakah 
v glavnem za iztirjenje vlaka, ki 
ga je povzročila okvara na 
osnem sklepu, počena tirnica 
in pokvarjena tirnica. 

Prav tako je treba opozoriti 
na dejstvo, da je v nesrečah pri 
opravljanju železniškega pro- 
meta v letu 1981 od skupaj 97 
umrlih oseb izgubilo življenje 
68 železniških delavcev, od 
skupnega števila 138 poško- 
dovanih oseb pa je 58 železni- 
ških delavcev. 

Analize nesreč z najtežjimi 
posledicami kažejo, dado njih 
v glavnem prihaja zaradi oseb- 
nih napak delavcev pri oprav- 
ljanju železniškega prometa in 
zaradi neupoštevanja promet- 
no tehničnih predpisov. T d se 
najpogosteje izraža pri preho- 
du vlakov mimo signalov, ki 
prepovedujejo nadaljnjo vož- 
njo, prihodu vlaka na zasedeni 
tir, gibapju vlaka z večjo hi- 
trostjo od dovoljene, nepravil- 
ni postavitvi kretnic, odprem- 
Ijanju vlakov brez sprejetega 
dovoljenja, neuporabi predpi- 
sov o vzdrževanju in kontroli 
tehnične brezhibnosti vozil in 
drugih sredstev. 

Jugoslovanske železnice si 
prizadevajo, da v skladu z na- 
bavo nove opreme usposablja- 
jo kadre za ravnanje z napra- 
vami in za njihovo vzdrževanje, 
toda teakcije na posameznih 
področjih niso bile dovolj us- 
klajene. 

MATERIALNI POLOŽAJ 
JUGOSLOVANSKIH 
ŽELEZNIC 

Čeprav je jugoslovanska že- 
leznica uvrščena v prednostne 
panoge že vrsto let posluje z 
izgubami in z nerešenimi po- 
goji gospodarjenja. Zaostaja- 
nje cen v železniškem prometu 
do konca leta 1980 za približno 
35 odstotkov se je nadaljevalo 
tudi v letu 1981. Kljub poveča- 
nemu prevozu v potniškem 
prometu so bile lani zabeleže- 
ne izgube milijardo 734 milijo- 
nov dinarjev, kar je v primerja- 
vi z letom 1980 povečanje za 
17,8 odstotka. 

Nezadostno povečanje cen 
in povečanje stroškov za 48 
odstotkov je vplivalo, da je 
imel na železnici delavec 35 
odstotkov manjši dohodek od 
gospodarstva, 39 odstotkov od 
industrije in 29 odstotkov od 
prometa. Največji porast do- 
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hodka 40,4 odstotka so zabe- 
ležile Železniško transportne 
organizacije Beograd, največji 
padec 55 odstotkov pa železni- 
ško transportne organizacije 
Priština. Akumulacija, ki je bila 
do leta 1981 simbolična (0,21 
dinarja) je v tem letu padla za 
45 odstotkov, tako da je nižja 
od akumulacije v gospodar- 
stvu za 20 krat, v industriji za 
21 krat, v cestnem prometu pa 
za 22 krat. 

Tujim železnicam smo na 
koncu leta 1981 dolgovali 60 
milijonov dolarjev. Temu je 
treba dodati tudi 5,03 milijona 
dolarjev zamudnih obresti in 
300 milijonov dinarjev na ra- 

čun plačanih tečajnih razlik. 
Uresničen celotni prihodek 

na omrežju Jugoslovanskih 
železnic je v letu 1981 znašal 
57,085 milijonov dinarjev, kar 
je v primerjavi z letom 1980 
povečanje za 35,4 odstotka. To 
je rezultat rasti obsega prevo- 
za, korekcije železniških tarif v 
potniškem prometu in poveča- 
nih kompenzacij. 

UKREPI ZA KREPITEV 
EKONOMSKEGA 
POLOŽAJA ŽELEZNIC 

Zaradi izboljšanja stanja "v 
Jugoslovanskih železnicah bo 
treba, kot je poudarjeno v po- 

ročilu, predvsem zagotoviti 
povečan obseg prevoza, večjo 
poslovnost in varnost prome- 
ta, smotrno uporabo sedanjih 
trasportnih zmogljivosti, razvi- 
jati samoupravne dohodkovne 
odnose znotraj železnice in z 
uporabniki prevoznih storitev, 
odpraviti ozka grla in moderni- 
zirati železniški promet. 

V okviru ukrepov, ki jih bo 
sprejel ZIS za krepitev eko- 
nomskega položaja železnic 
pa sta Zvezna skupnost za ce- 
ne in Zvezni komite za promet 
in zveze zadolžena, da v sode- 
lovanju s Skupnostjo jugoslo- 
vanskih železnic pripravita 
predlog družbenega dogovora 

o oblikovanju cen v železni- 
škem prometu. Zvezni izvršni 
svet bo sprejel ukrepe, da bo- 
do cene postopoma do leta 
1985 dosegle ekonomsko ra- 
ven. Prav tako bo sprejel ukre- 
pe, ki bodo omogočali uvoz 
specifične opreme za potrebe 
železniškega prometa in inte- 
gralnega transporta, ki se ne 
izdeluje v državi, ob zmanjšani 
stopnji ali brez plačila carine. 
Zvezni izvršni svet bo prav ta- 
ko predlagal Interesni skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino, da obravnava možnost za 
večjo stimulacijo tranzita zara- 
di boljše valorizacije geograf- 
skega položaja naše države. 
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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJE DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
26. oktobra 1982 

PRELOŽITEV TOČKE DNEVNEGA 
REDA SEJE ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Prorlcpdnik Družbenoooli- rek, 26. oktobra 1982, razširi z Predsednik uruzoenopo obr0vnavo. z dnevnega reda seje Zbo- na o vlaganju sredstev tujih 
tičnega zbora Skupščine SR _ " zg jzd ■ zakona ra združenega dela, ki je skli- oseb v domače organizacije 
Slovenije predlaga, da se 0 varStvu kmetijskih zemljišč cana za četrtek, 14. oktobra združenega dela (ESA 101) 
dnevni red seje Družbenopo- pred spremembo namembno- 1982, se obravnava prelaga na sejo Zbora zdru- 
litičnega zbora Skupščine SR sti, z osnutkom zakona (ESA ~~ osnutka zakona o spre- ženega dela, ki je sklicana za 
Slovenije, ki je sklicana na to- 96). membah in dopolnitvah zako- torek, 26. oktobra 1982. 

izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupština SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludv.k Golob (predsednik), M.rkcHerman i*n,°^ 
Komar, dr. France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Erika Vrhunec, Janez Zaje in Marijan Gogala - Odgovorni 'redn!l<:Ma'UanGogala - Naslov "'edmšva Skupščina 
SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Vukaš.n Mičunovic predsednik^ Manja 1JJj» p®!®" jć in Rudi Breoar Fazil Kajtazi, Hidžet Ramadani, Edina Rešidovič, Marija Romič-Skenderovič, Milka Šcepanovič Krste Čalovski, dr. Petar V«K)v«.ČGP Delo 
Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, T'9"a*s/'^ 
Cena posameznega izvoda 5 din - Letna naročnina 120 din -Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204- Naročninske zadeve, telefon (061)219 



Gradivo za seje zborov Skupščine 
SR Slovenije 
17. novembra 1982 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

GLOBALNA OCENA 
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 z 
oceno možnosti razvoja v letu 1983* 

OSNUTEK RESOLUCIJE 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1983. letu (ESA-138) 

OSNUTEK ZAKONA 
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1983 (ESA-137) 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 
o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983, z osnutkom zakona (ESA-135) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z 
osnutkom zakona (ESA-136) 

^Globalni oceni uresničevanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 z oceno možnosti 
razvoja v letu 1983 je priloženo tudi gradivo »Osnovni indika- 
torji razvoja v letih 1981-1983 in nova ocena možnosti razvoja 
v obdobju 1981-1985-, ki je na razpolago v dokumentaciji 
Skupščine SR Slovenije. 

* * Osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 
(ESA -137) je bita priložena vrsta tabel, ki so na razpolago v 
skupščinski dokumentaciji 

priloga poročevalca 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SRS 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985  

VAŽNO OPOZORILO! 

Zaradi primerljivosti z Družbenim planom SRS za ob- 
dobje 1981-1985 (Uradni list SRS, št. 12-729/81 z dne 21. 
aprila 1981) je Predlog sprememb in dopolnitev družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 natisnjen 
takole: 

- Z VELIKIMI ČRKAMI JE NATISNJENO BESEDILO, KI 
JE NOVO; 

- z odebeljenimi normalnimi črkami je natisnjeno be- 
sedilo, ki je nespremenjeno; 

- s tanjšimi normalnimi črkami je natisnjeno besedilo, 
ki se črta iz besedila (zaradi tehničnih razlogov tega bese- 
dila ni moč tiskati v prečrtani obliki). 

Uvod 
Zaradi primerljivosti z družbenim planom so v gra- 

divu uporabljene cene leta 1980, kjer ni posebej na- 
vedeno drugače. 

Oštevilčenje poglavij in točk v tem gradivu je iden- 
tično oštevilčenju v družbenem planu SRS 1981-1985 
(Uradni list SRS, št. 12-729/81 z dne 21. aprila 1981), 
kar omogoča neposredno primerjavo. 

PREDLAGAMO NASLEDNJE 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
DRUŽBENEGA PLANA SRS ZA 
OBDOBJE 1981-1985: 

1. 0. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV RAZVOJNE 
POLITIKE, SKUPNIH CILJEV IN NALOG 
DRUŽBENEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE 

Točka 1. 2. se spremeni tako, da se glasi: 
V Jugoslaviji smo ocenili, da je v novem srednjeročnem 

obdobju možna 4,5 LE 2,5 odstotna stopnja gospodarske 
rasti, kar je za petino manj kot v preteklem obdobju. Nareko- 
vali so jo spremenjeni pogoji in okoliščine, še zlasti nerav- 
novesje v menjavi s tujino, VELIKE OBVEZNOSTI ZA VRA- 
ČANJE TUJIH KREDITOV in omejene možnosti nadaljnjega 
angažiranja tujih sredstev. Zato se bo treba bolj opreti na 
domačo akumulacijo in izvozne dosežke. Ta rast omogoča 
počasnejšo stopnjo rasti zaposlenosti - 2,5, TO JE 2,2 od- 
stotka ob 2 0,2 odstotka rasti produktivnosti letno. 

KLJUČNE TEŽAVE V MATERIALNEM RAZVOJU SFR JU- 
GOSLAVIJE SE KAŽEJO V EKONOMSKIH ODNOSIH S TU- 
JINO, NASTALE PA SO NA VSEH PODROČJIH RAZVOJA IN 
RAZVOJNE POLITIKEj KI NEPOSREDNO IN POSREDNO 
VPLIVAJO NA VKLJUČENOST ZDRUŽENEGA DELA JUGO- 
SLAVIJE V MEDNARODNO MENJAVO. ZATO BO PRO- 
BLEME IN POTREBE RAZVOJA SFR JUGOSLAVIJE 
USTREZNO IZRAZILA SAMO TAKŠNA DOPOLNITEV IN 
SPREMEBA PLANSKIH AKTOV, KI BO ZAJELA CELOTNO 
POLITIKO RAZVOJA, PRI TEM PA UPOŠTEVALA REALNE 
MATERIALNE OKVIRE IN POTREBO PO URESNIČITVI DOL- 
GOROČNEGA KONCEPTA GOSPODARSKE STABILIZACIJE. 
IZHODIŠČE MORA BITI BISTVENO POVEČANJE IZVOZA, 
ZLASTI NA KONVERTIBILNO PODROČJE, IN VKLJUČENO- 
STI ZDRUŽENEGA DELA JUGOSLAVIJE V MEDNARODNE 
TOKOVE. TEMU MORA BITI PODREJENA VSA RAZVOJNA 
IN TEKOČA POLITIKA. OD IZVOZNIH POTREB MORATA 
BITI ODVISNA TUDI OBSEG IN STRUKTURA INVESTICIJ. 
POVEČATI JE TREBA NJIHOVO UČINKOVITOST IN VPLIV 
NA RAST DRUŽBENEGA PROIZVODA, OB TEM PA JIH 
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ZMANJŠATI V ODNOSU NA PLANIRANE V SREDNJEROČ- 
NIH PLANSKIH AKTIH. TEKOČO PORABO (OSEBNA, 
SKUPNA, SPLOŠNA) JE TREBA USKLADITI Z REALNIMI 
MOŽNOSTMI, DA BI TAKO ZAGOTOVILI VEČJI DELEŽ 
LASTNIH SREDSTEV TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽE- 
NEGA DELA V FINANCIRANJU INVESTICIJ, PO DRUGI 
STRANI PA S KRČENJEM KUPNIH SKLADOV NA DOMA- 
ČEM TRGU SILILI PROIZVODNJO V PRODAJO V IZVOZU. 

Razvojni cilji SR Slovenije se pri tem opirajo na naslednje 
skupne razvojne cilje in naloge v SFR Jugoslaviji: 

- zagotavljanje odločilnega položaja združenega dela v 
razpolaganju z dohodkom in celotnimi sredstvi družbene re- 
produkcije; 

- uresničevanje usklajenih razmerij v tokovih reprodukcije; 
- zmanjšanje strukturnih neusklajenosti v gospodarstvu: 
- bistveno zboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih 

ekonomskih odnosih; 
- stalno povečevanje dohodka s produktivnostjo dela; 
- zagotavljanje višje tehnično-tehnološke ravni gospodar- 

stva; 
- skladnejši regionalni razvoj ter v tem okviru pospeševanje 

razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo; 
- rast produktivnega zaposlovanja; 
- zboljšanje življenjskih in delovnih pogojev in povečanje 

življenjske ravni ter socialne varnosti delovnih ljudi in obča- 
nov; 

- zboljšanje in zaščita življenjskega in delovnega okolja; 
- krepitev obrambnega in družbeno samozaščitnega delo- 

vanja in pripravljenosti; 
- uspešna obnova in izgradnja na potresnem območju v SR 

Črni gori. 
Ti cilji in naloge predpostavljajo nadaljevanje stabilizacijske 

politike kot ene poglavitnih usmeritev družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje. 1981-1985. 

Točka 1. 3., zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Rezultati, ki so bili doseženi v letu 1980 predvsem na po- 

dročju gospodarske menjave s tujino, nadalje z znatno ugo- 
dnejšimi delitvenimi razmerji in z zmernejšim zaposlovanjem 
kažejo, da obstajajo realne možnosti za intenzivnejši gospo- 
darski razvoj. Nadaljevanje dosežkov in prizadevanj iz leta 
1980, zlasti na področju gospodarskih stikov s tujino, bo 
omogočilo, da v drugi polovici uresničevanja OD DOSEŽKOV 
NA PODROČJU KONVERTIBILNEGA IZVOZA BO PRED- 
VSEM ODVISNA MOŽNOST, DA OB KONCU srednjeročnega 
plana dosežemo NEKOLIKO hitrejši gospodarski razvoj in 
pridemo iz gospodarskih težav oziroma ZMANJŠAMO odpra- 
vimo omejitve, ki jih sedaj objektivno narekujejo gospodar- 
ske razmere. 

Doda se nova točka 1. 4., ki se glasi: 
1. 4. OB SPREMENJENIH IN ZAOSTRENIH GOSPODAR- 

SKIH RAZMERAH V SVETU V ZAČETKU SEDEMDESETIH 
LET JE RAZVOJNA POLITIKA V SFR JUGOSLAVIJI ŠE VE- 
DNO IZHAJALA IZ TEŽNJE PO HITREM RAZVOJU ZLASTI 
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NA OSNOVI ŠIROKE FRONTE INVESTICIJ OB DOKAJŠ- 
NJEM ZADOLŽEVANJU V TUJINI TER NI ZAGOTAVLJALA 
ZADOSTNE KVALITETE GOSPODARJENJA, PRODUKTIV- 
NOSTI DELA IN SPOSOBNOSTI ZDRUŽENEGA DELA ZA 
UČINKOVITO VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO DELITEV 
DELA. GOSPODARSKE TEŽAVE DOMA IN V SVETU, V KA- 
TERIH SMO SE ZNAŠLI V ZAČETKU OSEMDESETIH LET IN 
KATERIH IZRAZ JE EKONOMSKO ZELO TEŽKO PREMOST- 
LJIV IN POLITIČNO NESPREJEMLJIV RAZKORAK MED VE- 
LIKIMI OBVEZNOSTMI ZA ODPLAČEVANJE TUJIH KREDI- 
TOV NA ENI TER SPOSOBNOSTJO ZDRUŽENEGA DELA IN 
VSE DRUŽBE NA DRUGI STRANI, DA NA OSNOVI KVALI- 
TETNEGA IN IZVOZNO USPEŠNEGA GOSPODARJENJA TE 

. OBVEZNOSTI PORAVNA IN OB TEM ZAGOTAVLJA SVOJO 
NORMALNO ENOSTAVNO IN RAZŠIRJENO REPRODUK- 
CIJO, SO ZAOSTRILE POTREBO PO SPREMEMBI RAZ- 
VOJNE POLITIKE. TREBA SE JE UVELJAVITI V MEDNARO- 
DNI DELITVI DELA Z AKTIVIRANJEM KVALITETNIH DEJAV- 
NOSTI. OB TEM JE TREBA USKLADITI PORABO Z MOŽ- 
NOSTMI KAR NAJ ZAGOTOVI PORAVNAVO MEDNARO- 
DNIH OBVEZNOSTI IN SKUPAJ Z VEČJIM IZVOZOM 
USTVARI REALNO OSNOVO ZA NADALJNJO RAST OB 
KONCU TEGA IN NASLEDNJEM PLANSKEM OBDOBJU. 

ZATO JE PREDSEDSTVO SFR JUGOSLAVIJE 23. SEPTEM- 
BRA 1981 SPREJELO STALIŠČA, KI VSEBUJEJO ZAHTEVO 
PO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PLANSKIH AKTOV V 
VSEJ SFR JUGOSLAVIJI UPOŠTEVAJE NAJNOVEJŠA RAZ- 
VOJNA, ZLASTI GOSPODARSKA, GIBANJA, KI JIM JE PO- 
TREBNO PRILAGODITI PLANSKE USMERITVE IN NALOGE. 
PRI TEM JE TREBA V CELOTI IZHAJATI IZ STABILIZACIJ- 
SKIH OPREDELITEV, KI SMO JIH SPREJELI NA PODLAGI 
GRADIV KOMISIJE ZVEZNIH DRUŽBENIH SVETOV. ZATO 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 POMENIJO OBLIKO- 
VANJE DOKUMENTA, KI NAJ PRISPEVA K AKTIVNEMU IN 
ODGOVORNEMU PRIZADEVANJU DELAVCEV IN DELOV- 
NIH LJUDI V SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJAH IN SKUP- 
NOSTIH TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH ZA 
PREMAGOVANJE TEŽKIH GOSPODARSKIH RAZMER. 

2.0. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE 

1. odstavek točke 2.1. se spremeni tako, da se glasi: 
Izvoz mora postati poglaviten in stabilen dejavnik gospo- 

darske rasti. V ZAOSTRENIH RAZMERAH GLEDE MEDNA- 
RODNIH PLAČIL V NASLEDNJIH LETIH TO ŠE ZLASTI VE- 
LJA ZA IZVOZ NA KONVERTIBILNA PODROČJA, KI ZAGO- 
TAVLJA ČIM VEČJI NETO DEVIZNI UČINEK. To TA CILJ 
zahteva sistematično razvijanje proizvodnje, ki se mora JE 
SPOSOBNA po obsegu, kvaliteti, ceni in strukturi uveljaviti 
na tujem trgu, V PREHODNEM OBDOBJU PA TUDI POSPE- 
ŠEVANJE KONVERTIBILNEGA IZVOZA BLAGA IN STORI- 
TEV NASPLOH, KAR NAJ OMOGOČI PLAČILO MEDNARO- 
DNIH OBVEZNOSTI IN IZBOLJŠANJE UVOZNE PRESKRBE 
PREDVSEM V PRID IZVOZNEGA GOSPODARSTVA. K 
izvozni naravnanosti morajo prispevati ukrepi tekoče eko- 
nomske politike in zavestno ustvarjanje DRUŽBENE ZAVE- 
STI IN pripravljenosti, ki spodbuja materialna, tehnično- 
tehnološka, raziskovalna, kadrovska in organizacijska pri- 
zadevanja vse družbe, še posebno pa učinkovito organizira- 
nost združenega dela za preseganje avtarkičnih tendenc in 
za večjo vključenost v mednarodno delitev dela na enako- 
pravnih podlagah. Ta usmeritev se ne nanaša le na izvoz 
blaga, ampak tudi na izvoz storitev. Poleg uresničevanja 
devizno bilančne in piačilno bilančne pozicije republike 
mora predvsem omogočiti, da se v gospodarstvu odločilno 
uveljavljajo kvalitetni dejavniki razvoja. 

Točka 2.2. se spremeni tako, da se glas!: 
Gospodarstvo se mora postopno, vendar odločno preu- 

smeriti na povečanje deleža proizvodnje blaga in storitev, ki 
je razvojno-tehnološko intenzivna, značilna po veliki ude- 
ležbi visokokvalificiranega ustvarjalnega dela in avtomati- 
zacije proizvodnih procesov ter je osnova za modernizacijo 
in tehnološki razvoj celotnega združenega dela, je na traj- 
nejših osnovah izvozno usmerjena, zagotavlja racionalno 
zaposlovanje in gospodarno porabo energije in surovin, 
TUDI NA PODLAGI REPRODUKCIJSKIH POVEZAV NA 
ENOTNEM JUGOSLOVANSKEM TRGU, varovanje okolja, ra- 
cionalnejšo porabo prostora in smotrnejšo razporeditev 

proizvajalnih sil v prostoru. 
Točka 2.4. se spremeni tako, da se glasi: 
V zaostrenih razvojnih razmerah bo pomenila povečana 

proizvodnja hrane pomemben element stablizacije, zmanj- 
šanja odvisnosti od uvoza in izkoriščanja domačih naravnih 
virov, PA TUDI VEČJEGA UVELJAVLJANJA PROIZVODNJE 
HRANE V IZVOZU NA KONVERTIBILNE TRGE. Rast družbe- 
nega sektorja kmetijstva in zadružništva kot organizacije 
združenih kmetov in njihovo povezovanje z individualnimi 
kmetijskimi proizvajalci bo tudi pomemben dejavnik poglab- 
ljanja socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Posebne pozornosti bo deležna reproduktivna 
sposobnost primarne proizvodnje, rastlinska proizvodnja za 
trg, bolj usklajen razvoj živilske industrije s primarno proiz- 
vodnjo, sodelovanje s proizvajalci v drugih republikah, za- 
ščita, pridobivanje in usposabljanje zemljišč na podlagi pro- 
storskih DELOV DRUŽBENIH planov in razvoj hribovskih 
kmetij. 

Točka 2.5. se spremeni tako, da se glasi: 
Kot podlaga nadaljnjega razvoja in prestrukturiranja go- 

spodarstva je strateškega pomena nadaljnji razvoj gospo- 
darske infrastrukture v skladu z gospodarskimi potrebami in 
zahtevami osebnega in družbenega standarda ter realnimi 
možnostmi. Ključno pri tem je zagotavljanje zadostnih ener- 
getskih virov, vlaganja v ekonomsko upravičeno pridobivanje 
surovin in reprodukcijskega materiala ter nadaljnji NUJNI 
razvoj prometne infrastrukture in integralnega transporta. 
To naj zagotovi redno KAR SE DA NEMOTENO oskrbljenost 
proizvodnje z energijo, surovinami, reprodukcijskim materia- 
lom TER storitvami prometa in zvez. 

Točka 2.6. se spremeni tako, da se glasi: 
Življenjski standard in drugi pogoji življenja in dela se 

bodo zboljševali GIBALI skladno z možnostmi, ki jih bo dajal 
ustvarjeni in razpoložljivi dohodek. Hkrati morajo v večji 
meri pomeniti v spodbudo za boljše delo in večjo odgovor- 
nost pri delu, PREDVSEM NA TEJ PODLAGI PA JE PO- 
TREBNO TUDI ZAGOTAVLJATI SOCIALNO IN EKONOMSKO 
VARNOST DELOVNIH LJUDI. V tem okviru rnora imeti pre- 
dnost: 

- (ta alineja ostane nespremenjena); 
- izboljšanje delovnih pogojev SKRB ZA DELOVNE PO- 

GOJE in varstvo pri delu, učinkovitejše osnovno zdrav- 
stveno varstvo s poudarkom na medicini dela ter preven- 
tivna higiensko-epidemiološka dejavnost; 

- izboljšanje življenjskih pogojev SKRB ZA ŽIVLJENJSKE 
POGOJE zaposlenih s povečanjem racionalnosti in uspeš- 
nosti otroškega varstva in drugih oblik socialneoa varstva, 
smotrnejšim razporejanjem delovnega časa, posebno v de- 
javnostih, ki so namenjene občanom, razvojem storitvenih 
deiavnosti, ki razbremenjujemo zaposlene delavce, ter na- 
daljevanjem intenzivne stanovanjske gradnje S STANOVANJ- 
SKO GRADNJO ob ustvarjanju pogojev za večjo prostorsko 
mobilnost delavcev; 

- (ta alineja ostane nespremenjena). 

3.0 MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI 
REPRODUKCIJI 

Besedilo točke 3.1. se v prvi alinei spremeni tako, da se 
glasi: 
- rast družbenega proizvoda bo v globalu za ZNAŠALA 
REALNO 3,5 1,3% poprečno letno ob vsaj 50 OKOLI 40% 
udeležbi produktivnosti dela. Večja rast dohodka in produk- 
tivnost dela v posameznih dejavnostih in posameznih orga- 
nizacijah združenega dela bo odvisna zlasti od uspešnej- 
šega gospodarjenja z obstoječimi zmogljivostmi vključno z 
uvajanjem večizmenskega dela, smotrne rabe energije in 
surovin, nadpoprečnega vključevanja v izvoz in povezova- 
nja na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Druga alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- ob večji racionalnosti pri gospodarjenju z živim in minulim 
delom naj bi v poprečju dosegli okoli 1,8 0,9% letno rast 
zaposlenosti v združenem delu. 

Tretja alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- rast družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proiz- 

vodnje, bo v večji meri pogojena z rastjo izvoza blaga IN 
STORITEV, ki bo moral naraščati realno več kot dvakrat 
NAJMANJ ŠESTKRAT hitreje od rasti družbenega proiz- 
voda. Možnosti za rast uvoza pa bodo odvisne od doseženih 
rezultatov pri izvozu blaga in storitev. 

priloga poročevalca 3 



Četrta alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- investicije v osnovna sredstva gospodarstva na ob- 

močju SR Slovenije se bodo v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom znižale od okoli 20,2% v preteklem na okoli 17,5 13,7 
v tem petletnem obdobju; relativno se bodo znižala tudi 
sredstva ZMANJŠAL SE BO OBSEG SREDSTEV za naložbe v 
družbeni standard in ujjravne objekte; relativno se bodo 
povečala sredstva DELEŽ SREDSTEV V DRUŽBENEM PROIZ- 
VODU za skupna vlaganja v druge republike in tujino SE BO 
POVEČAL. 

Peta alinea te točke se spremeni in se prenese k točki 
3.2.3. 

Tabela k točki 3.1. se spremeni: 
Osnovni kazalci materialnih razmerij in tokov predvide- 

nega razvoja v obdobju 1981-1985 (zaradi primerjave so 
dodani tudi podatki za preteklo petletno obdobje) so nasled- 
nji: 

REALNE stopnje rasti Realizacija 
v% 1976-80 

Plan Predlog Predvi. 
1981-85 sprem.pl. 1983-85 

1981-85 
Družbeni proizvod 4,8 3,5 1,3 2,0 
Industrijska 
proizvodnja 5,6 3,6 1,7 2,0 
Kmetijska proizvodnja 3,2 3,5 3,5 4,0 
Razpoložljiva sredstva 
za porabo v SR 
Sloveniji 4,4 2,6 —2,8 1,5 
Zaposleni v 
združenem delu 3,1 1,8 1,1 1,2 
Produktivnost dela 2,1 1,8 0,5 0,8 
Delež produktivnosti v 
prirastu družbenega 
proizvoda 43,0 50,0 38,0 40,0 
Realni obseg izvoza 
blaga IN STORITEV 3,2 7,1 8,8 6,8 
Realni obseg uvoza 
blaga IN STORITEV -1,1 1,0 0,0 1,0 
Pokritje uvoza blaga z 
izvozom blaga v % 64,0 781 110 122 
Osebna poraba 3,3 3,1 —2,3 —0,4 
V tem: 
- realni osebni 

dohodki na 
zaposlenega 1,1 1,3 —3,7 —2,0 

Primerjava z družbenim proizvodom (v % DRUŽBENEGA 
PROIZVODA) 
Sredstva za 
materialne naložbe v 
SR Sloveniji 39,3 34,6 31,4 
V tem: 
- investicije v 

osnovna sredstva 
gospodarstva 20,2 17,5 13,7 
- inveticije v osnovna 

sredstva izven « 
gospodarstva2 10,6 9,1 7,1 

- prirast zalog in 
strateških rezerv 8,5 8,0 10,6 

Sredstva za 
materialne naložbe 
izven SR Slovenije 2,9 4,7 4,7 
V tem: 
- vlaganja v druge SR 

in SAP 2,3 3,4 3,8 
od tega: 
- obveznosti do 

gospodarsko manj 
razvitih SR in SAP 
Kosovo 

v tem skupna vlaganja 
- interesno 

združevanje 
sredstev v drugih 
SR in SAP 0,4 

- skupna vlaganja in 
kreditiranje 
blagovnih tokov v 
tujini 0,6 1,3 0,9 

1,9 1.73 1,7 
0,0 0,8 0,8 

1,7 2,1 

1 Pokritje uvoza z izvozom brez upoštevanja uvoza nafte in derivatov ter 
premoga za koksiranje bo znašalo 95%, z upoštevanjem celotnega uvoza pa 
78%. 2 Zajemajo investicije v družbene dejavnosti, stanovanjsko-komunalno 
dejavnost ter upravne in druge objekte. 

Delei v družbenem proizvodu družbenega sektorja znaša 1,83%. 

2. odstavek točke 3,2.1. se spremeni tako, da se glasi: 
Osnovni nosilec gospodarske rasti bo tudi v tem srednje- 

ročnem obdobju industrijske proizvodnje, ki bo rasla v pov- 
prečju za okoli 3,6 1,7 odstotka letno; kmetijska proizvodnja 
se bo povečala za okoli 3,5 odstotka letno; doseči bo treba- 
Hitrejša rast OD POPREČNE RASTI proizvodnje BO DOSE- 
ŽENA v GOZDARSTVU, prometu, gostinstvu in turizmuter v 
drobnem gospodarstvu. Dobra polovica prirasta proizvodnje 
bo usmerjena v izvoz, nekaj manj kot polovica pa bo usmer- 
jena v povečanje porabe prebivalstva, razvoj družbenega 
standarda in vlaganja v nove zmogljivostiV IZVOZ BO DO- 
DATNO USMERJENO VEČ PROIZVODNJE, KOT ZNAŠA 
NJENA RAST V OBDOBJU 1981-1985. 

V točki 3.2.2. se druga polovica prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: V tem petletju bo potrebno zagotoviti večja 
sredstva za pokrivanje splošnih družbenih potreb federacije 
(delež teh sredstev v družbene proizvode se bo povečal od 
5,3 odstotka na 5,9 odstotka). Za pokrivanje obveznosti do 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bo treba 
nameniti 1,86 odstotka 1,83 odstotka družbenega proizvoda 
v združenem delu (od tega po oceni POLEG TEGA PA ŠE 0,03 
odstotka kot posebni prispevek za hitrejši razvoj SAP Ko- 
sovo) o čemer dogovarjanje še poteka v primerjavi z 1,97 
odstotka v obdobju 1976-1980, v tem srednjeročnem ob- 
dobju pa bo potrebno pokriti tudi večji del obveznosti za 
odpravo posledic potresa v Črni gori, za kar bomo namenili 
okoli 0,4 odstotka0,5 odstotka celotnega družbenega proiz- 
voda. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Navedene usmeritve in obveznosti se bodo odrazile v 

manjši rasti razpoložljivih sredstev za KONČNO porabo v SR 
Sloveniji od rasti družbenega proizvoda in na zmanjšanju 
njihovega deleža v družbenem proizvodu od 92 odstotkov v 
obdobju 1976-1980 na 87,8 82 odstotkov v tem petletnem 
obdobju tako, da bodo razpoložljiva sredstva za porabo 
naraščala REALNO PADALA okoli 2,6 odstotka za OKOLI 3 
odstotka letno. 

V točki 3.2.3. se spremeni prva alinea drugega odstavka 
tako, da se glasi - da bi zagotovili realnejše in hitrejše 
obnavljanje osnovnih sredstev v materialni proizvodnji, zla- 
sti opreme bo amortizacija po minimalnih stopnjah rasla 
ZNATNO hitreje od dohodka; 

Drugo alineo te točke zamenja peta alinea točke 3.1.: 
Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v TOZD ter 

za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v republiki, 
bodo v celotnem srednjeročnem obdobju naraščala za 10 
odstotkov počasneje od realne rasti dohodka. 

SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE TER ZA ZADOVOLJE- 
VANJE SKUPNIH IN SPLOŠNIH POTREB BODO PO VELI- 
KEM REALNEM ZNIŽANJU V PRVIH TREH LETIH ZAČELA 
NARAŠČATI V ZADNJIH DVEH LETIH SREDNJEROČNEGA 
OBDOBJA, OB UPOŠTEVANJU DOGOVORJENEGA ZAO- 
STAJANJA ZA RASTJO DOHODKA. 

Tretja alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka izločila za 

stanovanjsko gradnjo, bo ostal približno enak NIŽJI kot v 
obdobju 1976-1980; zato bo možna nižja stopnja izločanja 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo NIŽJA kot v preteklem 
srednjeročnem obdobju. 

Zadnja alinea te točke se spremeni in se glasi: 
- skupna sredstva za razširjeno reprodukcijo in rezerve v 

združenem delu bodo rasla hitreje od dohodka in povečala 
svojo udeležbo v bruto dohodku vsaj za 1 odstotek točke (od 
15,8 odstotka v letu 1980 na 16,916 odstotkov v letu 1985). 

Prvi odstavek točke 3.3. se spremeni tako, da se glasi: 
Izvajanje tako opredeljene politike razporejanja dohodka 

bo omogočilo, da bodo temeljne organizacije združenega 
dela v prihodnjih petih letih oblikovale skupna sredstva za 
amortizacijo in akumulacijo v višini 311,2 319 mlrd din; 
njihova rast bo znašala poprečno letno 4,7 4 odstotka. DE- 
LEŽ sredstvaSREDSTEV za razširjeno reprodukcijo iz drugih 
virov bodo rasia znatno počasneje SE BO ZNIŽAL. Dolgo- 
ročna sredstva iz kreditnega potenciala bank*) bodo po 
realnem obsegu PRECEJ manjša kot v preteklem srednje- 
ročnem obdobju in bodo znašala okoli 48,6 mlrd 25 mlrd din. 
Obseg proračunskih sredstev za investicije v okviru splošne 
porabe bo manjši kot doslej. Besedilo opombe *) se glasi: 
BREZ SREDSTEV, KI SE BODO NATEKALA IZ ANUITET. 
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Tretji odstavek te toćke se spremeni in se glasi: 
V strukturi virov sredstev za reprodukcijo materialne pro- 

izvodnje bo prišlo do znatnih sprememb. Bistveno se bo 
povečal delež lastnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in sicer od 62,5 odstotka v obdobju 1976-1980 na 
76,6 odstotka 90 odstotkov v letih 1981-1985, DRUGA 
IZVIRNA DOMAČA SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO BODO 
ZNAŠALA OKOLI 8,8 odstotka, delež sredstev iz bančnih in 
tujih virov pa se bo MOČNO zmanjšal (od 27,1 odstotka na 
11,8 odstotka 1,2 odstotka). 

Četrti odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
V združenem delu se bodo na teh osnovah oblikovala 

sredstva za reprodukcijo v materialni proizvodnji v višini 
406,3 mlrd 356 mlrd din. Od teh sredstev bo razpoložljivo za 
naložbo v osnovna sredstva v gospodarstvu SR Slovenije 
228,6 161 mlrd din ali 56,2 45 odstotkov za prirast zalog in 
strateške rezerve pa 111 36 mlrd din ali 27,5 38 odstotkov, 
ostala sredstva v višini 66,259 mlrd din oz. 16,3 17 odstotkov 
od skupnih sredstev bo treba nameniti za dolgoročne pla- 
smaje in skupna vlaganja v druge republike in pokrajine in v 
tujino, za pokrivanje obveznosti do gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo in za pokrivanje obveznosti za 
odpravo posledic potresa v Črni gori. 

Peti odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Poleg sredstev združenega dela bo za naložbe v osnovna 

sredstva v SR Sloveniji oblikovano še okoli 16 15 mlrd din 
sredstev iz samostojnega osebnega dela, tako da bo za 
naložbe v osnovna sredstva gospodarstva in prirast zalog v 
SR Sloveniji v družbenem in zasebnem sektorju skupaj 
razpoložljivo 356,1 313 mlrd din oz. 25,5 24,3 odstotka druž- 
benega proizvoda. 

Šesti odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
V strukturi proizvodnih investicij v osnovna sredstva v zdru- 

ženem delu se bo povečal delež vlaganja v kmetijsko proiz- 
vodnjo od 2,6 odstotka na 5,3 odstotka v modernizacijo in 
povečanje proizvodnje surovin in reprodukcijskega materiala 
v industriji od 7,8 odstotka na 10,8 odstotka, v strojegradnjo in 
elektroniko od 3,8 odstotka na 7,5 odstotka ter v gospodarske 
infrastrukture od 23,1 odstotka na 29,1 odstotka. Bistveno pa 
se bo zmanjšal delež vlaganj v druge dejavnosti (od 62,7 
odstotka na 47,3 odstotka) V STRUKTURI PROIZVODNIH IN- 
VESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA V ZDRUŽENEM DELU SE 
BO POVEČAL DELEŽ VLAGANJ V KMETIJSKO PROIZVOD- 
NJO OD 2,5 ODSTOTKA NA 6 ODSTOTKOV IN V GOSPO- 
DARSKO INFRASTRUKTURO OD 23,1 ODSTOTKA na 32,3 
ODSTOTKA.*). POVEČAL SE BO DELEŽ RAZVOJNO IN TE- 
HNOLOŠKO INTENZIVNIH IN IZVOZNO USMERJENIH NA- 
LOŽB, PA TUDI DELEŽ SUROVINSKIH NALOŽB. ZATO BO 
DELEŽ NALOŽB V DRUGIH DEJAVNOSTIH OBČUTNO 
ZMANJŠAN. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Sredstva za vlaganja v dejavnosti izven gospodarstva 

bodo znašala okoli 125 92 mlrd din, oziroma 9,17,1 odstotka 
družbenega proizvoda. Od tega bo razpoložljivo za naložbe 
v stanovanjsko in Z NJO POVEZANO komunalno opremlja- 
nje okoli 85 68 mlrd din. Za naložbe v družbene dejavnosti 
pa bo razpoložljivih okoli 32,518 mlrd din in na upravne in 
druge gospodarske objekte okoli 7 5 mlrd din, kar pomeni, 
da bodo sredstva za investicije v družbene dejavnosti ter 
upravne in druge negospodarske objekte po realnem ob- 
segu za okoli 7 odstotkov BiSTVENO manjša kot v preteklem 
petletnem obdobju. 

Prvi odstavek točke 3.4.1. se spremeni tako, da se glasi. 
Sredstva za NETO osebne dohodke bodo realno rasla po 

stopnji 3,1 odstotka letnoSPRIČO PADCA V LETIH 1981-1983 
V TEM PETLETJU POVPREČNO LETNO PADLA ZA OKOLI 3 
ODSTOTKA. Ob zaposlenosti v združenem delu za okoli 1,8 
odstotka bodo realni osebni dohodki na zaposlenega rasli po 
stopnji 1,3 odstotka letno. 

Zaradi hitrejše rasti števila upravičenosti bodo sredstva 
za pokojnine rasla nekoliko hitreje. Ostali prejemki prebival- 
stva bodo rasli počasneje tako, da se bo v strukturi skupnih 
osebnih prejemkov povečal delež prejemkov na osnovi te- 
kočega dela in pokojnin. 

Drugi odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
•SREDSTVA, KOT SO OPREDELJENA V PREDLOGU SREMEMB IN DOPOLNITEV 
DOGOVOROV O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA NA PODROČJU GOSPODAR- 
SKE INFRASTRUKTURE, PRESEGAJO TA OKVIR ZA 3,3 ODSTOTNE TOČKE, NA 
PODROČJU KMETIJSTVA PA 0,6 ODSTOTNE TOČKE. 
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Počasnejša rast UPADANJE realnih osebnih dohodkov in 
omejene možnosti najemanja potrošniških kreditov, bo 
spremljala tudi nekoliko počasnejša rast hranilnih vlog od 
rasti osebnih dohodkov. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Predvidoma bodo sredstva za osebno porabo v globalu 

rasla približno enako kot osebni dohodki REALNO PADALA 
ZA OKOLI 2,3% LETNO. 

Prvi odstavek točke 3.4.2 se spremeni tako, da se glasi: 
Sredstva za skupne potrebe, ki se oblikuje s svobodno 
menjavo dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
(razen sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov) bo rasla 
po stopnji 3,1% poprečno letno. SE BODO REALNO ZNIŽALA 
ZA OKOLI 2% LETNO. V okviru globalno opredeljenih sred- 
stev bo rast GIBANJE sredstev za posamezne družbene 
dejavnosti različno glede na dogovorjene prioritete. Sred- 
stva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter starostnega zavarovanja kmetov, ki se združujejo z 
enotno prispevno stopnjo bodo rasla nekoliko hitreje ZA- 
RADI HITREJŠE RASTI ŠTEVILA UPOKOJENCEV to je po 
stopnji 3,7 0,6% poprečno letno. Ob takih predvidevanjih 
bodo celotna sredstva za skupne potrebe, oblikovana s 
svobodno menjavo dela, naraščala po stopnji 3,3 % po- 
prečno letno. V GLOBALU PADLA ZA OKOLI 1% POV- 
PREČNO LETNO. 

Zadnji stavek drugega odstavka te točke se spremeni in 
se glasi: Taka usmeritev v porabi razpoložljivih sredstev za 
družbene dejavnosti bo zahtevala BISTVENO zmanjšanje 
deleža sredstev, namenjenih za investicijo v družbenih de- 
javnostih. . 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: Zaradi 
visoke rasti obveznosti republike do zveznega proračuna 
bodo rasla celotna sredstva za splošno porabo (v republiki 
in za potrebe federacije) za okoli 5% letno OSTALA NA 
RAVNI LETA 1980, v tem SE BODO sredstva splošne porabe 
na območju republike rasla ZMANJŠALA za okoli 3,1 3,6% 
letno. PRISPEVEK FEDERACIJE PA BO NARAŠČAL PO 
STOPNJI OKOLI 3,4% LETNO. 

Besedilo točke 3.5. se spremeni tako, da se glasi: 
V tem petletnem obdobju 1983-1985 moramo v SR Slove- 

niji doseči 8% NAJMANJ 12% NOMINALNO poprečno letno 
povečanje realnega obsega izvoza blaga IN STORITEV, 
(OKOLI 14% NA KONVERTIBILNO PODROČJE) V CELOT- 
NEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU PA OKOLI 15% NOMI- 
NALNO POVEČANJE (15% NA KONVERTIBILNO PO- 
DROČJE) OZIROMA OKOLI 9%1 REALNO POPREČNO 
LETNO POVEČANJE IZVOZA BLAGA IN STORITEV (OKOLI 
9% NA KONVERTIBILNO PODROČJE). K izboljšanju plačil- 
nobilančnega ter deviznobiiančnega položaja pa bo prispe- 
valo tudi povečanje deviznega priliva od izvoza storitev. V 
tem okviru se bo zlasti povečal devizni priliv od turizma, 
transportnih storitev in investicijskih del v tujini. 

Ob taki izvozni usmerjenosti slovenskega gospodarstva 
na podlagi sedanjih pogojev ocenjujemo, da se bo povečala 
udeležba izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu 
CELOTNEGA GOSPODARSTVA OD 27% V LETU 1980 NA 
OKOLI 39% V LETU 1985. združenega dela od okoli 25% v 
obdobju 1976-1980 na okoli 31% v tem srednjeročnem ob- 
dobju. 

Ob uresničevanju predvidenega izvoza blaga in storitev 
TER V OKVIRU DEVIZNOBILANČNIH MOŽNOSTI bo moč 
doseči v obdobju 1981-19851983-1985 MOGOČE DOSEGATI 
OKOLI 5% NOMINALNO POPREČNO LETNO RAST 1% 
realno povečanje uvoza blaga2 IN STORITEV OZIROMA 
OKOLI 3,5% IZ KONVERTIBILNEGA PODROČJA. V tem se 
bo povečal uvoz SUROVIN IN reprodukcijskega materila za 
2,5% letno, uvoz opreme bo realno manjši kot v prejšnjem 
srednjeročnem obdobju, realen obseg uvoza blaga široke 
potrošnje pa bo v letu 1985 približno enak obsegu uvoza v letu 
1980 IZ KONVERTIBILNEGA PODROČJA NARAŠČAL NOMI- 
NALNO ZA 2,5% POPREČNO LETNO, ZELO OMEJENE PA 
BODO TUDI MOŽNOSTI ZA UVOZ OPREME IN BLAGA ŠI- 
ROKE POTROŠNJE. 

1. OB PREDPOSTAVLJENI RASTI IZVOZNIH CEN OKOLI 5,5% POPREČNO 
LETNO. 

2. Brez nafte, derivatov in premoga za koksiranje. 
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Besedilo točke 3.6. se spremeni tako, da se glasi: 
Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja, prisotnih ka- 

drovskih nesorazmerij, omejenih zaposlitvenih in kadrovskih 
virov v SR Sloveniji, nujnosti hitrejše rasti dohodka na zapo- 
slenega^ se bodo v zaposlovanju uveljavljali kvalitetni premiki, 
pri čemer bodo skupnosti za zaposlovanje kot merilo statusa 
nezaposlenosti, upoštevale možnosti za zaposlitev na širšem 
območju. Zaposlenost bo v združenem delu v povprečju rastla 
za okoli 1,8% vendar tako, da v nobenem, letu ne bo presegla 
2% rasti. 

Na področju proizvodnje bo v industriji število zaposlenih 
rastlo v povprečju na leto za 1,6% in v gradbeništvu za 1,3% v 
storitvenih dejavnostih pa skupaj za 2,1% letno. BO V GO- 
SPODARSTVU ŠTEVILO ZAPOSLENIH V CELEM SREDNJE- 
ROČNEM OBDOBJU RASTLO V POVPREČJU NA LETO ZA 
0,9%. V družbenih dejavnostih bo rast zaposlenosti možna 
le v zvezi z aktiviranjem novih in razširjenih zmogljivosti ter 
z notranjim prestrukturiranjem dejavnosti. Na področju šol- 
stva bo poleg novih zmogljivosti tudi uveljavljanje usmerje- 
nega izobraževanja terjalo rast števila zaposlenih. 

Bistveno nižja bo rast števila delavcev pri ADMINISTRA- 
TIVNIH delih in opravilih v gospodarstvu ter v 
družbenih dejavnostih, možna bo le v primerih, ko gre za 
izboljšanje strokovne strukture TEH služb na podlagi pro- 
gramov dela ki jih določajo uporabniki oziroma pristojni 
organi. Organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopoli- 
tične in družbene organizacije, samoupravne interesne 
skupnosti in krajevne skupnosti kakor tudi organizacije 
združenega dela in njihove asociacije bodo zmanjšali šte- 
vilo delavcev, ki opravljajo administrativna dela in opravila 
tako, da bo obseg administrativnih služb ustrezal dejanskim 
družbenim potrebam in možnostim s tem, da se bo hkrati 
povečala kvaliteta in učinkovitost dela pri opravljanju teh 
nalog. 

Na manj razvitih in obmejnih območjih bo rast zaposlova- 
nja hitrejša od povprečja. 

V DROBNEM GOSPODARSTVU IN V samostojnem oseb- 
nem delu bo dosežena hitrejša BOMO VZPODBUJALI rast 
števila zaposlenih, PRODUKTIVNO ZAPOSLOVANJE zlasti 
na območjih, kjer je delavcev še dovolj. 

V obdobju 1981-1985 SE BO ZAPOSLILO OKOLI 120 TI- 
SOČ OSEB; v združenem delu SE BO na novo zaposlilo 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH POVEČALO ZA okoli 73 37 tisoč IN v 
samostojnem osebnem delu ZA okoli 7 6 tisoč oseb, za 
nadomestitev na izpraznjenih delovnih mestih pa bomo potre- 
bovali okoli 80 tisoč delavcev. PRI ČEMER BODO MOŽNOSTI 
ZAPOSLITVE zagotovljene tudi z omejevanjem zaposlova- 
nja upokojencev, Z UREJANJEM ZAPOSLOVANJA PRI- 
PRAVNIKOV IN Z DOSLEDNIM IZVAJANJEM NOVELIRANE 
ZAKONODAJE NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ, Z NA- 
DOMESTITVAMI NA IZPRAZNJENIH DELOVNIH MESTIH 
BOMO ZAPOSLILI OKOLI 80 TISOČ DELAVCEV. Od vseh 
novozaposlenih se bo okoli štiri petine TRI ČETRTINE usme- 
rilo v gospodarstvo in le približno petina ČETRTINA v nego- 
spodarstvu, predvsem na področje družbenih dejavnosti. 
Konec tega planskega obdobja bo v združenem delu in 
samostojnem osebnem delu zaposlenih okoli 870 NEKAJ 
NAD 830 tisoč oseb. S tem se bo razen v prvih letih tega 
srednjeročnega obdobja zadržala polna zaposlenost prebival- 
stva ZAPOSLENOST PREBIVALSTVA BO Z 42,3% ŠE VE- 
DNO VIŠJA OD STANJA V LETU 1980. Delež zaposlenih bo 
znašal med 44 in 45%. S TEM ŠE NE BO OGROŽENA POLNA 
ZAPOSLENOST PREBIVALSTVA. 

4. 0. RAZVOJNE NALOGE PO PODROČJIH 
Besedilo točk 4.1.1, 4.1.2., 4.1.7., 4.1.9., 4.1. 11., 4. 2„ 4.6.1., 

4.6.2., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7., 4.6.8., 4.6.9., 4.6.10., 4.7., 4.8., 
4.9., 4.10., 4.11., 4.12., ostane nespremenjeno. 

V točki 4.1.3. se besedilo prvega odstavka glasi: V strojni 
industriji izgradnja ključnih naprav, kompletnih proizvodnih 
linij in kompletnih objektov, kot so: energetski objekti, pro- 
cesni objekti in linije, transportno pretovorni sistemi, proiz- 
vodni sistemi, sistemi za zaščito okolja, za čiščenje odpa- 
dnih voda in zraka, za globalno odvodnjavanje in navodnja- 
vanje. 

V točki 4.1.3. se besedilo zadnjega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: 

Farmacevtska industrija bo povečala proizvodnjo doma- 
čih surovin. V okviru intenzivne izvozne usmerjenosti bodo 
pomembna izvozna postavka farmacevtske industrije tudi 
izvoz tehnologije: kompletne tehnološke linije, patenti, li- 
cence in objekti. V bazni kemiji bo dan poudarek na proiz- 
vodnji kemikalij, ki so najširša surovinska osnova za ke- 
mično industrijo in druge dejavnosti. Organizacija INA Nafta 
Lendava bo osvojila nov program s področja procesne kemije 
na osnovi dolgoročne surovinske osnove. Naložbe v preu- 
smeritev iz predvidene rafinerije in novi program naj bi izbolj- 
šala oskrbo z reprodukcijskim materialom na domačem trgu 
ter omogočila nadaljnji razvoj organizacije in zagotovila so- 
cialno varnost delavcev. 

V točki 4.1.4. se peta alinea petega odstavka spremeni in 
se glasi: 

- v tekstilni industriji osvajati modni sortiment in uvajati 
nekonvencionalne proizvode, ki zadovoljujejo zahtevnejši 
trg, UPORABLJATI VEČ DOMAČIH SINTETIČNIH VLAKEN, 
naravna vlakna PA uporabljati predvsem v zahtevnejših 
izdelkih., 

V točki 4.1.5. se drugi odstavek dopolni z novim besedi- 
lom: 

V bazni kemični industriji se bo poleg usmeritve v proiz- 
vodnjo 'kemikalij, ki predstavljajo najširšo surovinsko 
osnovo za kemično industrijo in druge dejavnosti, potrebno 
usmeriti tudi v večjo proizvodnjo mineralnih gnojil in sred- 
stev za zaščito rastlin. DOLGOROČNO OSKRBO Z UMET- 
NIMI GNOJILI BO TREBA ZAGOTOVITI TUDI Z NALOŽBAMI 
V DRUGIH REPUBLIKAH. 

Tretji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Neusklajenost med razpoložljivo lesno surovino in narašča- 
jočimi potrebami predelave lesa zahteva intenzivno in 
trajno usklajevanje predvsem na osnovi povečanja obsega 
blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov, povečanje upo- 
rabe lesnih ostankov in doseganje višje stopnje predelave. 
Za povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov bo 
treba pospešiti že začeto združevanje sredstev proizvajal- 
cev in porabnikov lesa. za vlaganje v gozdno proizvodnjo. Ob 
večjih lesnopredelovalnih zmogljivostih, kljub IN PREDVI- 
DENI večji proizvodnji lesa BO OSTALA oskrba v letu 1985 
ne bo izboljšana8. ENAKA. Manjkajoči del lesa bo predvi- 
doma dobavljen iz drugih republik in iz uvoza predvsem iz 
socialističnih dežel in dežel v razvoju. 

Besedilo opombe št. 8 k točki 4.1.5. se spremeni in se 
glasi: V letu 1980 1985 je bilo BO z lesom iz SR Slovenije 
pokrito 79% potreb domače predelovalne industrije v letu 
1985 se predvideva 77% za pokritje potreb TAKO KOT V LETU 
1980. 

Prvi odstavek točke 4.1.6. se spremeni tako, da se glasi: 
V gradbeništvu je treba uskladiti razvoj in doseči tesnejše 

sodelovanje investitorjev z vsemi dejavniki v gradbeništvu 
že ob izdelavi prostorskih izvedbenih aktov prek projektira- 
nja, pridobivanja in opremljanja zemljišč do gradnje tako, da 
bodo načrtovane investicije kvalitetne, realne glede rokov 
in da bodo načrtovani objekti racionalno zasnovani ob upo- 
rabi domačega materiala. To zahteva poslovno in dohod- 
kovno povezovanje med proizvajalci reprodukcijskega ma- 
teriala, gradbeništvom in stanovanjsko dejavnostjo. PO- 
SPEŠITI JE TREBA INTEGRACIJE IN POSLOVNO POVEZO- 
VANJE MED GRADBENIMI ORGANIZACIJAMI ZARADI 
BOLJŠEGA IZKORIŠČANJA RAZPOLOŽLJIVIH KAPACITET 
IN ZARADI USPOSABLJANJA GRADBENIŠTVA ZA PREVZE- 
MANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL, PREDVSEM V TUJINI. Pospe- 
šiti je treba industrializacijo gradnje, zlasti zaključnih del, in 
uvajanje gradbene tehnologije, SELEKCIJO GRADBENIH TE- 
HNOLOGIJ IN SISTEMOV ZA UVELJAVLJANJE TISTIH, KI 
BODO OMOGOČALE HITREJŠO IN SMOTRNEJŠO GRAD- 
NJO, ki bo omogočala hitrejše gradnje, varčevanje z energijo 
in zmanjševanje vpliva hrupa. Odpraviti SPREMENITI je 
treba dosedanji sistem oblikovanja cen v gradbeništvu ter 
ga uskladiti z novim zakonom. Uvajati je treba nove metode 
potresnovarnega graditeljstva upoštevaje realno potrebno 
tveganje in ekonomiko gradnje. 

V točki 4.1.8. se sedmi odstavek dopolni z novim besedi- 
lom: . 

Kmetijska proizvodnja v SR Sloveniji bo do leta 1985 
zagotovila NAJMANJ 85% pokrivanje prehransklh potreb. Z 
dolgoročnim povezovanjem organizacij združenega dela iz 
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SR Slovenije z organizacijami združenega dela v drugih 
republikah in pokrajinah, PREDVSEM NA PODLAGI SKUP- 
NIH VLAGANJ, bo pokrit primanjkljaj hrane in surovin, pred- 
vsem pšenice, koruze, svinjskega mesa, olja in sladkorja. 
KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO SE BO V VEDNO VEČJEM OB- 
SEGU VKLJUČEVALO V IZVOZ, V TA NAMEN BODO IZDE- 
LANI KONKRETNI PROGRAMI PROIZVODNJE HRANE V SR 
SLOVENIJI IN PROGRAMI IZVOZA HRANE NA OSNOVI 
SKUPNIH VLAGANJ V DRUGIH REPUBLIKAH IN POKRAJI- 
NAMA. 

V točki 4.1.10. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
V turizmu in gostinstvu se bomo usmerili predvsem v 

doseganje večjega neto deviznega priliva ter ustvarjanje bolj- 
ših pogojev za rekreacijo in preventivno zdravljenje delavcev. 
VEČJO VALORIZACIJO MOŽNOSTI, KI JIH NUDI NAŠEMU 
GOSPODARSTVU IZVOZ TURISTIČNIH STORITEV IN TEMU 
PODREDILI AKTIVNOSTI IN UKREPE ZA POVEČANJE TURI- 
STIČNEGA PROMETA, ZLASTI TUJSKEGA Z INTENZIVNEJ- 
ŠIM IZKORIŠČANJEM RAZPLOŽLJIVIH TURISTIČNIH 
ZMOGLJIVOSTI. 

V točki 4.1.10. se tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

Poleg smotrnejšega izkoriščanja zmogljivosti bodo dogra- 
jevale in kompletirale že obstoječe turistične centre, pri 
čemer bo poseben poudarek na turistični GRADNJI OBJEK- 
TOV INOZEMSKEGA TURIZMA S PRIPADAJOČO TURI- 
STIČNO INFRASTRUKTURO infrastruktukturi in gradnji raz- 
novrstnih manjših spremljajočih objektov. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Z uresničevanjem razvojnih usmeritev in v skladu z ob- 

veznostmi v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije ?a obdobje 1981-1985 se predvideva, da bo inozem- 
ski turistični promet naraščal poprečno 6% letno, devizni 
priliv 10% letno, domači turistični promet pa 3,5% letno 1,5% 
letno. 

V točki 4.2.2. se zadnji stavek drugega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: 

Zaradi pospeševanja našega izvoza in drugih oblik sode- 
lovanja bomo leta 1985 podvojili blagovni izvoz UVOZ iz teh 
dežel. 

V točki 4.3.1. se drugi odstavek spremeni in se glasi: 
Poraba koriščene energije bo v tem petletju rasla poprečno 
letno z okoli 3.9% 1,4%. Podatki, ki zadevajo proizvodnjo in 
porabo posameznih energetskih virov, bodo dokončno dolo- 
čeni z energetsko bilanco SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Poraba električne energije bo naraščala po 
stopnji 7,1 4,7%, premoga po 6,9 6,1%, zemeljskega plina 
9,3%, medtem ko bo rast porabe tekočih goriv upočasnjena 
in bo rasla za 1,2 1,1% poprečno letno. 

Tretji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Neto poraba električne energije se bo povečala od 7.875 
GWh v letu 1980 na okoli 11.075 9.900 GWh v letu 1985. V ta 
namen bo do leta 1985 zgrajenih za 700 600 MW novih 
elektroenergetskih zmogljivosti, od tega 250 150 MW v dru- 
gih republikah in avtonomnih pokrajinah, ter 12 MW v tujini. 
Zgrajeni bodo tudi potrebni prenosni objekti 380, 220 in 110 
kV, objekti distribucije 110 kV ter Rudnik urana Žirovski vrh. 
Za preskrbo z električno energijo po letu 1985 bomo že v tem 
srednjeročnem obdobju pričeli gradnjo proizvodnih objek- 
tov moči okoli 850 700 MW ter ustreznega prenosnega in 
razdelilnega omrežja. 

Peti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Zaradi nižje rasti porabe tekočih goriv in nadaljevanja 

dosedanje rasti porabe električne energije bo poraba pre- 
moga v SR Sloveniji rasla hitreje od proizvodnje. Premog bo 
še naprej osnovno gorivo v termoelektrarnah in termoelek- 
trarnah - toplarnah. V široki porabi, industriji in povsod tam, 
kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in ne povzroča preko- 
mernega onesnaževanja okolja se bo pospešeno nadalje- 
vala zamenjava tekočih goriv s premogom. Petletna poraba 
premoga v tem obdobju bo v SR Sloveniji znašala okoli 49 44 
milijonov ton. Proizvodnja domačega premoga bo 33 milijo- 
nov ton, v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah bomo 
zakupili okoli 9 6,7 milijona ton premoga za proizvodnjo 
električne energije ter na podlagi dolgoročnih aranžmajev 
nabavili 7 4 milijone ton premoga za industrijo in ostalo 
porabo, za kar bo med porabniki in dobavitelji potrebno 
pravočasno skleniti ustrezne samoupravne sporazume, po- 

leg tega pa bo za posebne potrebe industrije vloženo UVO- 
ŽENO okoli 0,5 0,25 mio ton črnega premoga. Kolikor v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ne bo možno 
nabaviti zadostnih količin premoga, bomo uvozili kvalitet- 
nejši premog v obsegu manjkajočih količin. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni in se glasi: 
Delež porabe tekočih goriv bo v skupni porabi koriščene 

energije vse manjši. Še naprej bodo tekoča in plinasta 
goriva pokrivala energetsko potrošnjo v industriji z visoko- 
temperaturnimi procesi, v večjem delu prometa, v toplarnah 
za ogrevanje naselij z izrazito ogroženostjo čistosti okolja, v 
bazni in petrokemični industriji, kmetijstvu ter v manjši meri 
tudi na ostalih področjih porabe. Poraba naftnih derivatov 
bo rasla s poprečno letno stopnjo 2,5% 2,3%, pri tem v 
neenergetske namene hitreje kot v energetske. 

V točki 4.3.2. se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
Pri gradnji in modernizaciji cestne infrastrukture V MAGI- 

STRALNI CESTNI INFRASTRUKTURI bo poudarek na NAJ- 
NUJNEJŠEM vzdrževanju, dokočnaju začetih odsekov in 
obvoznic, ter etapni gradnji prioritetnih odsekov na cesti 
Bratstva in enotnosti oziroma slovenskem cestnem križu. 

Deveti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Razvoj luške dejavnosti bo usmerjen v: nadaljnjo speciali- 
zacijo luke za integralni transport ter za pretovor sipkih 
tovorov PREMOGA; uvajanje sodobnih tehnoloških postop- 
kov in opreme ter hitrejše obračanje transportnih sredstev 
(ladij in vagonov); funkcionalnejše pretovarjanje in skladi- 
ščenje blaga; odpravo ozkih grl ter povečanje tranzitnega 
prometa. 

Trinajsti odstavek te točke se dopolni z novim besedilom: 
Funkcionalna enotnost PTT sistema ter zadovoljevanje 

potreb vseh uporabnikov PTT storitev terja hitrejši razvoj in 
gradnjo PTT zmogljivosti. V razvoju PTT prometa bo pouda- 
rek na izgradnji mednarodnih, magistralnih in tranzitnih TT 
zmogljivosti, zvez in obhodnih smereh, glavne ter vozliščnih 
in rajonskih avtomatskih telefonskih central, prenosnih si- 
stemov med glavnimi, vozliščnimi in končnimi avtomatskimi 
telefonskimi centralami, glavnega poštnega centra in pošt- 
nih centrov informacijskega sistema, javnega omrežja za 
prenos podatkov, OBJEKTOV POSEBNEGA POMENA ZA 
LJUDSKO OBRAMBO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO, kakor 
tudi objektov na manj razvitih območjih in manj razvitih 
Obmejnih področjih. 

V točki 4.3.3. se spremeni prvi odstavek in se glasi: 
Vodno gospodarstvo bo zagotavljalo zadosti pitne in te- 

hnološke vode, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
izboljšanje kakovosti vodotokov, urejanje glavnih odvodni- 
kov na večjih melioracijskih območjih in sodelovalo pri 
ustvarjanju pogojev za čimvečjo izrabo hidroenergetskega 
potenciala za elektrogospodarstvo. Zato bo vodno gospo- 
darstvo nadaljevalo z deli za varstvo pred 100-letnimi vo- 
dami v večjih centrih in industrijskih središčih, kjer to še ni 
zagotovljeno, postopoma pa pred 50-letnimi in 25-letnimi 
visokimi vodami v manjših naseljih in na kmetijskih zemlji- 
ščih, kjer se bo nadaljevalo z detaljno melioracijo in v 
njenem okviru usposobilo 15.000 ha 21.780 ha zamočvirjenih 
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Nadaljevalo se bo z iz- 
gradnjo objektov za stabilizacijo strug hudournikov in erozij- 
skih območij ter zadrževalnikov. 

V točki 4.4.1. se prvi ostavek spremeni tako, da se glasi: 
Gradnjo stanovanj bomo financirali iz čistega dohodka in 

še nadalje nudili solidarnostno pomoč iz dohodka, bolj 
bomo angažirali osebna sredstva občanov, postopno prešli 
na ekonomske stanarine in racionalizirali stanovanjsko 
gradnjo. Na teh osnovah bodo ustvarjeni pogoji za izgradnjo 
65.000 58.000 stanovanj do leta 1985, od tega 60% v druž- 
beni gradnji in 40% v individualnih hišah. 

V točki 4.4.2. se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
Občine bodo pospešile ustanavljanje stavbnozemljiških 

skupnosti, ki bodo kot upravljalec stavnih zemljišč v družbeni 
lastnini s programi in samoupravnimi sporazumi z drugimi 
nosilci planiranja pravočasno zagotavljale urejena stavbna 
zemljišča za uresničevanje plana na območju občin. Izje- 
moma bodo v občinah, kjer je to smotrno, upravljale stavbna 
zemljišča posebne samoupravne enote komunalnih skupnosti 
po enakih načelih kot stavbno zemljišče skupnosti. NA POD- 
LAGI CELOVITE OPREDELITVE RABE PROSTORA V DOGO- 
VORIH O TEMELJIH SVOJIH PLANOV BODO OBČINE PO- 
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SPEŠILE PRIDOBIVANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEM- 
LJIŠČ IN TAKO POSPEŠILE GRADITEV STANOVANJ IN 
OSTALE GRADNJE. V TA NAMEN BODO OBČINE USME- 
RILE USTREZNA FINANČNA SREDSTVA*, POTREBNA ZA 
NAČRTNO PRIDOBIVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA 
DALJŠO DOBO. Komunalne skupnosti bodo zagotovile ko- 
munalno opremljanje zemljišč pretežno na zaokroženih po- 
vršinah in s tako dinamiko, da bo nemoteno potekala grad- 
nja stanovanj in drugih investicijskih objektov. 

Besedilo opombe x se glasi: 
TO SO SREDSTVA, KI JIH OBČINA OBLIKUJE Z GOSPO- 

DARJENJEM S STAVBNIMI ZEMLJIČI. 
V točki 4.5.1. se tretji odstavek spremeni in prenese pred 

prvi odstavek te točke: 
Dogovorjeni Znatno zoženi materialni okviri (na področju 

družbenih dejavnosti) zahtevajo varčevanje, skrbno gospo- 
darjenje, racionaliziranje IN SELEKTIVNO KRČENJE pro- 
gramov VKLJUČNO Z PARTICIPACIJO OBČANOV PRI PLA- 
ČEVANJU NEKATERIH STORITEV. Razpoložljiva sredstva, 
nove zaposlitve in gibanje osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih skladno z osebnimi dohodki v gospodarstvu pa 
ZAHTEVAJO zmanjšanje deleža novih investicij od 6,3% na 
4,9% 1,9%, medtem ko se bo delež materialnih stroškov 
vključno z amortizacijo nekoliko povečal.10 

Opomba št. 10 k točki 4.5.1. se spremeni in se glasi: 
S tem bi bila struktura sredstev za zadoovljevanje skupnih 

potreb naslednja. 

1976-1980 1981-1985 
- osebni prejemki 73,3% 73,3 69,8% 
- materialni izdatki 20,4% 21,8 28,3% 
- investicije 6,3% 4,9 1,9% 

V točki 4.5.2. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
V skladu s tako usmeritvijo se bo povečalo število razi- 

skovalcev v raziskovalnih enotah v organizacijah združe- 
nega dela, v samostojnih raziskovalnih organizacijah pa 
število raziskovalcev, ki bodo opravljali neposredno upo- 
rabne raziskave za gospodarstvo. V celotnem številu razi- 
skovalcev se bo delež raziskovalcev, ki opravljajo raziskave za 
gospodarstvo, povečal od 63% v letu 1979 na 71 % v letu 1985. 
DELEŽ SREDSTEV ZA TE RAZISKAVE SE BO DO LETA 1985 
POVEČAL ZA 10% V PRIMERJAVI Z LETOM 1979. 

Zadnji odstavek točke 4. 5. 2. se spremeni tako, da se 
glasi: 

Skupna sredstva za raziskovalno delo bodo naraščala 
tako, da se bo konec srednjeročnega obdobja znašal delež 
vlaganj v raziskovalno dejavnost v SR Sloveniji približno 2% 
družbenega proizvoda. OB OHRANJENEM DELEŽU SRED- 
STEV OBLIKOVANIH V SVOBODNI MENJAVI DELA PREK 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI POVEČAL DELEŽ VLAGANJ 
V RAZISKOVALNO DEJAVNOST V NEPOSREDNI SVOBO- 
DNI MENJAVI DELA. 

V točki 4. 5.3. se za tretjim odstavkom doda besedilo, ki se 
glasi: 

Z DOPOLNITVIJO PROGRAMSKIH ZASNOV BODO V 
SREDNJEM IN VISOKEM IZOBRAŽEVANJU ZMANJŠALI 
ŠTEVILO PROGRAMOV IN SMERI TER S POVEČEVANJEM 
UČINKOVITOSTI SKRAJŠEVALI IZOBRAŽEVANJE. V 
SKLADU S POTREBAMI DELA BODO RAZVIJALI TUDI IZO- 
BRAŽEVANJE PO SKRAJŠANIH PROGRAMIH. 

Četrti odstavek te točke se dopolni z novim besedilom 
tako, da se glasi: 

Pri oblikovanju mreže usmerjenega izobraževanja bodo 
posebne izobraževalne skupnosti upoštevale, da bo število 
udeležencev v izobraževanju po posameznih vzgojnoizo- 
braževalnih programih usklajeno s planiranimi potrebami 
po ustreznih kadrih na določenem območju, da se bodo 
udeleženci izobraževanja lahko vključevali v proizvodno 
prakso v stroki, za katero se izobražujejo, ter da bodo 
zagotovljene in usklajene nastanitvene zmogljivosti v do- 
movih za učence in študente TAKO, DA BO MREŽA ŠOL 
OZIROMA IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH PRO- 
GRAMOV OMOGOČALA KVALITETNO IN RACIONALNO 
IZOBRAŽEVANJA V SKLADU Z MATERIALNIMI MOŽ- 
NOSTMI IN POTREBAMI UPORABNIKOV. 

Besedilo v opombi št. 11 k točki 4. 5. 3 se spremeni in se 
glasi: 

Tako se bo do leta 1985 povečal delež delavcev s srednjo 
(vključno s poklicnimi), višjo in visoko izobrazbo od 53,6 % 
(leta 1978) 57,5% (leto 1980) na 61,0%. 

Delež strokovnega kadra se bo povečal tako v gospodarstvu 
kot v negospodarstvu: v gospodarstvu iz 49,6% (leta 1978) na 
58,0 (leta 1985) v negospodarstvu pa s 74,4% (leto 1978) na 
78,0% (leto 1985). Delež ozkega profila pa se bo zmanjšal v 
gospodarstvu iz 50,4% (leta 1978) na 42,0%. V negospodar- 
stvu pa iz 25,6% (leto 1978) na 22,0%. 

Besedilo v opombi št. 12 k točki 4. 5. 3. se spremeni in se 
glasi: 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo skladno z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana v obdobju 1981-1985 na 
novo vpisale v programe srednjega izobraževanja skupaj 
okoli 194.000 185.000 učencev, od tega v izobraževanje pred 
vstopom v delo okoli 153.000 147.000 in v izobraževanje ob 
delu okoli 41.000 38.000 učencev. V programe višjega in 
visokega izobraževanja pa bodo na novo vpisale skupaj 
okoli 64.000 63.000 študentov, od tega v izobraževanje pred 
vstopom v DELO okoli 45.500 45.800 in v izobraževanje ob 
delu okoli 18.500 17.000 študentov. 

Prva dva odstavka točke 4. 6. se spremenita tako, da se 
glasita: 

Predvideni Materialna razvoj GIBANJA ter razmerja v deli- 
tvi družbenega proizvoda omogočajo POGUJEJO, da bo v 
tem srednjeročnem obdobju rasel življenjski standard V PO- 
PREČJU PADEL za okoli 2,7 3% letno, ZARADI NJEGOVEGA 
PADCA V LETIH 1981-1983. Razvoj življenjskega standarda 
bo odvisen V PRIHODNJIH LETIH BO RAST ŽIVLJENJ- 
SKEGA STANDARDA predvsem ODVISNA od uveljavljanja 
kvalitetnih elementov gospodarjenja, doseženega dohodka 
in produktivnosti dela ter take politike socialnih pomoči, ki 
bo upoštevalo interese delavcev za ustvarjanje in pridobi- 
vanje dohodka. 

Zadnji odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Aktiviranje investicij na področju družbenih dejavnosti iz 

preteklega petletnega obdobja bo vplivalo na hitrejšo rast 
tekočih izdatkov in s tem obsega storitev družbenih dejav- 
nosti, sredstva za nove investicije na teh področjih pa bodo 
OBČUTNO manjša kot v preteklem petletnem obdobju, med- 
tem ko bodo investicije v stanovanjsko gradnjo naraščale 
MANJŠE za okoli 1 % 4% letno. 

Prvi odstavek točke 4. 6. 3. se spremeni tako, da se glasi: 
Na osnovi dela in medsebojne solidarnosti si bodo de- 

lavci zagotavljali socialno varnost13'. Višine socialnih daja- 
tev PREJEMKOV se bodo letno usklajevale v skupnosti 
socialnega varstva z ekonomskimi gibanji14'. 

Besedilo opombe št. 16 k točki 4. 8. 2. se spemeni tako, da 
se glasi: 

Konkretnejše naloge v zvezi s pospeševanjem manj ravi- 
tih območij in v tem okviru še zlasti manj razvitih obmejnih 
območjih ter občino Lenart so opredeljene v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti, bank in drugih skupnosti ter v dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
OZIROMA V SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEH PLAN- 
SKIH AKTOV. 

Interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije bo 
za manj razvita območja usmerila 21,5% vseh sredstev 280,5 
mio din za izboljšanje oskrbe z energijo. Republiška skup- 
nost za ceste bo za manj razvita območja namenila 23% 
sredstev za modernizacijo, ojačitve in rekonstrukcijo regio- 
nalnih in magistralnih cest. ZDRUŽENE PTT ORGANIZACIJE 
BODO ZA VLAGANJA NA MANJ RAZVITA OBMOČJA NA- 
MENILE 9,4% CELOTNIH VLAGANJ V PTT ZMOGLJIVOSTI. 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skup- 
nosti bodo usmerile na manj razvita območja okoli 21% 
vseh sredstev. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo 
za sofinanciranje gradnje kadrovskih stanovanj na manj 
razvitih območjih združevala sredstva v višini 0,025% bruto 
osebnih dohodkov iz čistega dohodka (navedene samou- 
pravne interesne skupnosti na področju materialne proiz- 
vodnje v PREDLOGU SPEMEMB IN DOPOLNITEV DOGO- 
VORA dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
teh obveznosti nimajo kvantificiranih, zato so številke prev- 
zete iz samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov). 
OSNUTKOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV NJIHOVIH PLAN- 
SKIH AKTOV. 
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5.0. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE 
UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE 

(besedilo točk 5.8., 5.17., 5.18., 5.19. ostane nespreme- 
njeno). 

Prvi odstavek tega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
S tem družbenim planom so opredeljeni smernice in okviri 

za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje nalog skupnega 
pomena za razvojno politiko SR Slovenije. Ukrepi Ti teme- 
ljijo na pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki so jih 
sprejele samoupravne organizacije in skupnosti ter družbe- 
nopolitične skupnosti v samoupravnih sporazumih in dogo- 
vorih o temeljih planov, ter na pristojnostih republike za 
ukrepe, ki jih sprejema sama ali v neposrednem sodelova- 
nju z drugimi republikami oziroma v okviru dogovarjnja o 
temeljih družbenega piana Jugoslavije. UKREPI NA TEJ 
OSNOVI MORAJO VSE BOU SLONETI NA RAZVOJNIH CI- 
LJIH ZDRUŽENEGA DELA IN BITI PRIPRAVLJENI PRAVO- 
ČASNO, DA BODO V VEDNO VEČJI MERI PREDSTAVLJALI 
OKVIR ZA DELOVANJE EKONOMSKIH ZAKONITOSTI TER 
ZA UVELJAVLJANJE POSLOVNE ODGOVORNOSTI IN TVE- 
GANJA V GOSPODARSKIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽE- 
NEGA DELA 

Točka 5.1., prva alineja - besedilo se spremeni tako, da se 
glasi: 

- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proiz- 
vodnje blaga in storitev NA KONVERTIBILNA TRŽIŠČA na 
trajnejših osnovah, ki zagotavlja znaten pozitivni plačilno- 
bilančni in devizno-bilančni učinek; 

Za zadnjo alinejo se doda odstavek, ki se glasi: 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA MORAJO STALNO 

URESNIČEVATI PROGRAME PRESTRUKTURIRANJA SVOJE 
PROIZVODNJE, PRI ČEMER MORAJO UPOŠTEVATI PO- 
TREBO PO UKINJANJU NEUSPEŠNIH PROIZVODNIH PRO- 
GRAMOV IN UVAJANJU NOVIH, PREDVSEM IZVOZNO 
USMERJENIH. 

Štirinajsti odstavek te točke se spremeni tako, da se glasi: 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo še naprej aktivno 

sodeloval pri reševanju nadaljnje izgradnje PROBLEMATIKE 
INA Nafta Lendava in se vključeval v medrepubliško dogo- 
varjanje, predvsem z Izvršnim svetom sabora SR Hrvatske 
in SOZD INA Zagreb, pri naložbah v preusmeritev in vključi- 
tev novega programa v širši jugoslovanski prostor, tako 
glede naložb v nov program, zagotovitev potrebnih surovin, 
kakor tudi plasmajev izdelkov. 

Sedemnajsti (predzadnji) odstavek te točke se spremeni 
tako, da se glasi: 

V federaciji si bomo V OKVIRU DRUŽBENEGA DOGO- 
VORA O RAZVOJU INTEGRALNEGA TRANSPORTA prizade- 
vali za standardizacijo sredstev in opreme za integralni 
transport ter za dogovor o tipizaciji inunifikaciji TIPIZACIJO 
IN UNIFIKACIJO transportnih sredstev in opreme v okviru 
Gospodarske zbornice Jugoslavije. Za pospeševanje inte- 
gralnega transporta bo ustanovljena poslovna skupnost za 
integralni transport. 

Točka 5.2., četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Predpisi, ki v republiki urejajo investicije, bodo dopolnjeni 

tako, da bo investicijska dokumentacija ocenjevana tudi z 
vidika alternativnih tehnologij glede na narodnogospodar- 
ske cilje in kriterije ter z vidika njene sposobnosti in per- 
spektivnega razvoja. To presojo bo opravljala posebna 
USTREZNA BANČNA institucija, ki bo pritegnila k sodelova- 
nju tudi ustrezne strokovnjake z univerze in raziskovalnih 
organizacij ter druge. 

Za sedmim odstavkom točke 5.2. se doda novo besedilo, 
ki se glasi; 

ZA POVEČEVANJE UČINKOVITOSTI RAZISKOVALNEGA 
DELA IN ZA POSPEŠEVANJE PRENOSA REZULTATOV RA- 
ZISKOVALNEGA DELA K UPORABNIKOM BODO RAZISKO- 
VALNE SKUPNOSTI TUDI V BODOČE ORGANIZIRALE TE- 
HNOLOŠKA POSVETOVANJA PO POSAMEZNIH PROIZ- 
VODNIH PODROČJIH. 

Osmi odstavek točke 5.2. se spremeni tako, da se glasi: 
SR SLOVENIJA SE BO ZAVZEMALA, DA BODO z medre- 

publiškim dogovorom o strategiji tehnološkega razvoja 
bodo ZAČRTANE ENOTNE OSNOVE TEHNOLOŠKEGA RAZ- 
VOJA V DRŽAVI TER določeni kriteriji in pogoji za transfer 
tehnologij iz tujine, za njihovo izpopolnjevanje in prilagaja- 

nje domačim potrebam zaradi ustvarjanja Z USTVARJA- 
NJEM večjih možnosti za domače tehnološke inovacije ZA- 
RADI TEHNOLOŠKEGA OSAMOSVAJANJA OD TUJINE. 

Deseti odstavek točke 5.2. se spremeni tako, da se glasi: 
Za uvoz licenc, patentov in drugih tehnoloških znanj, bo 

treba proučiti možnost uvedbe posebne dajatve republikV 
REPUBLIKI, pri čemer bo treba ugodneje obravnavati proiz- 
vodne programe, ki so podlaga za dvig tehnološke ravni 
vsega združenega dela. 

Točka 5.3., prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
V zvezi z oblikovanjem sredstev za razširitev materialne 

osnove dela v gospodarstvu je treba OB UPOŠTEVANJU 
NOVIH ZAKONOV O AMORTIZACIJI IN REVALORIZACIJI 
OSNOVNIH SREDSTEV z vsakoletnimi dogovori o uresniče- 
vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka opredelje- 
vati počasnejšo realno rast sredstev za tekočo porabo od 
rasti dohodka tako, da bo združeno delo vsako leto DO 
KONCA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA zagotovilo v pov- 
prečju vsaj za 1% točke večjo udeležbo sredstev za razšir- 
jeno reproudkcijo v doseženem dohodku. Organizacije zdru- 
ženega dela bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o 
temeljih svojih planov oblikovale samoupravno dogovor- 
jeno minimalno akumulacijo, ki je potrebna za njihov traj- 
nejši razvoj. Organizacije združenega dela, ki imajo v virih 
sredstev velik delež bančnih kreditov, bodo pri razporejanju 
dohodka namenjale sorazmerno več sredstev za krepitev 
materialne osnove dela. 

Zadnji odstavek te točke se črta: 
SR Slovenija se bo zavzemala za spremembe zveznih pred- 

pisov, s katerimi bi zagotovili hitrejšo realno rast minimalne 
amortizacije v gospodarstvu od dohodka, predvsem za hi- 
trejše obnavljanje opreme, upoštevaje tehnološko raven in 
opremeljenost dela. 

Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI DRUŽBENIH 

DEJAVNOSTI BODO OB DRUGAČNIH NOMINALNIH GIBA- 
NJIH KOT SO PLANIRANA V LETNIH PLANSKIH AKTIH, 
SPROTI USKLAJEVALE PRILIV SREDSTEV Z OBSEGOM, KI 
JE PLANIRAN ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB, 
IN S TEM ZMANJŠEVALE OBREMENITEV ZAVEZANCEV ZA 
PRISPEVEK V PRID KREPITVI AKUMULACIJE ZDRUŽE- 
NEGA DELA. 

Točka 5.4., za drugim odstavkom se doda novi odstavek, 
ki se glasi: 

PRI URESNIČEVANJU PROJEKTOV SKUPNEGA POMENA 
KI SO USMERJENI V IZVOZ BLAGA IN STORITEV NA KON- 
VERTIBILNO PODROČJE NA PODLAGI RAZVOJNO TEHNO- 
LOŠKO INTENZIVNE PROIZVODNJE IN V PROIZVODNJO 
OSNOVNIH DEFICITARNIH SUROVIN IN HRANE, BODO OR- 
GANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA NA PODLAGI SAMOU- 
PRAVNIH SPORAZUMOV O TEMELJIH SVOJIH PLANOV 
ZDRUŽEVALE INVESTICIJSKA SREDSTVA VKLJUČNO TUDI 
DEL AMORTIZACIJE. 

Četrti odstavek točke 5.4. se dopolni tako, da se glasi: 
Pospeševati bo treba uporabo obveznic kot instrumenta 

za koncentracijo sredstev za posamezne projekte, ki so v 
interesu ene ali več organizacij združenega dela, ZLASTI 
TISTI, KATERIH PROIZVODNJA BO ŠLA V IZVOZ NA KO- 
VERTIBILNA PODROČJA. 

Na koncu te točke se doda odstavek, ki se glasi: 
ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV MORA VSE BOU 

PRISPEVATI K OBLIKOVANJU REPRODUKCIJSKIH POVE- 
ZAV V ZDRUŽENEM DELU V VSEJ JUGOSLAVIJI. VSE TE 
UKREPE JE TREBA IZVAJATI TAKO, DA BODO POSPEŠE- 
VALI MOBILNOST DELA IN SREDSTEV NA ENOTNEM JU- 
GOSLOVANSKEM TRGU. 

Točka 5.5., drugemu odstavku se doda besedilo, ki se 
glasi: 

Z LASTNIMI OBRATNIMI SREDSTVI MORAJO ORGANI- 
ZACIJE ZDRUŽENEGA DELA V VEČJI MERI FINANCIRATI 
SVOJE ZALOGE IN TAKO NADOMEŠČATI BANČNE KRE- 
DITE V TE NAMENE. 

Točka 5.6., prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi: 

Možnosti za zadolževanje organizacije združenega dela v 
tujini bodo v globalu BISTVENO zmanjšane in pogojene s 
sposobnostjo oz. odgovornostjo posojilojemalcev za de- 
vizno odplačilo kreditov. 
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Na koncu prvega odstavka točke 5.6 se doda stavek, ki se 
glasi: 

SR SLOVENIJA SE BO ZAVZEMALA, DA BO NADALJNJE 
ZADOLŽEVANJE JUGOSLAVIJE V TUJINI NAMENJENO 
PREDVSEM NUJNIM POTREBAM NA KONVERTIBILNA PO- 
DROČJA IZVOZNO USMERJENE PROIZVODNJE, KAR BI 
PRISPEVALO IN SPODBUDILO ORGANIZACIJE ZDRUŽE- 
NEGA DELA ZA POVEČAN IZVOZ NA KONVERTIBILNO PO- 
DROČJE. 

Točka 5.7., prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 
Ukrepi samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 

nopolitičnih skupnosti, ki direktno NEPOSREDNO ali posre- 
dno zadevajo investicijsko politiko, bodo izhajali iz kriterijev 
prestrukturiranja gospodarstva IN VTEM OKVIRU ZLASTI IZ 
POTREBE PO ZAGOTAVLJANJU ČIM VEČJEGA KONVERTI- 
BILNEGA IZVOZA IN NETO DEVIZNEGA UČINKA v asocia- 
cijo združenega dela in pri usmerjanju kreditne politike bank. 
Temu bo podrejena tudi uporaba inozemskih sredstev. V 
tem okviru bo treba najprej SELEKTIVNO dokončati začete 
gospodarske investicijske objekte. 

Drugi odstavek točke 5.7. se spremeni tako, da se glasi: 
OB ZE DOSEŽENEM ZMANJŠANJU DELEŽA INVESTICIJ 

V DRUŽBENEM PROIZVODU SI BOMO Z UKREPI DELI- 
TVENE, KREDITNO MONETARNE IN DRUGE POLITIKE V 
NASLEDNJIH LETIH PRIZADEVALI, DA BOMO OHRANILI 
DELEŽ INVESTICIJ V DRUŽBENEM PROIZVODU. V TEM 
OKVIRU BOMO zagotovili bomo zmanjšanje deleža neproi- 
zvodnih investicij v celotnih investicijah, razen v stanovanj- 
sko gradnjo. 

Za drugim odstavkom točke 5.7. se doda besedilo, ki se 
glasi: 

PRI OCENJEVANJU DRUŽBENE IN EKONOMSKE UPRA- 
VIČENOSTI INVESTICIJSKIH ZASNOV, PROGRAMOV IN 
PREKORAČITEV BODO IMELI PREDNOST RAZVOJNO TE- 
HNOLOŠKO INTENZIVNI PROJEKTI, KI USTVARJAJO 
TRAJNEJŠE OSNOVE ZA POVEČANO MENJAVO BLAGA IN 
STORITEV S TUJINO IN TO S PRETEŽNIM IZVOZOM PROIZ- 
VODNJE NA KONVERTIBILNO PODROČJE. BANKE BODO 
USMERJALE TRETJINO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA 
NOVE NALOŽBE V PRETEŽNO KONVERTIBILNO IZVOZNE 
PROJEKTE. 

Zadnji stavek tretjega odstavka točke 5.7. se spremeni 
tako, da se glasi: 

Pri infrastrukturi bo zaradi njenega značaja udeležba 
bank pri dolgoročnih kreditih postopno zmanjšana na pre- 
mostitvene kredite, banke pa bodo še naprej dajale garancije 
za investicije v infrastrukturo. 

Peti odstavek točke 5.7. se spremeni tako, da se glasi: 
Z dogovorom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, 

živilske industrije in ribištva v obdobju 1981-1985 bodo 
določeni kriteriji in pogoji vlaganj ter načini združevanja 
sredstev za razvoj proizvodnje hrane. Prek samoupravnih 
skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane SE v 
občinah in V republiki zagotavljajo 2,1 mlrd din za izvedbo 
tistih nalog v razširjeni reprodukciji, ki imajo značaj kmetijske 
infrastrukture (nakup in melioracije kmetijskih zemljišč), (po- 
speševanje skupnih naložb v zadružnih organizacijah). PO- 
TREBNA SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE 
HRANE NA OSNOVI LETNIH DOGOVOROV O ENOTNI POLI- 
TIKI POSPEŠEVANJA PROIZVODNJE HRANE. ZA IZVEDBO 
PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN NAKUPA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ SE Z ZAKONOM ZAGOTAVLJA 1,6 mlrd DIN. 

Prek samoupravnih sporazumov o temeljih planov Ljub- 
ljanske banke-Združene banke in drugih bank bodo zago- 
tovljeni ugodni kreditni pogoji za investicije v turistične in 
gostinske objekte, ki so namenjeni predvsem tujskemu turi- 
zmu. 

Devetemu odstavku točke 5.7. se doda besedilo, ki se 
glasi: 

TO NAJ OMOGOČI TAKŠNO AKTIVNOST UDELEŽENCEV 
V PLANIRANJU, KI BO PRISPEVALA K UČINKOVITOSTI 
INVESTICIJ IN ODPRAVLJANJU PREKORAČITEV, V TEJ 
ZVEZI SE MORA OKREPITI ZLASTI STROKOVNA ODGO- 
VORNOST BANK. 

Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV BO ZAOSTRENA 
DRUŽBENO POLITIČNA IN DRUGA ODGOVORNOST PO- 
SLOVODNIH ORGANOV INVESTITORJA IN INSTITUCIJSKI 
DAJEJO MNENJE O DRUŽBENI IN EKONOMSKI UPRAVIČE- 

NOSTI INVESTICIJ, ČE NI DOSEŽEN DOHODEK ZARADI 
POMANJKLJIVOSTI V STROKOVNI PODLAGI ZA INVESTI- 
CIJSKO ODLOČITEV ALI ZARADI OPUSTITVE URESNIČE- 
VANJA INVESTICIJSKE ODLOČITVE. 

Točka 5.9., prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
Poleg z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugosla- 

vije o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reproduk- 
cije opredeljenih nalog na področju trga in cen bo treba tudi 
z drugimi ukrepi ekonomske politike prispevati k stabilizaciji 
ter odpravljanju avtarkičnih in monopolnih tendenc. OB ZA 
SEDAJ NUJNIH UKREPIH NEPOSREDNE DRUŽBENE KON- 
TROLE CEN BO TREBA POSTOPNO Z VSE BOU POSRE- 
DNIM VPLIVANJEM NA CENE ŠIRITI PROSTOR ZA UVE- 
LJAVLJANJE EKONOMSKIH ZAKONITOSTI IN PRI TEM 
REALNO VREDNOTITI PROIZVODNE FAKTORJE UPOŠTE- 
VAJE KRITERIJ SVETOVNE CENE. 

Drugi odstavek točke 5,9. se spremeni tako, da se glasi: 
Pomembno je uveljavljanje dohodkovnih povezav na 

enotnem jugoslovanskem trgu tako med soodvisnimi proi- 
zvajalci kot med proizvodnjo in trgovino. SLONETI MORAJO 
NA SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU, KI BO KREPILO 
ENOTNOST TRGA IN MEDNARODNO KONKURENČNOST 
NAŠE PROIZVODNJE. Gospodarska zbornica Slovenije in 
pristojni republiški upravni organi bodo morali vzpodbujati 
aktivnosti tako, da boDO do konca leta 1983 večina odnosov 
ODNOSI V OKVIRU PROIZVODNJE TER med proizvodnjo in 
trgovino temeljili na trajnejših poslovnih ter usklajenih, oz. 
skupnih planih. 

V sedmem odstavku točke 5.9. se spremeni prvi stavek in 
se glasi: 

Za uresničevanje povečanja družbeno organizirano kme- 
tijske proizvodnje do ravni, ki je dogovorjena z dogovorom o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, bo prek samou- 
pravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane 
- razen za naloge, ki imajo značaj kmetijske infrastrukture- 
zagotovljeno 4,9 3,5 mlrd din. 

Točka 5.10., za drugim odstavkom se doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

TEMELJNIM ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA, KI 
BODO INVESTIRALE NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH, BO V 
SKLADU S SAMOUPRAVNIMI SPORAZUMI O TEMELJIH 
PLANOV SIS ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE, SIS 
ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET, SKUPNOSTI ZA CESTE 
SLOVENIJE IN SIS ZA NAFTO IN PLIN SLOVENIJE ZNI- 
ŽANA OSNOVA, NA PODLAGI KATERE SE ZDRUŽUJEJO 
SREDSTVA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA PO ENOTNIH VIRIH, OSNOVAH IN MERILIH ZA DE- 
JAVNOSTI S PODROČJA TEH SAMOUPRAVNIH INTERE- 
SNIH SKUPNOSTI, OSNOVA SE ZNIŽA ZA ENO IN POL- 
KRATNO VIŠINO LASTNIH SREDSTEV, KI JIH TEMELJNE 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA USMERIJO ZA GO- 
SPODARSKA VLAGANJA NA MANJ RAZVITIH OBMEJNIH 
OBMOČJIH IN V OBČINI LENART, OZIROMA ZA ENKRATNO 
VIŠINO TEH SREDSTEV, ČE JIH USMERIJO NA DRUGA 
MANJ RAZVITA OBMOčJA.1) 

1) MOREBITNO UKREPANJE NA TEM PODROČJU BO 
TREBA PRI NADALJNJEM USKLAJEVANJU ŠE PROUČITI, 
OZIROMA PROUČIT! DRUGE ALTERNATIVNE MOŽNOSTI. 

Četrti odstavek točke 5.10. se spremeni tako, da se glasi: 
Banke bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi o teme- 

ljih svojih planov: uveljavile ugodnejšo obrestno mero in 
dajale druge kreditne olajšave investitorjem na manj razvi- 
tih območjih, pri čemer bodo obrestne mere in druge kre- 
ditne olajšave ugodnejše za investicije na manj razvitih 
obmejnih območjih in v občini Lenart; pri tem bodo imela 
prednost skupna vlaganja; obvezno usmerjale sredstva za 
kreditiranje naložb na manj razvitih območjih, pri čemer 
bodo banke z aneksom k samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana določile del razpoložljivega potenciala za na- 
ložbe v osnovna in trajna obratna sredstva za te namene, 
dajale kreditne olajšave za investicije za komunalno opremlja- 
nje stavbnih zemljišč, ki so neposredno povezana z uresniče- 
vanjem predvidenih gospodarskih vlaganj.^ 

Točka 5.11., tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
SR Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sred- 

stev iz stalnih sredstev sklada federacije in drugih sredstev, 
KI JIH ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA DODATNO 
USMERJAJO za skupna vlaganja v manj razvitih republikah 
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in SAP Kosovo, še naprej pospeševala z davčnimi olajša- 
vami in sicer z znižano osnovo od davka na dohodek temelj- 
nih organizacij združenega dela, pri čemer bo davčna olaj- 
šava za skupna vlaganja za SAP Kosovo ugodnejša. 

Točka 5.12., prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Glede življenjskega standarda bodo ukrepi, ki jih nalaga 

razvojna in predvsem stabilizacijska politika, zlasti nasled- 
nji: pri razporejanju čistega dohodka bomo zagotavljali ra- 
zmerja, po katerih bi realna rast GIBANJE sredstev za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo v globalu za 
10% zaostajala za realno rastjo GIBANJEM dohodka. 

Drugemu odstavku točke 5.12. se doda stavek, ki se glasi: 
SKLADI SKUPNIH REZERV BODO NAMENJENI PRE- 

TEŽNO KREDITIRANJU OSEBNIH DOHODKOV DELAVCEV V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, ŠE POSEBEJ TI- 
STIH, KI SO V IZGUBI, PREDVSEM ZARADI IZVOZA NA 
KONVERTIBILNO PODROČJE. 

3. odstavek točke 5.12. se spremeni tako, da se glasi: 
Vsako leto bomo sprejeli dogovor o uresničevanju druž- 

bene usmeritve razporejanja dohodka, pri katerem sodelu- 
jejo izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, SLUŽBA DRUŽ- 
BENEGA KNJIGOVODSTVA in Republiški svet zveze sindi- 
katov Slovenije in s katerim bomo realizirali srednjeročne 
proporce, upoštevaje konkretne vsakoletne pogoje in mož- 
nosti, opredeljene v resolucijah o uresničevanju družbe- 
nega piana SR Slovenije. 

4. odstavku točke 5.12. se doda besedilo, ki se glasi: 
PRI TEM BOMO UPOŠTEVALI NAČELO, DA JE ZA ENAKO 

DELO IN REZULTATE DELA POTREBNO ZAGOTOVITI PRI- 
BLIŽNO ENAKE OSEBNE DOHODKE. Z USTREZNIMI 
UKREPI EKONOMSKE POLITIKE BO TREBA PREPREČITI 
PRELIVANJE POVEČANJA DOHODKA, KI JE REZULTAT 
PREVREDNOTENJA ZALOG, V OSEBNE DOHODKE, PAČ PA 
GA JE TREBA USMERITI V SREDSTVA POSLOVNEGA 
SKLADA. 

Z URESNIČEVANJEM ZAKONA O ZAJAMČENEM OSEB- 
NEM DOHODKU IN IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV 
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO Z 
IZGUBO, BO ZAGOTOVLJENA MATERIALNA IN SOCIALNA 
VARNOST DELAVCEM. DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRU- 
ŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO-Z IZGUBO, BODO LAHKO 
OSEBNE DOHODKE IZPLAČEVALI IZVEN ZAKONSKIH 
OMEJITEV LE IZJEMOMA ZARADI OBJEKTIVNEGA ZNA- 
ČAJA VZROKOV ZA IZGUBO, MED KATERIMI BO V POSA- 
MEZNIH UPRAVIČENIH PRIMERIH POTREBNO UPOŠTE- 
VATI TUDI POVEČEVANJE IZVOZA NA KONVERTIBILNO 
PODROČJE. 

Točka 5.13., prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
V okviru politike zaposlovanja bo združeno delo usklaje- 

valo svoje potrebe po novih zaposlitvah z dejanskimi ka- 
drovskimi možnostmi občin in širšega območja ter dohod- 
kovnimi možnostmi za pokrivanje celotnih družbenih stro- 
škov zaposlovanja. V ta namen bodo temeljne organizacije 
združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje na 
ravni občin in med občinami ter v zvezi skupnosti na ravni 
republike sprejemale letne načrte zaposlovanja LETNO US- 
KLAJEVALE ZAPOSLOVANJE upoštevaje družbene plane in 
smernice iz resolucij, v katerih bodo konkretizirali usmeritve 
za zaposlovanje ter sprejemali obveznosti in ukrepe. 

Na koncu 2. odstavka točke 5.13. se doda besedilo, ki se 
glasi: 

Z URESNIČEVANJEM ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 
BOMO DOSEGLI POVEČANJE DELOVNE DISCIPLINE IN 
ODGOVORNOSTI TER OMOGOČILI VEČJO PROŽNOST PRI- 
LAGAJANJA OBSEGA IN STRUKTURE ZAPOSLENOSTI V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA RAZVOJNIM PO- 
TREBAM IN SPREMEMBAM OB HKRATNEM ZAGOTAVLJA- 
NJU SOCIALNE VARNOSTI NEZAPOSLENIH. 

Točka 5.14., prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Projekcija plačilno bilančnega in devizno bilančnega po- 

ložaja SR Slovenije bo vsako leto opredeljena tako, da se z 
njenim izvajanjem ne zagotavlja le potrebna likvidnost in 
izboljšanje pokritja uvoza z izvozom, temveč v skladu s cilji 
in nalogami družbenega plana na področju ekonomskih 
odnosov s tujino tudi intezivna preorientacija gospodarstva 
na izvoz, ŠE POSEBEJ NA KONVERTIBILNO PODROČJE. 
Temeljni pogoj za to so ukrepi za izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti za nastopanje v tujini, začenši s tistimi v orga- 
nizacijah združenega dela samih, do tistih, ki jih v okviru 
prizadevanj za stabilizacijo sprejemamo v federaciji, 
vključno z izvajanjem politike realnega tečaja dinarja. 

Za prvim odstavkom točke 5.14. se doda novi odstavek, ki 
se glasi: 

LIKVIDNOSTNA PROBLEMATIKA IN VZAJEMNO VRAČA- 
NJE DOLGOV DO TUJINE NAREKUJEJO VSESTRANSKO 
PRIZADEVANJE ZA POVEČANJE IZVOZA IN DEVIZNEGA 
PRILIVA, DA BI OMOGOČILI NUJNI UVOZ SUROVIN, RE- 
PRODUKCIJSKEGA MATERIALA IN OPREME ZA ZAGOTO- 
VITEV PROIZVODNJE, ZLASTI TISTE, KI JE NAMENJENA 
KONVERTIBILNEMU IZVOZU. VTA NAMEN BODO ORGANI- 
ZACIJE ZDRUŽENEGA DELA, SAMOUPRAVNA INTERESNA 
SKUPNOST ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO, 
SPLOŠNA ZDRUŽENJA, GOSPODARSKA ZBORNICA SLO- 
VENIJE, MEDOBČINSKE ZBORNICE IN BANKE IZVAJALI 
OPERATIVNI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE ODPLAČEVA- 
NJA POSOJIL IN SPREJELI DODATNE UKREPE. SPLOŠNE 
POGOJE ZA TE AKTIVNOSTI BODO V OKVIRU PRISTOJNO- 
STI ZAGOTAVLJALE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI. 

Za 3. odstavkom točke 5.14. se doda besedilo, ki se glasi: 
ČLANICE BODO V OKVIRU SAMOUPRAVNE INTERESNE 

SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA EKONOMSKE ODNOSE S TU- 
JINO NA PODLAGI ENOTNIH VIROV, OSNOV IN MERIL, PO 
POTREBI PA TUDI NA PODLAGI ZAKONA, ZDRUŽEVALE 
DINARSKA SREDSTVA KOT NADOMESTILO ORGANIZACI- 
JAM ZDRUŽENEGA DELA, KI IZVAŽAJO NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE. 

10. odstavek točke 5.14. se spremeni tako, da se glasi: 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 

planov bodo poslovne banke z uporabo kriterijev za pre- 
strukturiranje gospodarstva iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SRS zagotavljale prednost investicijskim pro- 
gramom za v izvoz usmerjeno proizvodnjo blaga in storitev, 
usmerjale del TRETJINO sredstev za financiranje investicij 
v pretežno izvozne zmogljivosti ZA IZVOZ NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE, nudile ugodnejše kredite za naložbe, ki 
pospešujejo sodelovanje z deželami v razvoju in z obejnimi 
območji, v kratkoročni kreditni politiki dajale prednost kredi- 
tiranju priprave proizvodnje za izvoz in izvoza ter za to 
dajale ugodnejše kreditne pogoje. 

13. odstavek točke 5.14. se spremeni tako, da se glasi: 
ZA temeljne organizacije združenega dela, ki so pomemb- 

nejši izvozniki IZVAŽAJO NA KONVERTIBILNO PODROČJE, 
BODO ŠE NAPREJ V VELJAVI UKREPI, S KATERIMI SE JIM 
ZMANJŠUJEJO DAVČNE IN NEKATERE DRUGE OBVEZNO- 
STI. bodo združevale relativno manj za razširjeno reproduk- 
cijo gospodarske infrastrukture, od drugih organizacij zdru- 
ženega dela. V samoupravnih interesnih skupnostih družbe- 
nih dejavnosti se bodo dogovorili za naloge pri pospeševanju 
celovite izvozne usmerjenosti SR Slovenije S SVOJO DEJAV- 
NOSTJO POSPEŠEVALI CELOVITO IZVOZNO USMERJE- 
NOST SR SLOVENIJE. 

Peti odstavek točke 5.16. se spremeni tako, da se glasi: 
Izvršena bo dopolnitev že obstoječega samoupravnega 

sporazuma DRUŽBENEGA DOGOVORA za sanacijo vode 
reke Reke. Z republiškimi predpisi bo določena obveznost 
sanacijskih programov za vse večje onesnaževalce. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 

1982 z oceno možnosti razvoja v letu 

1983   

I. UVOD 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v 
maju letos pripravil obširnejšo analizo izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985,' v kateri je poleg podrobnejšega pre- 
gleda dogajanj na posameznih področjih družbene 
reprodukcije podal tudi osnove za opredelitev smeri 
sprememb družbenega plana. V tem smislu spomla- 
danska analiza še naprej ostaja aktualno gradivo 
tudi za opredeljevanje politike v letu 1983. Pričujoča 
globalna ocena pomeni dopolnitev osnovnih spo- 
mladanskih ocen s tem, da v skladu z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja in družbenem planu 
SR Slovenije obravnava predvsem ključne pro- 
bleme, ki so značilni za sedanji gospodarski trenu- 
tek, in gibanja, ki so in bodo pomembna za oprede- 
litev ukrepov ekonomske politike v prihodnjem letu. 

Pri pripravi analize smo upoštevali ugotovitve, stali- 
šča in sklepe, ki jih je ob obravnavi Poročila izvrš- 
nega sveta dne 28. 7. 1982 oblikovala Skupščina SR 
Slovenije, Izhodišča dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije, Antiinflacijski program in 
druga gradiva komisije zveznih družbenih svetov za 
vprašanja gospodarske stabilizacije. Operacionali- 
zacija teh gradiv kot tudi priprava nekaterih novih 
stabilizacijskih dokumentov je še v teku, kar vse bo 
vplivalo na predlagane smeri ukrepanja. Hkrati se 
bodo spreminjale tudi predpostavke in nekatere 
ocene uporabljene pri pripravi te analize, zato bo 
potrebno osnovne ugotovitve »globalne ocene« 
vzporedno z obravnavo v Izvršnem svetu in Skup- 
ščini SR Slovenije še poglabljati in dopolnjevati in 
to tako v tekstu kot v dokumentaciji. 

Pri pripravi analize je Zavod upošteval podatke, ki 
so bili razpoložljivi do 1. 10. 1982 

II. PRIKAZ OSNOVNIH TENDENC RAZVOJA V 
LETU 1982 

Podobno kot v SFR Jugoslaviji družbenoekonomska giba- 
nja v prvih osmih mesecih v SR Sloveniji kažejo, da se z 
resolucijo začrtane usmeritve ne uresničujejo kot je bilo pla- 
nirano. 

Relativno zadovoljiva je dinamika industrijske proizvodnje, 
ki z 1,8%2 porastom v prvih osmih mesecih le malo zaostaja 
za resolucijskimi predvidevanji. To lahko v izredno zaostrenih 
razmerah na področju ekonomskih odnosov s tujino, ko se je 
uvoz blaga nominalno zmanjšal za 14% (podatek do konca 
avgusta) ocenimo kot ugoden rezultat. Ob tem se je izvoz 
blaga v enakem razdobju nominalno povečal za 8,4%. Oce- 
njujemo, da se bodo problemi v materialni proizvodnji proti 
koncu leta nadalje zaostrovali. Na to bodo vplivale predvsem 
zmanjšane možnosti uvoza zaradi zmanjšanega razpolaganja 
organizacij združenega dela z devizami v drugem polletju 
letošnjega leta. 

Odločno prehitra je bila v prvem polletju rast vseh oblik 
porabe, kar se kaže v močnem poslabšanju odnosov v delitvi 
bruto dohodka, ki so med najslabšimi v celotni državi. Ob tem 
ugotavljamo, da so nominalni porasti dohodka in vseh kate- 

1) Analiza izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 
1981-1982 z oceno možnosti njegovega uresničevanja v pri- 
hodnjih letih. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije, 
štev. IV, Ljubljana 26. 6. 1982, str. 3-31 

2) če ne upoštevamo jedrske centrale, je industrijska pro- 
izvodnja v prvih osmih mesecih porasla za 0,6%. Ta podatek 
navajamo, ker bolj kot dinamika celotne industrijske proiz- 
vodnje odraža trenutno (oz. konjunkturno) situacijo. 

gorij njegove delitve med najnižjimi v SFR Jugoslaviji. Oce- 
njujemo, da je na taka gibanja pomembno vplivala nizka rast 
cen proizvajalcev v SR Sloveniji. Samo investicijska potrošnja 
celo zaostaja za resolucijskimi predvidevanji in se giblje 
znatno izpod ravni preteklega leta. Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva so v prvih osmih mesecih porasla nomi- 
nalno le za 9,1%, v tem gospodarske investicije za 13,0%, 
stanovanjske investicije za 7,3, ostale negospodarske investi- 
cije pa se zmanjšale za 8,8%. 

Hitro so naraščala sredstva za osebne dohodke in prese- 
gajo z resolucijo dogovorjene okvire - sredstva za osebne 
dohodke v prvem polletju so se povečala za 28%. Ob relativno 
umirjeni zaposlenosti (0,9% v prvih sedmih mesecih) to po- 
meni tudi sorazmerno visoke poraste osebnih dohodkov na 
zaposlenega. Le-ti so v sedmih mesecih v poprečju porasli v 
gospodarstvu za 27,4%, v negospodarstvu pa za 28,1 %3. To 
narekuje odločno družbeno akcijo za umiritev rasti osebnih 
dohodkov. 

Hitreje od začrtanih okvirov, pa tudi hitreje od rasti -.primer- 
ljivega dohodka« so naraščala tudi sredstva skupne porabe, 
saj so prilivi na račune samoupravnih interesnih skupnosti v 
prvih osmih mesecih porasli za 33,2%. Tudi prilivi sredstev za 
splošno porabo so v globalu presegli začrtane okvire. Pri tem 
pa se bo poraba teh sredstev gibala bolj umirjeno, deloma 
tudi zaradi sprejetih ukrepov, ki preprečujejo porabo viškov 
sredstev, ki se odlivajo iz gospodarstva. 

Kot posledica hitre rasti vseh oblik porabe in torej tudi 

3) Ta gibanja so v posameznih dejavnostih zelo različna 
npr.: v industriji in rudarstvu porast za 28,1%, gozdarstvu 
31,1%, gradbeništvu 24,4%. Še večje so razlike znotraj posa- 
meznih panog in skupin. 
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povpraševanja se ob dani rasti proizvodnje, strukturnih spre- 
membah v proizvodnji in njenemu delnemu preusmerjanju v 
izvoz povečujejo neskladja med kupnimi in blagovnimi fondi 
na domačem tržišču. To skupaj z drugimi neskladji v gospo- 
darstvu izziva močne inflacijske pritiske, ki smo jih samo 
deloma uspeli zavreti z ukrepi neposredne družbene kontrole 
cen. Rast cen je že do polletja dosegla za celo leto začrtane 
okvire. Cene industrijskih proizvajalcev so od decembra 1981 
do avgusta 1982 porasle za 17,7%, cene na drobno pa za 
20,6%. Ob nedoslednem izvajanju politike realnega tečaja 
dinarja in nezadostnih izvoznih stimulacijah se je s tem 
zmanjševal tudi motiv za izvoz, ki je temeljna naloga letošnje 
resolucije. 

Na močno zaostritev razmer gospodarjenja kaže tudi izre- 
dno povečanje izgub v slovenskem gospodarstvu (za 
148,8%); vse večje so težave v posameznih proizvodnjah, ki 
jih pokaže le podrobnejša strukturna analiza, pod pričakova- 
nji je gibanje produktivnosti dela, povečuje se obseg terjatev 
do kupcev oz. medsebojna zadolženost med OZD, povečuje 
se kratkoročna zadolženost združenega dela v bankah in 
obveznosti, ki jih mora združeno delo za te namene poravnati 
iz dohodka, kar vse kaže na močno poslabšanje likvidnost- 
nega položaja in finančne discipline. Taka gibanja še bolj kot 
globalni kazalci o gibanju proizvodnje in posameznih vrst 
potrošnje opozarjajo na resnost gospodarske situacije in nuj- 
nost sprotnega, čimbolj usklajenega ukrepanja. 

Še intenzivnejše ukrepanje v smeri izvajanja resolucijskih 
ciljev je predpostavljeno tudi v ocenah družbenoekonomskih 
gibanj za celotno leto 1982, ki so v osnovi predstavljene v 
naslednji tabeli, podrobneje pa obrazložene v nadaljnjih po- 
glavjih »Globalne ocene«: 

OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA V SR SLOVENIJI 
V LETU 1982 

stopnje rasti v % 
I.—VIII. 82 1982 resolucija 

1981 "TVUTB? ocena 1982 

Družbeni proizvod 
- nominalno 35,0 — 28 21,8 
- realno 0,5" — 0,93 1,5 
Industrijska proizvodnja 1,9 1,8 1,0 2,0 
Kmetijska proizvodnja 1,4 - 3,5 3,5 
Zaposleni skupaj (zdr. delo) 0,7 0.94 0,6 
v tem: gospodarstvo 0,5 0,7" 0,4 

negospodarstvo 1,8 1.94 1,6 - 
Izvoz blaga1 

- nominalno 16,3 12,7 14,0 
-realno 7,7 4,4B - 13,1 
Uvoz blaga' 2 

- nominalno -5,1 -15,5 - 
- realno -13,8 - - 
Izplačila za investicije v OS 
- nominalno 11,6 9,1 8,3 
- realno 20,3 -15,4 -5 
V tem: gospodarske inv. 

- nominalno 8,0 13,0 11,1 
- realno -22,9 - -13,2 -2,5 
inv. v stanov, dejavnosti 
- nominalno 26,7 7,3 10,3 - 
- realno -9,5 - -13,8 -5 
ostale negosp. investicije 
- nominalno 7,1 -8,8 -9,7 - 
realno -23,5 - -9,7 -2,5 

Sredstva za osebne dohodke 31,0 28,T4 25,8 - 
Povprečni OD na zaposl. 
- nominalno 30,1 27,5A 25,0 
- realno -8,8 -0,7 -4 0 
Priliv sredstev za zadovolj. 
skupnih potreb 29,83 33,2 25,15 18,6 
v tem: družb, dejav. - 32,6 23,15 9% počas. 

od 
dohodka 

SPIZ 
Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 28,6 31,1" 14,86 15,6 
- občinski proračun 28,3 29,1" 25,36 

- republiški proračun 29,0 24,34 6,76 - 
Prispevek federaciji 58,3 26,2" 23,5 
Cene prizvaj. ind. izd. 42,5 22,97 23 okoli 20 
Cene na drobno 45,1 28,97 28-29 okoli 20 
Življenjski stroški 42,6 29,5 29-30 okoli 20 

III. IZVAJANJE KLJUČNIH NALOG 
V MATERIALNI PROIZVODNJI 

1. Ekonomski odnosi s tujino 
Na področju ekonomskih odnosov s tujino ne dosegamo 

planiranih rezultatov. Tako se ob manjši realizaciji izvoza od 
planiranega močno zmanjšujejo tudi naše uvozne možnosti. V 
prvih osmih mesecih letos se je skupni izvoz blaga v primer- 
javi z istim obdobjem lani nominalno povečal za 8,4%4 na 
konvertibilno področje pa se je povečal nominalno za 12,7%, 
kar je pod resolucijskimi predvidevanji.4 V Jugoslaviji so bila 
gibanja v tem obdobju slabša in sicer je izvoz blaga porastel 
nominalno za 5% oziroma za 8% na konvertibilno področje. Z 
zveznim odlokom o omejevanju uvoza5 ter zakonom o razpo- 
laganju s konvertibilnimi devizami v letu 19826 so bile uvozne 
možnosti SR Slovenije zelo omejene. V prvih osmih mesecih 
smo tako uvozili nominalno za okoli 14% oziroma 15,5% 
(konvertibilno področje) manj kot v istem obdobju lani, pri 
čemer se je Jugoslaviji kot celoti, uvoz blaga zmanjšal neko- 
liko manj kot Sloveniji. 

Eden od vzrokov za zaostajanje konvertibilnega izvoza za 
pričakovanji je poleg visokih izvoznih obveznosti in omejenih 
možnosti uvoza predvsem slabšanje dohodkovnega položaja 
izvoznikov. Ktjub temu, da so izvozniki na konvertibilno po- 
dročje deležni izvoznih spodbud, olajšav pri plačilu davka iz 
dohodka in drugih olajšav, jim to zaradi mnogo hitrejšega 
naraščanja domačin cen od izvoznih cen in od tečajev osnov- 
nih tujih valut ne more nadomestiti izpada dohodka, ki bi ga 
dosegli, če bi celotno proizvodnjo prodali na domačem trži- 
šču7. 

V osmih mesecih letos je bila realizirana le polovica po 
projekciji predvidenega celoletnega izvoza blaga in 58% mož- 
nega celoletnega uvoza blaga (skupno z energetskimi surovi- 
nami). V tem obdobju smo za več kot dvakrat presegli s 
projekcijo planiran primanjkljaj trgovinske bilance s konverti- 
bilnim področjem, vendar pa smo ga v primerjavi z istim 
obdobjem lani zmanjšali kar za okoli 60%. Ob takih gibanjih 
dosegamo v prvih osmih mesecih letošnjega leta v globalu 
84,8% pokritje uvoza blaga z izvozom blaga, s konvertibilnim 
področjem pa 78,9% pokritje. Pri tem SR Slovenija s 25,3% še 
vedno ohranja najvišji delež pri izvozu jugoslovanskega blaga 
na konvertibilno področje. 

4) Ob 8-odstotnem porastu izvoznih cen v prvem polletju bi 
to pomenilo 0,3% oziroma 4,4% realno rast izvoza blaga. 

5) Odlok o začasnem omejevanju uvoza blaga do 31. 9. 
1982. 

6) Zakon o pogojih in načinu razpolaganja ter uporabe 
ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih do tujine ter o zadol- 
ževanju v tujini v letu 1982, Ur. list SFRJ, št. 26/82. 

7) Ocenjujemo, da je bil v prvem polletju letos oportunitetni 
izpad dohodka izvoznikov blaga industrije, ki predstavlja sko- 
raj 96% vsega izvoza blaga na konvertibilno področje, okoli 
11,4 mlrd din, pri čemer so izvozne stimulacije, olajšave pri 
plačilu davka iz dohodka in dohodek zaradi dviga tečajev 
konvertibilnih valut skupaj znašale okoli 8,4 mlrd din. Ob 
nespremenjenih strukturnih razmerjih cen, valut, tečajev in 
izvoza bi na koncu leta izpad dohodka teh izvoznikov znašal 
okoli 26,5 mlrd din, izvozne stimulacije, olajšave pri plačilu 
davkov in dohodek zaradi dviga tečajev pa okoli 22 mlrd din. 

' konvertibilno območje 
2 brez energetskih surovin 
3 sredstva so zmanjšana za izvozne stimulacije, ki bodo povr- 

njene gospodarstvu 
4 podatki za januar-julij 
5 upoštevaje vrnitev presežkov gospodarstvu v višini 1146 mio 

din 
6 ocena porabe, ki bo manjša od prilivov 
7 podatki za januar-september 
8 ocena 
9 pri tem moramo upoštevati, da na rast družbenega proiz- 

voda odločilno vpliva gradbeništvo z velikim realnim pad- 
cem. Neupoštevaje gradbeništvo bi družbeni proizvod pora- 
sel za 1,3%. 
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Na klirinškem področju dosegamo v SR Sloveniji presežek v 
blagovni menjavi, kljub nekoliko nižjem izvozu letos. To je 
predvsem posledica nadaljevanja dohodkovno motivirane 
preorientacije organizacij združenega dela na klirinško po- 
dročje v preteklem letu. 

Priliv od izvoza storitev se je v primerjavi s prvim polletjem 
lani povečal za 45%, ob tem pa se je povečal odliv za uvoz 
storitev za 49%, tako, da se pozitivni saldo storitev ni povečal 
v skladu s planiranim. Ob slabih rezultatih na področju turi- 
zma in transportnih dejavnosti se je povečal le obseg investi- 
cijskih del v tujini8. 

Na podlagi do sedaj doseženih gibanj ocenjujemo, da bi ob 
koncu leta v globalu dosegli 13% nominalno letno rast izvoza 
blaga, oziroma 14% rast na konvertibilno področje (planirano 
z resolucijo 13,1% realno)9. To pomeni, da bi morali v preo- 
stalih štirih mesecih tega leta na konvertibilno področje izvo- 
ziti za okoli 172 mio $ blaga povprečno mesečno, kar je za 
polovico več od realiziranega povprečnega mesečnega izvoza 
blaga na to področje v prvih osmih mesecih letos, oziroma za 
okoli 16% več kot v tem obdobju lani. Glede na optimistične 
ocene delovnih organizacij izvoznic, ki do konca leta predvi- 
devajo 96% uresničenje izvoza od usklajenih planov10, bi bilo 
to možno doseči, čeprav v prvih sedmih mesecih predvsem 
velike izvoznice, članice SISEOT, svojih planiranih obveznosti 
ne izpolnjujejo. 

Da bi do konca leta zagotovili doseganje čimboljših izvoz- 
nih rezultatov na konvertibilno področje, ki bi omogočili pra- 
vočasno odplačilo zapadlih obveznosti ter uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala za kolikor toliko nemoten proces 
proizvodnje, je nujno čimprej sprejeti ukrepe, ki bodo zago- 
tavljali večjo dohodkovno motiviranost organizacij združe- 
nega dela za izvoz na to področje. V pripravi so kriteriji za 
dopolnilno stimuliranje deviznega priliva od izvoza blaga in 
storitev na konvertibilno področje v drugi polovici leta, ki jih 
bo Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino še letos sprejela. Ker bo zaradi manjšega 
deviznega priliva od načrtovanega in zaradi slabših možnosti 
koriščenja tujih kreditov do konca leta možno realizirati nižji 
uvoz blaga od predvidenega, bo treba za doseganje omenje- 
nih ciljev ves preostali uvoz v terr) letu usmeriti na surovine in 
reprodukcijski material za izvozno proizvodnjo. 

2. Ključni problemi v proizvodnji 
2.1. Obseg industrijske proizvodnje v prvih osmih mesecih 

letošnjega leta se je v primerjavi z istim obdobjem lanskega 
leta povečal za 1,8%". Glavni omejitveni faktor pri rasti indu- 

8) Podrobnejše kvantitativne analize za neblagovno me- 
njavo zaenkrat ne moremo dati, ker razpolagamo šele s pol- 
letnimi rezultati. 

9) Planirano na osnovi tečaja 1 0 = 27,30 din. 
10) Po anketi izvedeni koncem avgusta 1982 v SISEOT. 
11) Osemmesečni indeksi industrijske proizvodnje: 
Industrija in rudarstvo 101,8; v tem sredstva za delo 107, 

reprodukcijski material 10,6, blago za potrošnjo 99,7. Po 
posameznih panogah pa: elektrogospodarstvo 126,5; pridobi- 
vanje premoga 103,8: pridobivanje nafte in zemeljskega plina 
97,5; proizvodnja naftnih derivatov 87,6; črna metalurgija 
99,7; pridobivanje rude barvastih kovin 102,1; proizvodnja 
barvastih kovin 92,5; predelava barvastih kovin 115; pridobi- 
vanje nekovinskih rudnin 106,7; predelava nekovinskih rudnin 
99,5; kovinsko predelovalna dejavnost 99,6; strojna industrija 
105,2; proizvodnja prometnih sredstev 101,5; ladjedelništvo 
92; proizvodnja električnih strojev in aparatov 107,4; proiz- 
vodnja baznih kemičnih izdelkov 104,1; predelava kemičnih 
izdelkov 91,9; proizvodnja kamna, gramoza in peska 85,4; 
proizvodnja gradbenega materiala 93,8; proizvodnja žaga- 
nega lesa in plošč 102,7; proizvodnja končnih lesnih izdelkov 
95,3; proizvodnja in predelava papirja 103,2; proizvodnja tek- 
stilne preje in tkanin 99,7; proizvodnja izgotovljenih tekstilnih 
izdelkov 100,3; proizvodnja usnja in krzna 101; proizvodnja 
usnjene obutve in galanterije 99,3; predelava kavčuka 95,4; 
proizvodnja živilskih proizvodov 102,4; proizvodnja pijač 
114,3; proizvodnja krmil 96,4; proizvodnja in predelava to- 
baka 94,1; grafična dejavnost 101,1 in proizvodnja raznovrst- 
nih Izdelkov 106,2. 

* strijske proizvodnje je bila prfedvsem slaba oskrbljenost s 
surovinami in reprodukcijskim materialom. Oskrbljenost s 
surovinami in reprodukcijskim materialom je na splošno v 
vseh sektorjih industrijske proizvodnje slaba; posebno slaba 
je oskrbljenost z uvoženimi surovinami in reprodukcijskim 
materialom, ponekod pa celo kritična. Oskrbljenost je izredno 
slaba v strojegradnji, v proizvodnji električnih strojev in apa- 
ratov ter v predelavi gumijevih izdelkov, nekoliko boljša je v 
ostalih sektorjih. Tudi oskrbljenost tradicionalnih izvoznikov 
ni bistveno boljša. Oskrba s surovinami v preteklih mesecih 
letošnjega leta ni bila enakomerna, ampak je bila podvržena 
večjim in manjšim nihanjem. 

To je neposredno povezano s težavami v plačilno-bilanč- 
nem položaju države in republike, katerega posledica je 
manjša možnost uvoza reprodukcijskega materiala ter pove- 
čan odliv domačega reprodukcijskega materiala v izvoz. To se 
odraža tudi v zmanjševanju zalog surovin, ki so bile v juliju 
glede na isti mesec leta 1981 za 1,8% manjše, v tem zaloge 
uvoženih surovin kar za 20,6%. Zmanjševanje zalog surovin 
pa je spremljano tudi s povečanjem njihove desortiranosti. 

Primanjkovalo je predvsem: 
V črni metalurgiji ferolegur in polproizvodov; v barvasti 

metalurgiji cinka in Si-metala; pri proizvodnji nekovin spe- 
cialna glinica; v kovinski in elektroindustriji končnih izdelkov 
črne in barvaste metalurgije in kemije; v kemični industriji in 
industriji predelave gume petrokemikalij, surovin za proizvod- 
njo anorganskih kemikalij, umetnih gnojil, pralnih praškov, 
emulgatorjev, pomožnih sredstev za usnjarsko in tekstilno 
industrijo, za proizvodnjo zdravil, za proizvodnjo razstreliv in 
proizvodnjo gumijevih izdelkov; v tekstilni in usnjarski indu- 
striji bombaža, volne, sintetičnega materiala in vseh vrst suro- 
vih kož; v lesarstvu lepil za proizvodnjo plošč in finalnih 
proizvodov, laminatov in lakov. 

Organizacije združenega dela so morale prilagajati proiz- 
vodni asortiman trenutno razpoložljivemu materialu, pri če- 
mer je imela predvsem prednost realizacija izvoznih obvezno- 
sti in zadostitev najnujnejših potreb reprodukcijskih verig. 

Za izboljšanje oskrbljenosti s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom iz domačih virov je bila sprejeta vrsta sa- 
moupravnih sporazumov med proizvajalci in porabniki. Zna- 
čilno pa je, da se proizvajalci pri dobavi pogosto he drže v 
samoupravnih sporazumih dogovorjenih količin in rokov. 

V takem položaju je važna izraba sekundarnih surovin. Tako 
se je v letošnjem letu povečala količina zbranega odpadnega 
papirja, pričeli smo z reciklažo dela tekstilnih odpadkov; v 
organizacijah združenega dela pa so izdelali načrte za racio- 
nalno rabo surovin, reprodukcijskega materiala in energije. 

Za nadomeščanje uvoza surovin za tekstilno, usnjarsko in 
papirno industrijo bo potrebno proučiti možnost sklenitve 
samoupravnih-sporazumov za zbiranje tekstilnih odpadkov in 
odpadnega papirja v medrepubliškem merilu ter proučiti 
možnosti dobave volne ter surovih govejih in svinjskih kož iz 
primarne kmetijske proizvodnje. 

Ocenjujemo, da se bo do konca leta kljub prizadevanjem 
organizacij združenega dela, da bi ohranile proizvodnjo vsaj 
na sedanji ravni, fizični obseg proizvodnje znišal tako, da bo 
dosegel okoli 1% stopnjo rasti, ker se bodo posledice novih 
predpisov o razpolaganju z devizami čutile dejansko šele v 
zadnjih mesecih letošnjega leta. To pomeni, da v naslednjih 
mesecih lahko računamo s poslabšano oskrbo s surovinami, 
reprodukcijskim materialom ter najnujnejšo proizvodno 
opremo in nadomestnimi deli. 

2.2 Preskrba odjemalcev električne energije je bila v letoš- 
njem letu zadovoljiva kljub manjšim omejitvam neposrednim 
uporabnikom in delno tudi distrubuciji v marcu, juniju in 
avgustu. Glede na skupno porabljeno električno energijo v 
tem obdobju znašajo omejitve dobave okoli 0,2%. Slabša 
preskrba od načrtovane je bila zlasti zaradi izpada večjih 
proizvodnih enot (NE Krško, TE Šoštanj, TE Trbovlje), nizkih 
dotokov vode in ker ni bilo mogoče nabaviti zadosti te ener- 
gije od drugod. Da ni bilo še večje omejitve dobave, je bilo v 
prvem polletju izposojeno 260 GWh električne energije v 
Avstriji in Italiji oziroma 6% celotne porabljene energije vtem 
obdobju. Večji del izposojene energije je vrnjen, preostali del 
pa bo vrnjen do konca leta ob predpostavki, da bo NE Krško 
kot tudi ostale termoelektrarne redno obratovala. 

Proizvodnja električne energije je bila v osmih mesecih 
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letos 5510 GWh, kar je 15%12) več kakor v enakem obdobju 
lani. Zaradi medsebojne pomoči in plasiranja viškov je bilo 
dobavljeno drugim republikam za 115GWh (indeks 226,8) več 
energije in od drugih republik prejeto 470 GWh (indeks 32,6) 
manj električne energije, kot je bilo predvideno v planu. 
Zaradi stalnega pomanjkanja električne energije v Jugoslaviji 
in v navedenih kritičnih obdobjih tudi v Sloveniji, so bili vse 
leto uveljavljeni varčevalni ukrepi: prepovedana je bila upo- 
raba električne energije za ogrevanje družbenih in poslovnih 
prostorov, za razsvetljavo reklam in za 50% omejena razsvet- 
ljava cest, trgov in izložb. Bolj je treba zaostriti vprašanja 
varčevanja z električno energijo. V ta namen naj bi Splošno 
združenje energetike organiziralo aktivnosti, da bodo v OZD 
industrije izdelani plani za racionalno in varčno uporabo 
električne energije in v ta namen ustanovljene do konca leta 
1982 energetke službe. 

Ocenjujemo, da bo ob normalnem obratovanju NE Krško in 
ostalih termoelektrarn ter pričakovani hidrologiji oskrba po- 
rabnikov do konca leta zadovoljiva. V nasprotnem primeru bo 
manjkajoče količine električne energije potrebno nabaviti 
izven Slovenije ali pa omejiti porabo. Interesna skupnost 
elektrogospodarstva pa bo ob tem pospešila vse aktivnosti za 
čim bolj učinkovito izvajanje programov za racionalno izkori- 
ščanje energije od proizvodnje do porabe. 

Za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije je za elek- 
trogospodarstvo skupno s premogovništvom v 1. polletju le- 
tošnjega leta ugotovljena izguba v višini 973 mio din (brez 
upoštevanja stroškov NE Krško). Vzroki za nastali položaj so 
prenizka cena energije, višji materialni stroški (cena goriv, 
zagotavljanje zalog goriv, obresti), nadplansko povečanje 
stroškov poslovanja ter tudi nezadostna racionalizacija stro- 
škov poslovanja. Za odpravo nastalega stanja primanjkljaja je 
nujno, da v elektrogospodarstvu in premogovništvu izdelajo 
akcijski program za zmanjšanje vseh vrst odhodkov poTOZD. 
Spremljati bo treba učinke varčevanja, zmanjšanja odhodkov, 
racionalnega obratovanja in poslovanja. Potrebna rast cen 
električne energije in premoga mora v večji meri kot sedaj 
pokrivati stroške enostavne reprodukcije. 

2.3. Slovensko premogovništvo je v letošnjem letu doseglo 
dobre proizvodne rezultate. V prvem polletju je v Titovem 
Velenju znašal izkop lignita 2.598 tisoč ton, kar je 6% nad 
predvidevanji v energetski bilanci-SR Slovenije za leto 1982. V 
premogovnikih rjavega premoga pa so nakopali 730 tisoč ton 
premoga in polletni načrt presegli za 7,2%. 

Nabava premoga iz drugih republik poteka v okviru predvi- 
devanj. Iz SR Srbije smo prejeli 120%, iz SR BiH pa 92% 
planiranih količin premoga. Oskrba široke potrošnje z ligni- 
tom v letošnjem letu ni bila zadovoljiva, saj je znašala le 77% 
lanskoletnih polletnih količin. Oskrba široke potrošnje z rja- 
vim premogom je bila v 1. polletju tudi slabša, do konca leta 
pa bodo dobavljene količine celo nekoliko presegle lansko- 
letne. Ob konpu polletja je bilo na deponijah termoelektrarn 
za okoli 20% manj premoga, kot je bilo planirano, predvsem 
zaradi večje proizvodnje termoelektrične energije od predvi- 
dene (nizki dotoki vode in manjša proizvodnja NE). Oskrba 
elektrarn s premogom bo do konca leta normalna ob dosega- 
nju planiranih proizvodnih rezultatov v slovenskih premogov- 
nikih in dogovorjeni dobavi premoga iz Kolubare in SR BiH. 

2.4. Oskrba porabnikov z naftnimi derivati je bila v letoš- 
njem letu znantno slabša kot v istem obdobju lanskega leta. 
Ves čas leta je bila kritična oskrba industrije z mazutom, saj 
so v posameznih obdobjih razpoložljive količine zadoščale le 
za 25-30% potreb. V prvih mesecih leta je bilo tudi nekaj 
zastojev pri oskrbi s tekočim naftnim plinom, primanjkovalo 
pa je tudi dizel goriva, 98-oktanskega bencina in reaktivnega 
goriva. Oskrba široke porabe z ekstra lahkim kurilnim oljem 
pa se .azen v omejenem obsegu na bencinskih črpalkah sploh 
ni izvajala. 

Oskrba potrošnikov z mazutom bo do konca leta nezadovo- 
ljiva. Zato je potrebno poiskati možnosti za nabavo dodatnih 
količin mazuta, aromatov, ekstra lahkega kurilnega olja in 
tekočega naftnega plina v okviru možnega dodatnega uvoza. 

12) Tolikšna proizvodnja je bila dosežena na račun vstopa 
v obratovanje NE Krško in prekomernega obratovanja nekate- 
rih termoelektrarn. 

Pravočasna oskrba široke potrošnje z ekstra lahkim kuril- 
nim oljem ne bo zagotovljena, predvsem zaradi pomanjkanja 
tega goriva. Motena bo tudi oskrba s pogonskimi gorivi, 
zaradi česar so pri oskrbi potrebni posebni ukrepi za zmanj- 
šanje porabe teh goriv. 

Oskrba porabnikov z zemeljskim plinom je bila normalna 
razen v prvih dveh mesecih, ko je prišlo do redukcij v dobavah 
iz Sovjetske zveze. Tudi do konca leta bo oskrba z zemeljskim 
plinom potekala zadovoljivo in ni pričakovati večjih težav, 
čeprav bodo dobave plina iz Sovjetske zveze verjetno tudi v 
drugem polletju neenakomerne. 

2.5. Fizični obseg železniških storitev bo v I. 1982 nekoliko 
nad planiranim predvsem zaradi uspešno realiziranega akcij- 
skega programa za povečanje prihodkov in zmanjšanje stro- 
škov poslovanja13. Kljub spodbudnemu povečanju obsega 
dela pa ugotavljamo, da bi bil le-ta še večji, če za jugoslovan- 
ske železnice ne bi bila značilna izredno nizka stopnja te- 
hnično-tehnološke in samoupravne povezanosti14. 

Zaradi zaostajanja rasti cen železniških storitev za dogovor- 
jeno splošno rastjo cen ter zaradi manjšega priliva združenih 
sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih od plani- 
ranih, bo ŽG Ljubljana na osnovi sklepa Skupščine SIS za 
železniški in luški promet v letu 1982 za kritje dela stroškov 
enostavne reprodukcije začasno uporabila razpoložljiva sred- 
stva, ki jih članice skupnosti prispevajo za razvoj železniških 
zmogljivosti. Omenjena prerazporeditev sredstev bo v tem 
letu vplivala na obseg realizacije novih železniških zmogljivo- 
sti. Zato je v letu 1983 predvsem potrebno še nadalje dosle- 
dno uresničevati naloge za povečanje obsega dela in zmanj- 
šanje stroškov poslovanja še posebno s ciljem, da se v čim 
večji meri poveča devizni priliv. 

Izpad oziroma neuresničevanje s planom predvidenih fi- 
nančnih virov Republiške skupnosti za ceste, predvsem pri- 
stojbin za domača cestna motorna vozila, prispevkov od pro- 
daje pogonskih goriv ter bistveno povečanje obveznosti za 
vračanje najetih tujih posojil, zlasti zaradi tečajnih razlik med 
vrednostjo valute ob črpanju in vračanju kredita, so v letu 
1982 privedli do ustavitve vseh novogradenj. Pomanjkanje 
sredstev se je tudi odrazilo v minimalnem obsegu rednega 
vzdrževanja magistralnega in regionalnega cestnega omrežja 
Slovenije oziroma z ustavitvijo vseh investicijsko-vzdrževalnih 
del ter modernizacij in rekonstrukcij. Za odpravo tega stanja 
so bili že sprejeti nekateri ukrepi in sicer: angažirana so 
sredstva občinskih SIS, prolongirane so nekatere obveznosti, 
ki zapadejo v letu 1982, za nekatera dela pa so najeti premo- 
stitveni komercialni krediti. Prav tako je v II. polovici leta 1982 
namensko povečan prispevek od prodaje pogonskih goriv (za 
2 din/l); povečane so tudi pristojbine za domača motorna 
vozila. 

V letu 1983 bo začela delovati nova sistemska ureditev na 
področju cestnega gospodarstva. S tem v zvezi se bo s Sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti za ce- 
ste Slovenije potrebno dogovoriti o obsegu vzdrževanja in 
novogradenj avtocest in magistralnih cest ter o delitvi dose- 
danjih virov med republiško skupnostjo za ceste in občin- 
skimi skupnostmi za ceste. 

13) Uspešno uresničevanje akcijskega programa ŽG Ljub- 
ljana kažejo rezultati v I. polletju 1982 glede na I. polletje 1981 
in sicer: prevoz blaga v ntkm se je povečal za 6,2%; prevoz 
potnikov v pkm za 5,6%; prevoz blaga za izvoz celo za 32,4%; 
prevoz premoga za 30,3%; prevoz cementa za 13,3%; število 
prepeljanih vozil v oprtnem prometu za 73,3% itd. Ob tem je 
treba poudariti, da težak gospodarski položaj doma in na 
tujem vse bolj vpliva na manjše potrebe po prevozu, kar bo 
povzročilo v II. polletju leta 1982 nekolikšno poslabšanje teh 
rezultatov. 

14) Gre predvsem za neusklajenost razvojnih načrtov, mul- 
tiplikacijo kapacitet ter s tem v zvezi za izredno nizko stopnjo 
njihove izkoriščenosti, nizko stopnjo kakovosti vzdrževalnih 
del itd., kar vse skupaj ne le, da poslabšuje že tako težak 
položaj železnice, temveč posredno vpliva tudi na veliko za- 
poslovanje cestnih zmogljivosti. Naj v zvezi s tem omenimo, 
da je npr. vsak dan neuporabnih okoli 500 lokomotiv ter okoli 
1000 potniških in 5000 tovornih vagonov, če pa bi se le-ti 
uporabili, bi se skupni učinek povečal za okoli 13%, a čimer bi 
lahko prihranili okoli 200 tisoč ton tekočega goriva. 
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Kljub recesiji na svetovnem pomorskem tržišču bo luka 
Koper uresničila načrtovani fizični obseg luških storitev za 
leto 1982. Ob tem ugotavljamo določeno prestrukturiranje 
tovorov in sicer preseganje načrtovanega prometa sipkih in 
generalnih tovorov ter zmanjševanje prometa kontejnerjev, 
Ro-Ro in ferry prometa. Tudi tranzitni promet bo po oceni 
dosegel planirani fizični porast, prav tako se bodo luške 
storitve v izvozu in uvozu povečale za okoli 10% nad planira- 
nimi. Zaradi večjih deviznih učinkov je potrebno pričeti z 
izgradnjo terminala za premog ter, da ŽG Ljubljana, Luka 
Koper in Splošna plovba pospešijo realizacijo železniške ferry 
linije Koper - Mersin, za kar bo potrebno izgraditi ferry pri- 
vez15. 

Načrtovani obseg storitev na slovenskih letališčih v letu 
1982 ne bo uresničen predvsem zaradi zmanjšanega povpra- 
ševanja po storitvah v letalskem potniškem prometu, vendar 
to ne bo povzročilo izgube na letališču Ljubljana. Zaradi bolj 
usklajenega razvoja letališke infrastrukture Slovenije pa je v 
letu 1983 potrebno samoupravno povezati oziroma združiti 
letališči Ljubljana in Maribor v eno delovno organizacijo. 

Storitve PTT prometa rastejo v skladu s predvidevanji , 
vedno večji problemi pa nastajajo pri zagotavljanju nekaterih 
osnovnih repromaterialov na notranjem trgu, ker domači do- 
bavitelji zahtevajo za prodajo svojih proizvodov na domačem 
tržišču devizno soudeležbo. Problem devizne soudeležbe je 
najbolj pereč pri nabavi kablov in prenosnih sistemov. Ob tem 
je treba poudariti, da PTT promet kljub opravljanju mednaro- 
dnih in tranzitnih PTT storitev nima lastnih deviznih sredstev 
za pokrivanje nujnih potreb po uvozu repromateriala, opreme 
in odplačila tujih kreditov. 

Zaostrene razmere na mednarodnem tržišču transportnih 
storitev so se različno odrazile na poslovanje tudi drugih 
prometnih panog. V najtežji situaciji se je znašla Splošna 
plovba Piran, saj so recesija, restriktivna monetarna politika, 
politična napetost v svetu, protekcionizem itd. bistveno vpli- 
vali na obseg mednarodne trgovinske menjave ter s tem tudi 
na veliko pomanjkanje tovora na svetovnem pomorskem trži- 
šču17. Gospodarski položaj naše trgovske mornarice je do- 
datno poslabšan tudi zaradi nelojalne konkurence med do- 
mačimi ladjarji (kar je privedlo celo do preusmerjanja tovorov 
na tuje ladje) ter, med drugim, tudi zaradi še vedno sistemsko 
nerešenega vprašanja pokrivanja deviznih stroškov, ki nasta- 
nejo pri prevozu domačih tovorov na tujih relacijah. Manjše 
stopnje rasti v mednarodnem prometu beleži tudi naš letalski 
prevoznik,18 medtem ko so se zaostreni mednarodni konku- 
renci najbolje prilagodili naši mednarodni cestni prevozniki19 

kljub izredno slabim možnostim zamenjave amortiziranih vo- 
zil z uvozom vozil, kroničnemu pomanjkanju avtopnevmatike 
in rezervnih delov ter občasnemu pomanjkanju goriva (pred- 
vsem v drugih republikah). 

Premagovanje omenjenih objektivnih težav narekuje v na- 
slednjem letu predvsem ustreznejšo komercialno politiko za- 
radi doseganja čimvečje zaposlitve domačih prevoznih zmog- 
ljivosti na mednarodnih relacijah. Prav tako je potrebno rešiti 
vprašanje pokrivanja deviznih stroškov prevoznikov (gorivo, 
mazivo) na mednarodnih relacijah, ki jih opravljajo za potrebe 
domačih komitentov: omogočiti uvoz tovornih vozil za me- 
dnarodne cestne prevoze, upoštevaje izredno devizno renta- 
bilnost tovrstnih naložb in sprejeti akcijske programe za zni- 
žanje vseh stroškov poslovanja. 

2.6. V vodnem gospodarstvu na osnovi sedanje realizacije 

15) Gre za sorazmerno zelo majhne naložbe. 
16) V I. polletju leta 1982 je agregatni indeks ptt storitev 

porastel za 10% v primerjavi s I. polletjem leta 1981. 
17) Posledica tega je višek ladijske tonaže in ostro padanje 

pomorskih prevoznin, ki je močno izražena predvsem v prosti 
plovbi, kjer ima Splošna plovba zaposleno več kot polovico 
svojega ladjevja. 

18) V prvih šestih mesecih je lnex adria aviopromet poslo- 
vala z izgubo. Realizirano je večje število aviodni za 17%, 
dočim je povprečni dnevni izkoristek letala padel za 7%, 
predvsem zaradi manjšega obsega dela v izrednem mednaro- 
dnem potniškem prometu. 

19) Na mednarodnih relacijah je bilo v lanskem polletju 
opravljeno 26,5% vseh tonskih km, v letošnjem polletju pa 
29,9%. 
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ocenjujemo, da bodo dela v letu 1982 na vzdrževanju vodoto- 
kov in sanaciji hudournikov potekala v skladu s planom. 
Izvajanje investicij nekoliko zaostaja, vendar bodo predvidena 
dela do konca leta izvršena. Dela na osnovni odvodni mreži 
bodo do konca leta 1982 urejena na 3.200 ha, kar je nekoliko 
manj, kot je bilo predvideno. 

2.7. Za zagotovitev trajnejše in stabilnejše oskrbe s hrano 
je bila v letu 1982 intenzivirana poljedelska proizvodnja. Po- 
membno je povečanje tržne proizvodnje pšenice na okoli 
44.000 ton in sladkorne pese na 220.000 ton (ocena). Razme- 
roma ugodni rezultati v rastlinski proizvodnji so kompenzirali 
izpad proizvodnje v živinoreji tako, da bo po grobi oceni 
dosežen za leto 1982 planirani fizični obseg kmetijske proiz- 
vodnje. 

V živinoreji so se v avgustu in septembru močno poslabšale 
razmere, na katere smo opozarjali že v spomladanski analizi 
in ki so povzročile poslabšanje oskrbe z mesom in ponekod 
tudi z mlekom. Velike disparitete so med odkupnimi cenami 
vključno s premijami in povprečnimi proizvodnimi cenami20, 
še posebno pa disparitete med tržnimi cenami, ki so v Slove- 
niji na dogovorjeni ravni, in tržnimi cenami v SR Hrvatski, kjer 
so (ne glede na jugoslovanske normative) izredno visoke21. 
Take razmere na trgu povzročajo velik odliv mlade pitane 
govedi v sosednjo republiko. Na zmanjšanje domače oskrbe 
je vplival tudi povečan izvoz mesa v letu 1982. Oskrbljenost 
slovenskega trga je padla na okoli polovico normalne oskrbe 
(od 35-70% po raznih območjih Slovenije). Glede na to, da so 
tudi cene mleka za okoli 2,5 din nižje kot v drugih SR in SAP 
(le-te imajo uvedeno premijo za rejce), se ti pojavi postopno 
razširjajo tudi na tržnost mleka. Uveljavljene tržne cene niso 
realne, so pa odločilne za obnašanje rejcev še zlasti zato, ker 
je govedoreja že dalj časa v slabem gospodarskem položaju. 
Postopne korekcije odkupnih cen živine (oz. cen mesa) sku- 
paj z določenimi premijami namreč ne dohajajo rasti proiz- 
vodnih stroškov. 

V letu 1982 je povečana proizvodnja in ponudba prašičev za 
okoli 15%, oskrba tega pa je še močno vezana (40-50%) na 
dobavo iz drugih SR in SAP, ki pa se je v letu 1982 precej 
zmanjšala. Pri prašičih se izguba (ki nastaja med dogovorjeno 
proizvodno in tržno ceno) prenaša iz proizvodnje v klavnice in 
predelavo. Le-te morajo v svoje proizvode vkalkulirati dogo- 
vorjeno odkupno ceno (66 din za kg žive teže), proizvajalcem 
pa plačujejo prašiče po tržni ceni 90 din, če hočejo zadovoljiti 
oskrbo oz. sploh poslovati. Pokrivanje nastalih razlik v ceni 
trenutno krijejo občine odvisno od razpoložljivih sredstev. 

Perutninska proizvodnja je na ravni iz leta 1981, ker pa gre 
pomemben del te proizvodnje v izvoz, na domačem trgu ni na 
razpolago takšnih količin, da bi nadomestile izpad govejega 
in svinjskega mesa. 

V republiki in v SFR Jugoslaviji so sprejeti nekateri samou- 
pravni sporazumi za oskrbo s pomembnejšimi prehranskimi 
proizvodi, realizacija pa ne poteka po sprejetih obvezah. Zla- 
sti proizvajalci surovin iz drugih republik (pšenice, koruze, 
sladkorja) zahtevajo višje cene od sprejetih, de\tizno partici- 
pacijo in sovlaganja v razširitev kapacitet. 

Izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov je v sedmih mesecih 
leta 1982 za okoli 55% večji kot v enakem obdobju leta 1981, 
uvoz pa za 23% manjši. Slovensko kmetijstvo in živilstvo 
vrednostno pokriva uvoz z izvozom, vendar ob določeni pra- 
vici razpolaganja z devizami ta sredstva ne zadoščajo za uvoz 
najnujnejšega reprodukcijskega materiala22. Uspehi v obsegu 
izvoza so ugodni, potrebno pa bo načrtno organiziranje proiz- 
vodnje za izvoz v vseh dejavnostih, usklajevanje programov 
izvoza in doseganje večje kakovosti ponujenega blaga. 

20) Zaradi velike disparitete med dogovorjenimi cenami 
proizvodov in stroški reprodukcijskega materiala (zlasti krme) 
se na nekaterih ključnih področjih proizvodnje (živinoreja, ..) 
ne morejo pokrivati niti stroški enostavne reprodukcije. 

21) Dogovorjena odkupna cena žive teže goveda skupaj s 
premijo znaša v SR Sloveniji 84 din, kupci iz SR Hrvatske 
plačujejo od 110 do 130 din za kg goveda. 

22) Po oceni bo do konca leta manjkalo 700 mio deviznih 
din; 300 mio deviznih din naj bi za ta namen združile članice 
SISEOT, 400 mio din pa bi si morali zagotoviti s samouprav- 
nim sporazumom o združevanju s turizmom in lesno indu- 
strijo. 
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Pri naložbah v primarno kmetijstvo bo treba preko nosilcev ■ 
oskrbe doseči večje usmerjanje sredstev na kmetijska ob- 
močja. Usmerjanje sredstev bank za primarno kmetijstvo na 
osnovi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije se 
namreč le počasi uveljavlja in je razvoj v veliki meri odvisen le 
od možnosti, ki jih imajo banke v teh območjih. Zlasti slabo se 
realizira kreditiranje naložb združenih kmetov. 

Od skupnega programa melioracij za leto 1982 na površini 
5.400 ha je doslej pripravljene investicijske dokumentacije za 
okoli 4.500 ha, izvedba programov pa močno kasni. Temeljni 
vzroki so predvsem v nezadostni organizacijski pripravljeno- 
sti, zlasti pri melioracijah zemljišč v lastnini, v dolgotrajnem 
usklajevanju programov melioracij za obdobje 1982-1985, v 
pomanjkanju sredstev investitorjev za lastno udeležbo ter tudi 
v dolgotrajnih postopkih pripravljanja in odobravanja investi- 
cij in kreditov zanje. 

Za gospodarsko leto 1982/1983 je pripravljen program se- 
tve in podpisan Samoupravni sporazum o naročeni proizvod- 
nji pšenice in sladkorne pese. Uresničevanje programa bo 
zahtevno in bo terjalo veliko organizacijskih in strokovnih 
naporov vseh nosilcev, nemoteno oskrbo z reprodukcijskimi 
materiali ter določeno stimuliranje proizvodnje in odkupa. Za 
potrebne količine reprodukcijskega materiala iz uvoza bo 
nujno zagotoviti sredstva v okviru SISEOT. Kmetijske zemlji- 
ške skupnosti morajo izdelati konkretne programe vključeva- 
nja neobdelane in slabo obdelane zemlje v družbeno organi- 
zirano proizvodnjo. V pripravi je program intenzifikacije ce- 
lotne poljedelske proizvodnje in pridelovanja krme. 

Proizvodni in ekonomski problemi so prisotni v vrsti dejav- 
nosti v živilski industriji ter so tesno povezani s pomanjka- 
njem surovin in reprodukcijskega materiala, zlasti uvoženega, 
izstopajo pa v klavno predelovalni industriji. Izredno slaba 
oskrba s surovino povzroča, da klavnice obratujejo v obsegu, 
ki dosega komaj 50-60% normalnega, predelava mesnih iz- 
delkov pa le 40%. Izrazit problem s surovinami je tudi v 
proizvodnji močnih krmil zaradi izpada velikega dela uvoza 
beljakovinskih komponent (sojine tropine, ribja moka). Cene 
surovin so izredno visoke. Neredna in draga je tudi oskrba z 
reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli, zlasti uvože- 
nimi. 

2.8. Po oceni bosta posek lesa in blagovna proizvodnja 
gozdnih sortimentov že v letu 1982 dosegla obseg, ki je bil v 
srednjeročnem planu predviden za leto 1985. To bo doseženo 
v družbenem in v zasebnem sektorju. Zaradi ugodnih rezulta- 
tov letošnjega poseka ima gozdarstvo v tem čau celo viške 
drobnega lesa listavcev tako, da se je tudi gozdarstvo v večji 
meri vključilo v izvoz na zahodna tržišča in bo predvidoma v 
tem letu izvozilo cca 140.000 m3 takšnih gozdnih sortimentov 
listavcev, ki jih domača lesna industrija ne more predelati. 

Skladno s povečanim posekom so se povečala tudi vlaganja 
v gozdove tako na gojitvenem področju kakor pri gradnji 
gozdnih cest. 

Zadnja leta je gozdarstvo v precejšnji meri v sodelovanju s 
kovinsko oz. strojno industrijo uspelo zagotoviti domačo 
strojno opremo in reducirati njen uvoz iz zahodnih držav. 
Kljub temu pa ostajajo še določene potrebe po uvozu opreme 
in repromateriala s konvertibilnega območja, ki pa jih gozdar- 
stvo vse teže pokriva zaradi majhnega ostanka deviz od last- 
nega izvoza oz. združevanja deviz od kupcev lesa. 

2. 9. Poslovni rezultati turizma in gostinstva v osmih mese- 
cih leta 1982 so slabši, kot v enakem obdobju lani. Skupno 
število nočitev se je zmanjšalo za 3%, od tega nočitve tujih 
gostov za 12%, medtem ko so se nočitve domačih gostov 
povečale za 2%. Že nekaj iet trajajočim vzrokom neugodnih 
gibanj231 so se letos pridružili tudi: močno povečana turistična 
propaganda nam konkurenčnih držav, visok dvig izvenpen- 

23) Neenotna, neustrezna in premalo učinkovita turistična 
ponudba, nezadovoljiva kvaliteta turističnih storitev, neu- 
strezna usposobljenost in motiviranost kadrov, nizka repro- 
dukcijska sposobnost turističnega gospodarstva, nezadostno 
razviti kooperacijski odnosi med zasebnim in družbenim sek- 
torjem za čim večjo vključitev zasebnih kapacitet v turistično 
ponudbo, nezadovoljivi dohodkovni odnosi med turističnim 
posredovanjem (agencijami) in organizacijami združenega 
dela turizma in gostinstva, nezadovoljiva povezanost organi- 
zacij združenega dela turizma in gostinstva med seboj in z 
organizacijami združenega dela ostalih panog. 

priloga poročevalca 

* 

zionskih gostinskih storitev in prepozno sprejeti ukrepi24', ki 
vplivajo na potek turistične sezone. Povečana turistična pro- 
paganda konkurenčnih držav je zlasti vplivala na velik izpad 
individualnih tujih gostov. Vse to pa je povzročilo tudi poslab- 
šanje strukture tujih gostov (vnos dinarjev ter prehrambenih 
in drugih proizvodov). 

Takšne razmere so vplivale na realizacijo deviznega priliva 
iz turizma, ki je v mesecih januar - junij 1982 za 19% manjši 
kot v enakem obdobju lani '. 

Za leto 1982 se ocenjuje, da se bo obseg turističnih storitev 
približal lanskoletni ravni. Tuji turistični promet bo znatno 
manjši, kakor tudi devizni priliv, ki bo po oceni dosegel 90% 
lanskoletnega. Domači turistični promet bo porasel predvi- 
doma za okoli 3%. To bo možno doseči z izboljšano kvaliteto 
turističnih storitev in storitev ostalih dejavnosti26', z boljšo 
zasedenostjo turističnih kapacitet v podaljšani sezoni, z manj- 
šim odlivom domačih gostov v tujino in z veliko aktivnostjo 
vseh, ki sodelujejo v turistični ponudbi. V okviru Republi- 
škega komiteja za turizem, Splošnega združenja za turizem in 
gostinstvo in Odbora za turizem pri Izvršilnem odboru Gospo- 
darske zbornice Slovenije bodo še nadalje organizirana po- 
svetovanja in izdelani programi aktivnosti na nemoteno odvi- 
janje turističnega prometa in propagandne in informativne 
dejavnosti v letu 1982 in 1983 v Sloveniji, kakor tudi aktivnosti 
za enotnost in usklajenost propagandne in informativne de- 
javnosti Jugoslavije. 

S ciljem izboljšanja turistične ponudbe Slovenije je v zak- 
ljučni fazi podpisovanja Samoupravni sporazum o izvajanju in 
financiranju turistične propagande, informativne in sejemske 
dejavnosti za obdobje 1982-1985 in Družbeni dogovor o na- 
menski porabi turistične takse za obdobje 198281985. 

2.10. Upadanje investicij je najprej in najbolj prizadelo grad- 
beništvo, saj bo po oceni doseglo v letu 1982 manj kot 90% 
lanskoletnega fizičnega obsega gradbenih del. Gradbene or- 
ganizacije pospešeno zaposlujejo razpoložljive kapacitete na 
še nedokončanih objektih, medtem ko je novih gradbišč zelo 
malo. Še bolj je zaskrbljujoč zastoj v projektivni in predinve- 
sticijski dejavnosti, ki za prihodnje leto ne obeta izboljšanja. 
Zastoji v hidrogradnji, cestogradnji in visokog rad nji, pred- 
vsem pa v stanovanjski gradnji grozijo, da bo zaradi vezanih 
delovnih procesov pri izvedbi objektov prišlo do večjih zasto- 
jev tudi v spremljajočih dejavnostih, če ne bo dosežena konti- 
nuiteta gradnje vsaj za preostali, okrnjeni investicijski pro- 
gram. 

Gradbeništvo si zelo prizadeva za pridobivanje novih inve- 
sticijskih del v tujini. Njihov obseg se veča (v prvih šestih 
mesecih za 32,5% več kot ob polletju lani), zaskrbljujoč pa je 
občuten padec vrednosti vgrajene domače opreme (indeks 
27,1 za 1. polletje). Tako občutno upadanje izvoza izdelkov 
višje stopnje predelave odpira vprašanje o prodornosti in 
naporih industrije, zlasti strojne, za izvoz blaga, v gradbeniš- 
tvu pa kaže na pomanjkanje usposobljenih inženiring in kon- 
zultatskih organizacij. Še vedno neurejena domača zakono- 
daja na področju investicijske dejavnosti v tujini je za reševa- 
nje teh pomanjkljivosti vse prej kot vzpodbuda in ostaja aku- 
ten problem. 

Ob širjenju obsega dela v tujini bo nujno še pospeševati 
organizacijsko in strokovno usposobljenost izvajalcev investi- 
cijskih del v tujini. Sedanjo koncentracijo gradbene aktivnosti 
na posameznih tržiščih (Irak predstavlja več kot 70% sloven- 
skih investicijskih del v tujini) bo nujno razširiti na širša 
področja, kjer še obstajajo realne možnosti za pridobivanje 
del (predvsem dežele v razvoju). 

Kritičnih zastojev v oskrbi z repromaterialom v gradbeniš- 
tvu ni bilo, le v industriji azbestno-cementnih izdelkov je 
delno ustavljena proizvodnja zaradi pomanjkanja uvoznega 

24) Zagotovitev naftnih derivatov, tujega tiska, nezadostna 
pestrost prehrambenih in drugih proizvodov, prepustnost 
mejnih prehodov, slaba obveščenost pri spremembi prodajne 
cene pogonskih goriv za nakup z bencinskimi boni. 

25) Devizni priliv iz turizma, izračunan v skladu z odlokom o 
metodologiji zajemanja in razporejanja deviznega priliva. 

VIR: NB Jugoslavije. 
26) Npr. več kulturnih in turističnih prireditev, izletov, po- 

daljšan delovni čas in povečan obseg PTT služb, trgovin, 
zdravstvenih ustanov, menjalnic, mejnih prehodov, oskrba 
tranzitnih poti itd. 
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azbesta. Občasni izpadi proizvodnje v opekarski in cementni 
industriji so bili posledica zastarele opreme in motenj v oskrbi 
s tekočimi gorivi, katerih pomanjkanja bo še ogrožalo redno 
proizvodnjo do konca leta. 

2.11. Neugodna gosodarska gibanja imajo neposreden vpliv 
na realizacijo začrtane stanovanjske gradnje. V prvih šestih 
mesecih letošnjega leta smo zgradili 21% manj stanovanj kot 
v istem obdobju lani in ne pričakujemo, da bi do konca leta 
zgradili planirano število stanovanj. Zastoji so predvsem za- 
radi neučinkovitega investitorstva v družbeno usmerjeni 
gradnji in spremenjenega načina financiranja stanovanjske in 
komunalne gradnje v SR Sloveniji. 

V zvezi s prvim vzrokom je treba poudariti nezadovoljivo 
organiziranost in neustrezno strokovno usposobljenost sa- 
moupravnih stanovanjskih skupnosti ter pooblaščenih inve^ 
stitorjev za izvajanje investitorstva v družbeno usmerjeni sta- 
novanjski gradnji v pogojih, ko ni več možna gradnja za trg. 
Poleg tega imamo še vedno pomanjkanje dolgoročnih pro- 
gramov in urbanistične dokumentacije ter neskladnosti plan- 
skih usmeritev z vidika materialnih možnosti v pogojih gospo- 
darske stabilizacije z ostalimi udeleženci v stanovanjski iz- 
gradnji.?7 

V zvezi s financiranjem je potrebno opozoriti na probleme 
zavarovanja plačil v družbeno usmerejni stanovanjski gradnji 
v zvezi z bodočim prilivom sredstev glede na izvajanje zakona 
o začasni prepovedi dajanja garancij na bodoče prilive in 
planirane kredite za financiranje investicij, dajanje kreditov in 
garancij za kritje prekoračitev pri financiranju investicij in 
uporabe kratkoročnih virov sredstev za financiranje investicij. 
Poleg tega beležimo manjši priliv sredstev zaradi izvajanja 
Zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti za potrošnjo v 
letu 1982 in tudi zaradi splošnega gospodarskega položaja. 
Ukrepi v skladu s stabilizacijskimi usmeritvami so potrebni ne 
le zaradi zadovoljevanja stanovanjskih potreb prebivalstva, 
tudi gradbeništvo in vrsta sodelujočih industrijskih panog 
imajo tu vzroke za izpad dohodka. 

Treba je opozoriti, da se ne uresničuje prehod na ekonom- 
ske stanarine, zaradi česar je razmeroma slabo vzdrževan 
družbeni stanovanjski fond. 

2.12. Nesorazmerja med cenami energije in visoke amorti- 
zacije na eni ter cenami komunalnih storitev na drugi strani 
povzročajo v komunalnem gospodarstvu dohodkovni položaj, 
ki ne omogoča niti pokrivanja stroškov enostavne reproduk- 
cije. Izgube, ki so se koncem junija za polovico zmanjašle 
glede na prvo trimesečje, se 95% nanašajo na organizacije 
združenega dela, ki opravljajo individualne komunalne stori- 
tve. Delovne organizacije letos umetno povečujejo dohodek 
tako, da zmanjšujejo obseg rednega in investicijskega vzdrže- 
vanja komunalnih objektov in naprav, kar dolgoročno pomeni 
veliko gospodarsko škodo. Več kot tretjina jih ne izvaja pla- 
nov vzdrževanja, ostale pa v zmanjšanem obsegu. 

Investicije so se zaradi tekočih gospodarskih ukrepov 
močno zmanjšale, kar povzroča pomanjkanje komunalno 
opremljenih površin za gradnjo, predvsem stanovanjsko. Si- 
stem financiranja razširjene reprodukcije temelji na samou- 
pravnem združevanju sredstev pri komunalnih skupnostih fn 
bankah. Ob uveljavitvi določil zveznega zakona o skupnem 
prihodku in dohodku v letu 1982 je v komunalnem gospodar- 
stvu nastal enoleten izpad sredstev za komunalno opremlja- 
nje stanovanjskih površin. Poleg tega pa se sredstva, ki so 
združena v ta namen v bankah na osnovi družbenega dogo- 
vora o usklajevanju smoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu in so razpoložljiva za 
porabo, ne morejo koristiti zaradi prepovedi kreditiranja in 
dajanja garancij na bodoči priliv. Vse to bo povzročilo po- 
manjkanje komunalno opremljenih zemljišč in s tem zastojev 
stanovanjski gradnji v prihodnjih letih. 

2.13. Na področju storitev in proizvodnje drobnega gospo- 
darstva ponudba ne pokriva rastočih potreb. Deficit nastaja 
predvsem pri storitvah in v tem okviru zlasti pri vzdrževanju 

27) Pred začetkom gradnje soseske morajo biti zagotov- 
ljena sredstva za vse objekte družbenih dejavnosti in pre- 
skrbe; pred začetkom gradnje stanovanjskega bloka mprajo 
biti finančno pokriti lokali v pritličju - brez tega ni možno 
začeti z gradnjo stanovanjskega bloka. 
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trajnih dobrin. Eden od vzrokov so nizke cene storitev z 
ozirom na to, da ne kompenzirajo ugodnejšega socialnega 
položaja delavca v združenem delu, in neugodni pogoji pri 
nakupu poslovnih prostorov. Na proizvodno ponudbo v veliki 
meri vpliva oskrba z repromaterialom. Zaradi fleksibilnosti so 
enote drobnega gospodarstva glede oskrbe z domačimi suro- 
vinami in repromaterialom v boljšem položaju od drugih enot 
v gospodarstvu. Težje pa je stanje pri uvozu. Enote drobnega 
gospodarstva s področja združenega dela se sicer vključujejo 
v izvoz preko nosilcev kooperacije, pri tem pa obrtne organi- 
zacije ne participirajo pri deviznem prilivu. To vprašanje se 
sicer rešuje v okviru SISEOT, vendar je reševanje treba pospe- 
šiti. V nekoliko boljšem položaju je samostojno osebno delo, 
med drugim zaradi zvišanja cenzusa možnosti uvoza pri re- 
promaterialu na 100.000 din in delovnih priprav in opreme na 
400.000 din. 

Prepočasen je tudi razvoj kooperacije, pospeševati bi ga 
morale večje industrijske asociacije s tem, da postanejo no- 
silci ustreznih programov. Intenzivnejše vključevanje drob- 
nega gospodarstva pri uresničevanju teh programov pa za- 
hteva nastajanje novih enot drobnega gospodarstva. Nezado- 
voljiva so tudi zasebna vlaganja sredstev občanov v proiz- 
vodne namene. 

2.14 Za razliko od likvidnosti v bankah likvidnost ostalega 
gospodarstva v letošnjem prvem polletju ni bila dobra. Pri- 
manjkljaj likvidnih sredstev je gospodarstvo reševalo s krat- 
koročnimi krediti in s povečanim medsebojnim zadolževa- 
njem. Slaba likvidnost gospodarstva neugodno vpliva na re- 
produkcijsko povezavo in bo pospešila trganje teh povezav. 

Plačilna sposobnost bank je bila do sredine letošnjega leta 
ugodna, nato se je nekoliko poslabšala, tako da so banke v 
juniju in juliju spet v večji meri uporabljale dopolnila sredstva 
za likvidnost. 

Denarna sredstva v gospodarstvu so se povečala v prvem 
polletju letos v primerjavi z istim obdobjem lani le za 21% in 
niso dosegla rasti poslovanja. 

Znatno bolj kot celotni prihodek (stopnja rasti 28%) so se v 
letošnjem prvem polletju povečale terjatve in sicer za 38% 
(brez terjatev za avanse), v tem najbolj nekrite terjatve (za 
42%). Terjatve do kupcev, ki zajemajo terjatve do gospodar- 
stva in negospodarstva v SRS in izven SRS, so predstavljale 
tako v prvem polletju letos kar 15% celotnega prihodka, lani 
ob istem času pa 13,9%. Nekrite terjatve predstavljajo 4,7% 
celotnega prihodka (lani ob polletju 4,3%). Tudi letos je rast 
terjatev presegla rast obveznosti do dobaviteljev, ki so se 
povečale za 34%. Manjkajoča denarna sredstva si je tako 
združeno delo zagotovilo z neporavnanimi obveznostmi do 
dobaviteljev in s kratkoročnimi krediti, ki so se povečali po 
stanju konec junija 1982 v primerjavi z junijem 1981 za 47%. 

Terjatve do kupcem so se od junija lani do junija letos 
povečale v gospodarstvu in negospodarstvu za 30,5 mlrd din; 
obveznosti do dobaviteljev pa za 21,0 mlrd din. Slovensko 
gospodarstvo in negospodarstvo je na ta način kreditiralo 
konec junija letos ostale uporabnike družbenih sredstev v 
Sloveniji, partnerje izven Slovenije in v tujini z 9,5 mlrd din več 
kot leto poprej, i 

Na pomanjkanje likvidnih sredstev je vplivala med drugim 
tudi visoka rast zalog. Nominalna vrednost zalog seje v prvem 
polletju letos povečala (za 32%) znatno bolj kot celotni priho- 
dek (za 28%), tako v celotnem gospodarstvu kot v industriji. 
Najbolj so se povečale zaloge materiala v gospodarstvu za 
36%, v industriji za 34%, medtem ko so se zaloge gotovih 
izdelkov v gospodarstvu povečale za 31% in v industriji za 
30%. 

2.15 Na osnovi podatkov iz periodičnih obračunov OZD s 
področja gospodarstva za prvo polletje leta 1982 izhaja, da se 
je število OZD, ki poslujejo z izgubo, povečalo od 181 v prvem 
polletju 1981 na 303 v istem obdobju letos. Organizacije, ki so 
poslovale z izgubo, so zaposlovale letos 59.132 delavcev (lani 
30.705), kar je 9,2% vseh zaposlenih. Rast poprečnih meseč- 
nih čistih osebnih dohodkov je bila pri OZD z izgubo višja 
(indeks 129,5) od rasti poprečnih osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu (indeks 127,7). Od skupnega zneska izgube v I. pol- 
letju letos odpade dve tretjini celotne izgube v gospodarstvu 
(oz. 3.935 mio din) na 11 OZD (IMV Novo mesto, Gorenje T. 
Velenje, TE Šoštanj, INA Nafta Lendava, Železarna Jesenice, 
Zasavski premogovniki Trbovlje, Tobačna tovarna Ljubljana, 
Salonit Anhovo, Splošna plovba Piran, Petrol Ljubljana - DO 
Zemeljski plin, lnex Adria avio promet Ljubljana). 
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Vrednostno se je znesek izgube v I. polletju letos povečal za 
149% in je znašal 5.788,5 mio din: 13% tega zneska je nastalo, 
ker OZD niso ustvarile niti toliko celotnega prihodka, da bi 
pokrile porabljena sredstva, skoraj 35% izgube je nastalo 
zaradi tega, ker OZD niso ustvarile toliko dohodka, da bi krile 
z njim vse svoje obveznosti; ostalo t. j. 52% izgube pa je 
nastalo zaradi nekritih osebnih dohodkov in drugih obvezno- 
sti iz čistega dohodka. Največ, to je 76% izgube oz. 4,4 mlrd 
din je ustvarila v prvem polletju letos industrija. Iz leta v leto 
naraščajoče število zgubarjev je med drugim v precejšni meri 
posledica neustreznih izvesticij, ki so bile v veliki meri financi- 
rane s tujimi sredstvi na kratke odplačilne roke in z visokimi 
obrestmi; precejšen vpliv pa imajo tudi tečajne razlike. 

Znaten del izgub v letošnjem prvem polletju je nastal zaradi 
povečanja amortizacije. Tako so v elektrogospodarstvu obra- 
čunali za 932,2 mio din višjo amortizacijo, kot v istem obdobju 
lani, celotna njihova izguba pa znaša letos 722,7 mio din. Na 
tako višino izgube je vplivala tudi politika cen, ki ni uresničila 
s planom predvidenega povečanja. 

Naraščajoče število OZD, ki poslujejo z izgubo, kot tudi 
višina izgube kaže na to, da posatajajo izgube vse bolj stalna 
razvojna značilnost gospodarstva v prestrukturiranju. V 
skladu s cilji prestrukturiranja jih bo treba reševati tudi z 
likvidacijami in ne le s sanacijami. 
3. Zaposlovanje 

Število zaposlenih v združenem delu je v prvih mesecih leta 
1982 še naraščalo, vendar je temu že kmalu sledila umiritev 
dinamike, v nekaterih panogah pa se je število delavcev tudi 
znižalo, le v samostojnem osebnem delu se zadržuje visoka 
rast. V prvih sedmih mesecih leta 1982 je v SR Sloveniji v 
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta število delavcev 
višje za okoli 1 %. V manj razvitih občinah je število zaposlenih 
za okoli 3% višje. 

Ocenjujemo, da bo v letu 1982 v vsem združenem delu le za 
okoli 5 tisoč delavcev več ali za 0,6%, v gospodarstvu za nekaj 
nad 3 tisoč ali za 0,4% in v negospodarstvu za 1,6%, kar 
predstavlja povečanje za nekaj manj kot 2 tisoč oseb. Število 
zaposlenih se v gospodarstvu povečuje v materialni proizvod- 
nji, v negospodarstvu pa v šolstvu, zdravstvu, socialnem var- 
stvu in socialnem delu. Ob možnostih, ki so jih pogojevale 
gospodarske razmere in nove zmogljivosti, je rast zaposlova- 
nja v letu 1982 tudi posledica sprejetih priporočil glede zapo- 
slovanja pripravnikov, omejitev pogodbenega in nadurnega 
dela ter sprememb v delovnih programih ali delovnih normati- 
vov (šolstvo, socialno delo). 

Po oceni bo v letu 1982 na novo zaposlenih okoli 23 tisoč 
oseb, od tega bo skoraj tri četrtine nadomestitev delavcev, ki 
bodo prenehali 2 rednim delom. Sprejetih pripravnikov bo v 
primerjavi s preteklim letom več za dobro petino. Delavcev in 
mladine, ki se želijo zaposliti, je tudi v letu 1982 več kot pa so 
realne možnosti, zato ostaja brez dela del iskalcev zaposlitve, 
med njimi tudi mladina iz šol. Število nezaposlenih je v pri- 
merjavi s povprečjem leta 1981 za okoli 12% višje ter se 
zadržuje na ravni okoli 14 tisoč oseb, kar bo v odnosu do vseh 
zaposlenih še vedno manj kot 2%. 

Z ukrepi, ki so bili sprejeti v drugi polovici leta 1982 s ciljem 
doseči bolj smotrno in prožno politiko zaposlovanja, bo mo- 
goče vplivati na gibanja zaposlovanja šele v letu 1983. Predvi- 
deti pa bo treba tudi ukrepe s katerimi bo doseženo večje 
produktivno zaposlovanje mladine, zlasti kadrov iz šol. 
4. Cene 

Kljub ukrepom kontrole cen tudi v letu 1982 beležimo rela- 
tivno hitro rast cen, ki je sicer manjša kot v letu 1981, vendar 
je že v sredini leta presegla za letos začrtane okvire. 

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se od de- 
cembra 1981 do avgusta 1982 povečale za 17,7% in sicer 
sredstva za delo za 9,6%, reprodukcijski materiali za 14,5%, 
blago za široko porabo pa 24,2%. Značilno je tudi, da je bila 
rast cen v panogah, ki pomembneje prispevajo k izvozu28, pa 

28) Tako so se od decembra 1981 do avgusta 1982 povečale 
cene v proizvodnji električnih strojev in aparatov za 13,1, v 
strojegradnji za 8%, proizvodnji prometnih sredstev za 14,7, 
proizvodnji končnih lesnih izdelkov za 15,8, predelavi kovin za 
13,6%, proizvodnji usnjene obutve in galanterije za 12,9, proiz- 
vodnji izgotovljenih tekstilnih izdelkov za 15,8%. 

tudi v večini panog »predelovalne industrije« v prvih osmih 
mesecih manjša kot v ostalih panogah. Hitreje od cen proizva- 
jalcev so naraščale cene na drobno, ki so bile avgusta 1982 za 
20,6% večje kot decembra 1981 in življenjski stroški, ki so v 
tem obdobju porasli za 20,3%. 

- stopnje rasti v % 

1981 XII.81 I-VIII.82 VIII.82 VIII.82 
1980 XII.80 I-VIII.81 XII.81 VIII.81 

Cene ind: izdelkov 
pri proizvajalcih 42,5 31,9 22,7 17,7 25,3 
Cene na drobno 45,1 38,8 28,6 20,6 31/4 
Življenjski stroški 42,7 36,3 29,5 20,3 33,5 

Med vzroki za hitro rast cen poleg že znanih dolgoročno 
prisotnih neskladij in nakopičenih problemov v našem gospo- 
darstvu lahko v letošnjem letu poudarimo predvsem: 

- dodatne zaostritve problemov v proizvodnji, ko se ra- 
zlične težave in zmanjšan obseg proizvodnje v razmerah 
manjšega vpliva tujih trgov in nadaljnjega procesa drobljenja 
jugoslovanskega trga, skušajo reševati z dvigovanjem cen. To 
potrjujejo tudi ugotovitve pristojnih organov za cene, da so 
predlogi za povečanje cen bolj odstopali od programov pri 
tistih organizacijah združenega dela, kjer se srečujejo s teža- 
vami v gospodarjenju. V zaostrenih razmerah so se nadalje 
poglabljali strukturni problemi in krepili nekateri negativni 
pojavi na tržišču (npr. monopolne strukture ipd.); 

- nadaljnje povečanje neskladja med ponudbo blaga in 
povpraševanjem, saj so se ob zmanjševanju blagovnih fon- 
dov, ki so se deloma preusmerili v izvoz, vse oblike porabe 
naraščale izredni hitro in preko dogovorjenih okvirov; 

- povečanje obrestnih mer ter amortizacijskih stopenj (če- 
prav naj jih organizacije združenega dela ne bi vgrajevale v 
cene), hitra rast osebnih dohodkov in povečanje obremenitev 
gospodarstva pri odlivih sredstev za nekatere oblike potroš- 
nje. 

Ocenjujemo, da so bili inflacijski pritiski v letu 1982 po 
februarju, predvsem pa v sredini leta celo večji kot v letu 1981. 
Zvezni izvršni svet je ocenil, da bi nadaljevanje takih tendenc 
ogrozilo izvajanje temeljnih ciljev stabilizacijske politike v letu 
1982 in povzročilo celo realizacijo večjega tekočega prirasta 
cen (merjeno december 1982/december 1981) kot v letu 1981. 
Zato je konec julija sprejel Odlok29 o odločitvi najvišje ravni 
cen za vse proizvode in storitve. Upoštevaje ta odlok in rela- 
tivno majhen statističen prenos cen v letošnjem letu ocenju- 
jemo, da se bodo inflacijski pritiski v manjši meri odrazili 
(statistično ugotovljenem, povprečnem) povečanju cen. 
Hkrati bo to deloma vplivalo na nadaljnem zaostrovanju nes- 
kladij med kupnimi in blagovnimi fondi, kar bo, ob še vedno 
velikem povpraševanju, siromašilo izbiro blaga na tržišču. Na 
drugi strani bi vsaka sprostitev cen pomenila približevanje 
lanskoletni dinamiki rasti cen in se odražala tudi v gibanjih 
cen v letu 1983. 

IV. INVESTICIJE 
Z resolucijo o uresničevanju družbenega plana v letu 1982 

je bilo predvideno realno znižanje investicij v osnovna sred- 
stva za 5% ob pogoju, da je obseg investicij v letu 1981 
zmanjšan za okrog 10%. Dejansko pa je bil obseg v lanskem 
letu ob upoštevanju neizvršenih izplačil za opravljena dela 
zmanjšan za 15%. V letošnjem letu so skrčenje investicij30 

terjali zlasti kreditno monetarna politika, povečana odplačila 
inozemskih posojil ter povečan prirast zalog in strateških 
rezerv. Ob manjši gospodarski rasti od načrtovane, ob skrče- 
nih možnostih financiranja plačilnobilančnega deficita z dol- 
goročnimi krediti, zmanjšanju realne akumulacije temeljnih 
organizacij združenega dela, ob močno povečanih izgubah in 
realnem upadanju dinarskih hranilnih vlog pri bankah so 
predvidene naslednje stopnje izplačil do konca leta: 

29) Ur. I. SFRJ 47 - 30. 7. 1982. 
30) Od skupaj oblikovanih sredstev za reprodukcijo (100,0) 

je bilo za investicije v osnovna sredstva v SR Sloveniji name- 
njeno v letu 1981 41,6%, za leto 1982 pa je bilo ocenjeno kot 
razpoložljivo 39,6%. To znatno zmanjšuje možnosti, da se 
uresniči plan (48,0). Dokumentacija k Analizi izvajanja DP SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, ZDP, 30. 6 1982. 
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Skupaj 

Skupaj 
Gospodarske 
Negospodarske 
- Stanov, dejavnost 
- ostalo negospodarstvo 

Ocena Ocena Resoluc. 
nominal. realnih za leto 

izplačil izplačil31 1982- 
82/81 82/81 realne 

stopnje 
-~5/0 
- 2,5 

8,3 
11,1 
3,1 

10,3 
- 9,7 

15.4 
13,2 
19.5 
13,8 
29,4 

- 5,0 
- 25,0 

V primerjavi s porabo sredstev za investicije v drugih repu- 
blikah in pokrajinah je zaostajanje investicij v SR Sloveniji 
največje32 in je rezultat doslednega izvajanja omejitvenih 
predpisov.33 Takšno zniževanje bi ob nadaljevanju imelo neu- 
godne ekonomske in socialne posledice v naslednjih letih. 

Zožene možnosti za investiranje so narekovale v SR Slove- 
niji toliko selektivnejši izbor pri novih investicijah. 

Prvi rezultati družbene verifikacije se kažejo v spremenjeni 
strukturi investicij v teku v letu 1981, ko se je v SR Sloveniji 
začelo graditi 1097 objektov s predračunsko vrednostjo 27 
mlrd din, od tega 625 »prednostnih« z 72,5% udeležbo v 
omenjeni predračunski vrednosti. Med »prednostnimi« se 
najbolj povečuje delež objektov, namenjenih izvozu. Tako se 
je v primerjavi s polletnim obdobjem od 1.4. 1981 do 30. 9. 
1981 povečal njihov delež od 20% na 34% novo začetih 
gospodarskih objektov v obdobju 1. 10.-31. 3. 1982.34 Večji 
delež je dosežen tudi pri objektih za proizvodnjo hrane (od 
6% na 11%), med tem ko je delež gospodarskih objektov za 
proizvodnjo surovin (10%) in gospodarske infrastrukture 
(19%) ostal nespremenjen. Seveda pa projekti, ki šele vsto- 
pajo v fizični proces gradnje, le počasi spreminjajo obstoječo 
strukturo, ker so novi projekti manjše predračunske vredno- 
sti35 (adaptacije, modernizacije, komunalni in manjši infra- 
strukturni objekti, skladišča). Zato bi pomenila postopna rea- 
lizacija pomembnejših projektov iz predloga programa inve- 
sticij glede na zaostrene kriterije investicijske politike tudi 
začetek procesa v spremembi dosedanje proizvodne struk- 
ture združenega dela. 

V letu 1981 in 1982 se je obseg investicijskih aktivnosti na 
manj razvitih območjih Slovenije zmanjšal podobno kot v vsej 
Sloveniji. Delež bančnih kreditov za investicije na manj razvi- 
tih območjih v vseh odobrenih kreditih na območju SR Slove- 
nije v letu 1981 je znašal 18,8%, kar je na približno istem 
nivoju kot v prejšnjih letih, v prvem polletju 1982 pa le 4,2%, 
kar kaže na upadanje interesa za vlaganja na ta območja. Tudi 
delež prevzetih obveznosti (tranš) za leto 1982 in naslednja 
leta kaže na tendenco zmanjševanja investicijske aktivnosti 

31) Ob upoštevanju deflatorja za leto 1982 za SFRJ, ki znaša 
28%. 

32) Po šestih mesecih presegajo izplačila v SFRJ za 27,6% 
lanskoletna v prvem polletju, v tem pa najbolj izplačila v SR 
Črni gori in SR BiH (preko 40 odstotkov). 

33) Zlasti: Odlok o spremembi odloka o likvidnem investicij- 
skem potencialu bank, Odlok o načinu ugotavljanja lastnega 
deleža koristnikov družbenih sredstev za finansiranje investi- 
cij, Odlok o ugotavljanju obsega in dinamike porasta pla- 
smana bank v letu 1982, Zakon o dopolnitvi zakona o poseb- 
nih pogojih za dajanje kreditov za investicije, Zakon o začasni 
prepovedi dajanja garancij o bodočih prilivih in planiranih 
kreditih za financiranje investicij, dajanje kreditov in garancij 
za prekoračitev pri financiranju investicij in uporabe kratko- 
ročnih virov sredstev za financiraje investicij ter Zakon o 
začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za fi- 
nanciranje negospodarskih in neproizvodnih investicij. 

34) SDK, Pregled podatkov o investicijskih objektih, ki so se 
gradili 31. 3. 1982 (junij 1982). Novi podatki bodo znani kon- 
cem letošnjega leta na podlagi popisa investicijskih objektov 
v teku, ki so se gradili 30. 9. 1982. 

35) Po podatkih SDK »Prijave o začetku gradnje investicij- 
skih objektov april - junij 1982« je bilo med 393 novimi objekti 
le 8 večjih od 100 mio din. 

36) IS SRS, GZ Slovenije, LB - ZB, SISEOT, Komisija za 
oceno investicij v SR Sloveniji: Program izvozno usmerjenih 
in drugih investicij, ki upoštevajo zaostrene kriterije investicij- 
ske politike, Ljubljana, avgust 1982. 

na manj razvitih območjih.37 Iz podrobnejšega pregleda inve- 
sticij, ki so bile pričete v letu 1981 in v prvem polletju 1982 v 
šestih manj razvitih občinah, je razvidno, da gre predvsem za 
manjše investicije, ki imajo večinoma značaj dopolnjevanja 
obstoječih kapacitet, zelo malo pa je razvojnih investicij, ki bi 
prispevale k prestrukturiranju gospodarstva teh občin na kva- 
litetnejših osnovah.38 

V. RAZPOREJENJE DOHODKA TER 
OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE, SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO 
1. Globalna ocena odnosov v razporejanju 
dohodka gospodarstva 

1.1. Rezultati poslovanja organizacij združenega dela s po- 
dročja gospodarstva v prvem polletju letošnjega leta kažejo, 
da so bila dosežena pri oblikovanju in razporejanju dohodka 
precej neugodnejša razmerja od predvidenih v resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za letošnje 
leto39. V pogojih višje rasti cen od predvidene se je celotni 
prihodek gospodarstva v primerjavi s prvim polletjem lani 
povečal za 28%40, poslovni stroški pa so bili višji za 27,3%. 
Doseženi bruto dohodek gospodarstva (oz. t. im. »primerljivi 
dohodek«) se je povečal za 27,3%; spričo sicer pričakova- 
nega visokega povečanja amortizacije po predpisanih mini- 
malnih stopnjah pa je bil doseženi dohodek večji le za 21,5%. 

Na razporejanje dohodka je močno vplivalo izredno visoko 
povečanje izgub v gospodarstvu. Njihov delež v bruto do- 
hodku se je povečal od 1,7% na 3,2%. 

Pri razporejanju bruto dohodka so sredstva, izločena za vse 
oblike porabe, to je za skupno in splošno porabo, kot tudi za 
osebne dohodke presegla razmerja, dogovorjena z resolucijo: 

- celotne obračunane obveznosti gospodarstva za skupno 
porabo (iz dohodka in iz osebnih dohodkov) so bile višje za 
28,2%, od tega brez prispevkov skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za 26,2%. To pomeni, da je v glo- 
balu rast sredstev za skupno porabo celo presegala rast bruto 
dohodka; v skladu z resolucijo pa bi morala zaostajati za 
rastjo bruto dohodka4'; 

- splošna poraba pridobiva iz dohodka in iz osebnih do- 
hodkov le manjši del sredstev, vendar pa so bile v prvem 
polletju obračunane obveznosti gospodarstva za te namene 
višje kar za 42,7%, od tega davek iz dohodka TOZD za 38,7%, 
zaradi povečanja stopnje davka iz dohodka TOZD, davki iz 
osebnih dohodkov pa so bili višji kar za 47% zaradi letos na 
novo uvedenega davka iz OD, namenjenega za intervencije v 
proizvodnjo hrane; 

- tudi rast osebnih dohodkov je v prvem polletju presegla 
rast bruto dohodka; sredstva za bruto, kot tudi za neto osebne 
dohodke so se povečala za 28%, kar pomeni, da je bila 
njihova rast višja od rasti bruto dohodka, čeprav bi v Skladu z 
resolucijo morala zaostajati za rastjo bruto dohodka; 

- posebej je potrebno izpostaviti tudi izredno visoko rast in 
obseg t. im. drugih obveznosti iz dohodka, ki jih resolucija 
neposredno ne opredeljuje42. V globalu so se te obveznosti 

37) po podatkih Ljubljanske banke 
38) po podatkih Službe družbenega knjigovodstva. 
39) Podrobneje o oceni usklajenosti gibanja posameznih 

oblik porabe z izhodišči republiške oziroma zvezne resolucije 
glej točko V./5. 

40) V okviru globalne rasti celotnega prihodka so se moč- 
neje povečali prihodki od prodaje na tujih trgih - za okoli 
47%, njihov delež v celotnem prihodku pa se je povečal od 
7,1% v prvem polletju lani za 8,2% v prvem polletju letos. 

41) Pri tem pa je treba omeniti, da je v prvem polletju letos 
tekoči priliv sredstev na račune SIS družbenih dejavnosti 
porasteI še hitreje kot obračunane obveznosti gospodarstva 
za skupno porabo po periodičnem obračunu, predvsem za- 
radi poračunov sredstev po zaključnem računu za leto 1981, 
ki se v obračunanih obveznostih za letošnje prvo polletje ne 
prikazujejo; celoten priliv sredstev na račune SIS je bil tako v 
prvem polletju večji za 33,2%, brez skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja pa za 32,6%. 

42) V letu 1979 so te druge obveznosti iz dohodka predstav- 
ljale 20% bruto dohodka, v prvem polletju letos pa so že 
dosegle 22% 
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povečale za 32%, njihovo rast in obseg pa v največji meri 
opredeljujeta dve obveznosti, in sicer plačila TOZD za storitve 
delovnim skupnostim (ta so se povečala za 32,3%) in izredno 
visoka rast obresti od kreditov (skoraj za 54%), kot posledica 
povečanja zlasti kreditov za obratna sredstva in zaradi letoš- 
njega povečanja obrestnih mer. 

Ob takšnem povečanju vseh obveznosti iz dohodka se je 
čisti dohodek v prvem polletju letos povečal samo za 19,8%, 
kar je vplivalo na to, da so se ob že omenjenem povečanju 
osebnih dohodkov in relativno visokem povečanju sredstev za 
skupno porabo v TOZD oblikovala samo za 1% večja sredstva 
za akumulacijo TOZD (ki vključujejo amortizacijo iznad pred- 
pisanih stopenj, sredstva za razširitev materialne osnove deta 
in sredstva rezerv), kar ob upoštevanju dosežene rasti cen v 
tem obdobju pomeni preko 25% realno zmanjšanje akumula- 
cije v primerjavi z enakim obdobjem lani43. 

1.2. Pri oceni oblikovanja celotnega prihodka do konca 
letošnjega leta smo izhajali iz predpostavk o možni rasti 
realnega družbenega proizvoda in predpostavk o gibanju cen, 
ki so opredeljene že v poglavju II. analize. Pri tem smo upošte- 
vali, da bo v letošnjem letu dosežen enak porast proizvodnih 
stroškov kot porast celotnega prihodka. 

Na tej osnovi ocenjujemo, da bo tudi bruto dohodek (t. j. 
dohodek povečan za amortizacijo po predpisanih minimalnih 
stopnjah) v celem letu porastel za okoli 28%. Pri oceni razpo- 
rejanja bruto dohodka do konca leta pa smo izhajali iz nasled- 
njih predpostavk: 

- da bodo organizacije združenega dela v celem letu 1982 
izločile za obvezno amortizacijo za okoli 80% več sredstev kot 
v lanskem letu, tako da bo tudi v celem letu zaradi visokega 
izločanja sredstev za obvezne amortizacijo doseženi dohodek 

43) Ob tem je vendar treba omeniti, da je bilo že ob pripravi 
resolucije za letošnje leto poudarjeno, da je v letošnjem letu 
spričo predvidenega visokega povečanja minimalne amorti- 
zacije za pričakovati relativno zelo skromno povečanje sred- 
stev za akumulacijo. Če pa upoštevamo še minimalno amorti- 
zacijo, so se celotna sredstva za reprodukcijo TOZD v prvem 
polletju povečala za okoli 26%. 

gospodarstva porastel počasneje od rasti bruto dohodka in 
bo dosegel okoli 23% rast; 

- ob že doseženem obsegu izgub v prvem polletju letos 
ocenjujemo, da se bo do konca leta skupni obseg izgub še 
nekoliko povečal, na kar bo tudi v drugem polletju med 
drugim vplivalo visoko obvezno izločanje sredstev za mini- 
malno amortizacijo, ki je nekatere organizacije združenega 
dela ne bodo mogle v celoti kriti iz doseženega dohodka; 

- da se bo rast sredstev za osebne dohodke, ki je v prvem 
polletju v globalu presegala okvire rasti bruto dohodka, do 
konca leta lahko uskladila s predvidenimi okviri, če se bo z 
večjo doslednostjo nadaljevala družbena aktivnost udeležen- 
cev dogovora o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka; 

- da bodo odlivi sredstev za skupno porabo v celem letu - 
pod pogojem, da se bo rast sredstev za osebne dohodke 
uskladila s predvidenimi okviri - v globalu za okoli 26,5% večji 
kot v letu 1981 (v tem okviru prispevki iz dohodka za 29% 
večji, prispevki iz osebnih dohodkov pa za 24,6%). če pa 
upoštevamo, da bodo morale SIS družbenih dejavnosti vrniti 
gospodarstvu ugotovljene presežke v prvem polletju letos, ki 
bodo namenjeni za dodatne izvozne stimulacije, pa bi bila 
poraba sredstev le za 23,1% večja kot v letu 1981 (oziroma 
skupaj s sredstvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
25,1% višja); 

- da bo zaradi že omenjenega povečanja stopenj davka iz 
dohodka v letošnjem letu in zaradi uvedbe novega davka iz 
osebnih dohodkov, namenjenega za intervencije v kmetijstvu, 
obseg sredstev za splošno porabo v republiki, ki se izločajo iz 
dohodka in iz osebnih dohodkov, v globalu večji za okoli 
38%; 

- da bodo t. im. druge obveznosti iz dohodka zlasti spričo 
visokega povečanja obresti od kreditov, kljub ocenjeni nižji 
rasti nekaterih drugih postavk (zlasti obveznosti do delovnih 
skupnosti) do konca leta v globalu zadržale višjo rast od rasti 
bruto dohodka; 

- da se bo do konca leta ob predvideni skromni nominalni 
rasti čistega dohodka izločanje sredstev za skupno porabo v 
TOZD (brez sredstev za stanovanjsko gradnjo) precej znižalo, 
sredstva za stanovanjsko gradnjp iz čistega dohodka pa se 
bodo povečala enako kot osebni dohodki; 

Na tej osnovi bi se v letu 1982 pri razporejanju bruto 
dohodka gospodarstva vzpostavila naslednja razmerja: 

Znesek v mrd din 
Realizacija Ocena 1982 

1981 

Indeks 1982/81 Struktura v % 
nominalno realno 1981 1982 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija po min. stopnjah 
Doseženi dohodek 
Razporej. dohodek 
Skup. porab, iz doh. 
Stan. prisp.-solidarn. 
Splošna por. iz doh. 
Druge obvezn. iz doh. 
v tem: 
- delov, skupn. 
- obresti 
Čisti dohodek 
Oseb. doh. (bruto) 
v tem: neto OD 
Sred. za stan. grad. iz čist. dohodka 
Skupna poraba TOZD 
Sred. za razš. mat. osn. 
Sred. rezerv 
Skupaj akumulacija TOZD (sred. za razš. mat. 
osn., rezerve in pospeš. Am. 
Skupaj sredstva za 
reprodukcijo (vključ minim. Am. 
Evidenčno: 
Sredstva za skupno porabo skupaj (iz dohodka 
in iz BOD) 

299,9 
27.6 

272,3 
275,5 
20.8 

1,8 
2,1 

68.7 

24,7 
19.9 

182.1 
120.2 
87,9 

8.6 
9.7 

37,2 
6,4 

49,9 

77,5 

48,6 

383,9 
49,8 

334.1 
342.2 

26.8 
2,3 
2.8 

89,2 

31,0 
29.9 

221.0 
151.1 
110,5 

10,8 
10,7 
40,7 

7.9 

53,0 

102,7 

61,4 

128 
180 

122.7 
124,2 
129,0 
125,6 
135,0 
129.8 

125,6 
150,0 
121.4 
125,6 
125,8 
125.6 
110,0 
109.5 
122.7 

108,2 

132,5 

126,5 

100 
141 
96 
97 

100,8 
98 

106 
101,5 

98 
117 

95 
98 
98 
98 
86 
86 
96 

83 

103,5 

99 

100,0 
9,2 

90,8 
91.8 

6,9 
0,6 
0,7 

22.9 

8,2 
6,6 

60.7 
40,1 
29.3 

2,9 
3,2 

12.4 
2,1 

16,6 

25.8 

16,2 

100,0 
13,0 
87,0 
89,0 

6,9 
0,6 
0,7 

23,2 

8,1 
7,8 

57,6 
39,4 
28,8 

2,8 
2,8 

10,6 
2,0 

13,8 

26,8 

16,0 
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Kolikor se bodo v razporejanju dohodka do konca letoš- 
njega leta uresničili navedeni odnosi v razporejanju bruto 
dohodka gospodarstva, bi se v letu 1982 lahko oblikovala za 
okoli 6% večja sredstva akumulacije, kar bi skupaj z amortiza- 
cijo po minimalnih stopnjah omogočilo, da bi se v globalu 
oblikovalo okoli 103 mlrd din sredstev za reprodukcijo TOZD 
oziroma bi se le-ta povečala za okoli 33%, njihov delež v bruto 
dohodku pa bi se povečal od 25,8% v letu 1981 na 26,8% v 
letošnjem letu.44 

Zaradi visokega obveznega povečanja sredstev za amorti- 
zacijo po predpisanih stopnjah bo združeno delo po ocenah 
letos tako sicer razpolagalo z relativno večjimi sredstvi za 
enostavno reprodukcijo, sredstva akumulacije pa se bodo 
realno precej znižala. Če upoštevamo, da bodo morale OZD 
od skupaj oblikovanih sredstev akumulacije v višini okoli 54 
mlrd din pokriti obveznosti do manj razvitih SR in SAP, ki 
bodo letos po ocenah znašali okoli 7,7 mlrd din, da bodo 
morale za razvoj gospodarske infrastrukture združiti v globalu 
okoli 115 mlrd din in da bodo ob tem morale po ocenah v 
letošnjem letu odplačati okoli 25 mlrd din zapadlih anuitet od 
kreditov (v tem okviru okoli 12 mlrd inozemskih anuitet), jim 
bo ostalo od ustvarjene akumulacije na razpolago za lastne 
naložbe v osnovna sredstva in v povečanje obratnih sredstev 
le še okoli 9 mlrd din ali petina ustvarjene akumulacije v 
primerjavi z letom 1981, ko je ta delež znašal okoli 40%. 

2. Osebni dohodki 
Sredstva za osebne dohodke delavcev v združenem delu 

(po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko) so se v sed- 
mih mesecih letošnjega leta povečala za 28,7% glede na 
enako lansko obdobje, od tega v gospodarstvu za 28,3% in v 
negospodarstvu za 30,8%. Glede na resolucijske okvire seje 
rast sredstev za osebne dohodke realizirala na znatno višji 
ravni kot je je dopuščal primerljivi dohodek. Upoštevajoč 8% 
zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo pri- 
merljivega dohodka, bi se ob 27% porastu primerljivega do- 
hodka gospodarstva v 1. polletju sredstva za osebne dohodke 
v gospodarstvu lahko povečala za 24,8%. Pregled mesečnih 
podatkov kaže, da so gredstva za osebne dohodke najbolj 
porasla v prvih mesecih letošnjega leta, od meseca marca 
naprej pa se je dinamika upočasnila in se iz meseca v mesec 
približuje začrtani rasti. 

Povprečni mesečni čisti osebni dohodek na zaposlenega v 
združenem delu SR Slovenije je v prvih sedmih mesecih letos 
Znašal 13.662 din in je bil višji za 27,4% od lanskoletnega 
povprečja enakega razdobja. V gospodarstvu je porastel za 
27,2%, v negospodarstvu pa za 28,1%, kar je odraz precej 
višje stopnje rasti zaposlovanja v negospodarstvu Zaradi 
visoke rasti življenjskih stroškov so se v tem obdobju realni 
osebni dohodki na zaposlenega v združenem delu zmanjšali 
za 1,2% glede na enako obdobje lani, v gospodarstvu za 1,4% 
in v negospodarstvu za 0,7%. 

Ocenjena rast primerljivega dohodka do konca leta 1982 za 
okoli 28% bi omogočala 25,8% rast sredstev za osebne do- 
hodke glede na lansko leto. To pomeni, da bi se morala 
povprečna mesečna stopnja rasti sredstev za osebne do- 
hodke iz prvih sedmih mesecev, ki je znašala 2,7%, znižati na 
1,1% mesečno v obdobju avgust-december 1982. Ta pogoj 
zahteva dosledno izpolnjevanje in upoštevanje vseh določil 
dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1982 in poračun preveč izplačanih osebnih 
dohodkov iz prvega polletja do konca letošnjega leta. 

44) Kolikor pa se rast sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo do konca leta ne bi uskladila v okvire, kot so 
zgoraj omenjeni, in bi se do konca leta nadaljvala njihova 
gibanja iz prvega polletja, bi na ta račun v delitvi dohodka 
ostalo na razpolago za razširjeno reprodukcijo po ocenah za 
okoli 3,4 mlrd din manj sredstev. 

45) Če pa bi upoštevali, da bodo morale TOZD povečanje 
svojih obratnih sredstev in za financiranje rezerv nameniti 
okoli 50 mlrd din, bi za te namene porabile ves preostali del 
akumulacije in še okoli 40 mlrd din amortizacije, kar pomeni, 
da bi jim od ustvarjenih lastnih sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva ostalo le še 10 mlrd din amortizacije. 

3. Skupna poraba 
Po resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 

venije v 1982. letu bi morala sredstva za družbene dejavnosti v 
globalu rasti za 9% počasneje od rasti dohodka, oziroma bi 
bila lahko višja za 16,5% glede na 1981. leto. Ker so bili ob 
polletju ocenjeni višji nominalni okviri razvoja od prvotno 
planiranih, so SIS družbenih dejavnosti lahko valorizirale 
svoje programe v okviru resolucijsko določenega razmerja 
zaostajanja rasti skupne porabe za rastjo dohodka. To po- 
meni, da bi se sredstva SIS družbenih dejavnosti lahko pove- 
čala za 22,5% glede na preteklo leto. Dejansko pa so SIS 
družbenih dejavnosti svoje programe valorizirale nekoliko 
višje in so za 22,7% višji od lanskoletnih. 

Vrednost programov SIS družbenih dejavnosti seje v prvem 
polletju letošnjega leta povečala za 29,8% glede na enako 
lansko obdobje. Najbolj so se povečala sredstva za izvajalske 
organizacije združenega dela iz naslova svobodne menjave 
dela (za 31,6%) in za zagotavljanje socialne varnosti občanov 
(za 28,8%). Ostala sredstva SIS družbenih dejavnosti, porab- 
ljena za druge določene namene, za pokrivanje materialnih 
stroškov in amortizacije, za delovno skupnost in za prenos 
drugim SIS, v celoti predstavljajo 16% vseh odhodkov SIS in 
so se povečala za 28% glede na lansko polletje. 

Priliv sredstev na račune samoupravnih interesnih skupno- 
sti družbenih dejavnosti (brez skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja) se je v prvem polletju povečal za 
32,4% glede na enako obdobje preteklega leta; skupaj s 
sredstvi skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
pa se je v prvem polletju priliv sredstev povečal za 33,5% 
glede na enako obdobje lanskega leta. 

Tako naraščanje sredstev SIS družbenih dejavnosti je pri- 
vedlo do oblikovanja znatnih presežkov sredstev nad valorizi- 
ranimi programi, ki bi po oceni znašali v prvem polletju okoli 
1.146 milj. din. Zato je bil sklenjen poseben samoupravni 
sporazum o združevanju sredstev za pospeševanje izvoza v 
1982. letu, po katerem naj bi SIS ugotovljene presežke ob 
polletju namenile za pospeševanje konvertibilnega izvoza, kar 
pomeni, da ta sredstva ne bodo namenjena za skupno po- 
rabo. V skladu z zveznim zakonom o začasni prepovedi razpo- 
laganja z delom družbenih sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti za porabo v letu 1982 pa se mesečno spremljajo 
presežki SIS družbenih dejavnosti. 

SIS so morale poleg ugotavljanja polletnih presežkov tudi 
oceniti presežke, ki bi nastali do konca leta ter ustrezno 
znižati prispevne stopnje. Tako so SIS družbenih dejavnosti 
od 1. avgusta dalje znižale v globalu prispevne stopnje iz 
osebnega dohodka in iz dohodka po osnovi bruto osebnega 
dohodka za 0,37% od mase bruto osebnih dohodkov. 

Učinki omenjenih ukrepov se zaenkrat še niso pokazali, saj 
so se podobne tendence kot v prvem polletju kazale še v 
mesecu juliju in avgustu. 

V osmih mesecih se je združilo na računih SIS družbenih 
dejavnosti za 32,6% več sredstev kot v enakem obdobju lani, 
skupaj s sredstvi skupnosti pokojninskega in.invalfdskega ter 
starostnega zavarovanja kmetov pa za 33,2% več sredstev kot 
v enakem obdobju pretekleta leta. 

Do konca leta pa bodo SIS družbenih dejavnosti združile 
50.309 milj din, kar je za 23% več kot v preteklem letu. 

Glede na nižjo oceno rasti dohodka do konca leta bi morale 
SIS družbenih dejavnosti znižati že valorizirane programe za 
1,7 odstotnega poena, tako, da bo v letu 1982 znašala njihova 
rast 21% glede na lanskoletne programe. 

Obenem bi morale SIS družbenih dejavnosti z dodatnim 
zniževanjem prispevnih stopenj znižati priliv sredstev za okoli 
870 milj. din; če to do konca leta ne bo opravljeno, bo treba ta 
del sredstev ustrezno poračunati v letu 1983. 

4. Splošna poraba 
Ocenjuje se, da bodo do konca leta 1982 prihodki občinskih 

proračunov presegli dogovorjeno raven (15,6%) za okoli 10 
odstotnih točk. Prišlo bo do oblikovanja proračunskih presež- 
kov, ki bodo po Družbenem dogovoru o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1982 (Uradni list SRS, št. 3/1982), uporabljeni namensko za 
financiranje občinskih blagovnih rezerv in kompenzacj v pro- 
izvodnji in porabi hrane. 

22 priloga poročevalca 



Prihodki neto republiškega proračuna so v prvih šestih 
mesecih 1982 realizirani 46,1%. Glede na enako obdobje 
lanskega leta so višji za 20,3%. Izvirni prihodki SR Sloveniji 
za financiranje kotizacije so realizirani 40,4% in so za 27,2% 
višji kot v enakem obdobju lanskega leta. Ob sprejemanju 
republiškega proračuna je morala SR Slovenija zaradi izpada 
temeljnega davka Qd prometa proizvodov zagotoviti tudi 
druge republiške vire za pokrivanje kotizacije za leto 1982. V 
ta namen so bile povečane stopnje davka iz dohodka TOZD in 
stopnje posebnega republiškega prometnega davka. Na novo 
sta bila uvedena tudi občinski in republiški davek iz bruto 
osebnih dohodkov za intervencije v kmetijstvu. 

Obremenitev gospodarstva z davki se je s tem povečala. 
Delež davkov iz dohodka TOZD in iz bruto osebnih dohodkov 
v dohodku gospodarstva je v prvih šestih mesecih 1982 za 
17,9% višji kot v enakem obdobju lanskega leta. 

Poraba proračunskih sredstev na ravni občin teže v okviru 
dogovorjenega 15,6% povečanja glede na leto 1981. Presežki 
se uporabljajo namensko za financiranje blagovnih rezerv ter 
za intervencijo v proizvodnji in porabi hrane. 

V proračunu SR Slovenije bo za izplačilo planiranih obvez- 
nosti primanjkovalo okoli 1882 mio din. Dodatno nepokrito 
obveznost predstavljajo izposojena sredstva za plačilo obvez- 
nosti za leto 1981 v višini 418 mio din. Ker ni realnih možnosti 
za pokritje primanjkljaja iz obstoječih virov, tečejo intenzivna 
prizadevanja za iskanje novih virov. Hkrati je Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije predložil Zveznemu izvršnemu svetu, 
da odloži plačilo dela kotizacije za leto 1982 na leta 1983,1984 
in 1985. 

V letu 1982 je bilo v SR Sloveniji že načrtovano realno 
zmanjševanje proračunov glede na predhodno leto, v toku pa 
so priprave na rebalans proračuna in sprejetje Aneksa k 
družbenemu dogovoru o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1982, ki 
pomenijo dodatno zmanjševanje proračunov občin in repu- 
blike za 2%. 

5. Ocena usklajenosti gibanja osebnih 
dohodkov ter sredstev za skupno in splošno 
porabo z izhodišči republiške oziroma zvezne 
resolucije za leto 1982 

Pri opredeljevanju politike oziroma okvirov za rast sredstev 
za osebne dohodke, ter sredstev za skupno in splošno porabo 
v letu 1982 se določila republiške in zvezne resolucije razliku- 
jejo. Medtem ko republiška resolucija opredeljuje okvire za 
gibanje posamezne oblike porabe v relativnem zaostajanju za 
rastjo primerljivega (bruto) dohodka 46), pa zvezna resolucija 
določa za rast sredstev za skupno porabo (brez sredstev za 
socialne dajatve, ki so izvzeta in za katera velja določilo, da se 
lahko povečajo do rasti nominalnega družbenega proizvoda 
oziroma bruto dohodka) in za rast sredstev za splošno porabo 
absolutni limit47', medtem ko določa za gibanje osebnih do- 
hodkov zgornji okvir, ki je opredeljen z rastjo čistega do- 
hodka. 

46) V republiški resoluciji je opredeljeno, da bi ob predvi- 
deni rasti bruto dohodka za 21,8% smela sredstva za osebne 
dohodke v letošnjem letu v globalu rasti največ za 20%, (kar je 
za 8% počasneje od rasti bruto dohodka), sredstva za skupno 
porabo skupaj s sredstvi SPIZ bi lahko porasla v globalu za 
18,6% (ali 15% počasneje od rasti bruto dohodka), v tem 
okviru sredstva za SIS družbenih dejavnosti za 16,5% (ali 25% 
počasneje od rasti bruto dohodka). Sredstva za splošno po- 
rabo pa naj bi porasla za 15,6%. 

47) Zvezna resolucija opredeljuje absolutni limit za rast 
sredstev za skupno in splošno porabo v globalu za 18%, in v 
tem okviru za sredstva splošne porabe v republiki za 17%. Pri 
tem pa so iz teh omejitev izvzeta sredstva za pokojnine, 
nadomestila za brezposelne, nadomestila v zdravstvu za čas 
bolezni, denarne pomoči in otroški dodatki, za katere je 
opredeljena meja rasti v okviru rasti bruto dohodka. Ob upo- 
števanju teh izjem bi tako ostala sredstva za skupno porabo~ 
lahko letos porasla največ za 18,5%. 

Primerjava med ocenjenim gibanjem posameznih oblik porabe v SR Sloveniji do konca letošnjega 
leta in dovoljenimi okviri za njihovo rast po zvezni oziroma republiški resoluciji pa kaže naslednje 
odnose: 

- v mrd din 
tekoče cene 

Realizacija 
1981 znesek 

Ocena 1982 Dovoljen porast po 
republiški resoluciji 

Dovoljen porast po zvezni 
resoluciji 

Znesek Indeks 
1982/1981 

Znesek Indeks 
1982/1981 

Znesek Indeks 
1982/1981 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija (min.) 
Dohodek (doseženi) 
Čisti dohodek 
1. Sredstva za osebne dohodke 
(neto) 
2. Sredstva za skupno porabo 
skupaj 
v tem: 
- SIS družb. dej. 
- SPIZ 
2.1. - sredstva skupne porabe, ki 
so po zvezni resoluciji omejena 
2.2. - ostala sredstva, ki niso 
omejena 
3. Sredstva za splošno porabo v 
SRS 
4. Skupaj sredstva, za splošno in 
skupno porabo, ki so omejena 
(2.2. + 3.) 
5. Skupaj sredstva za OD, skup- 
no in sploš. porabo 

; 

299,9 
27.6 

272,3 
182,1 
111,3 

62,0 

40,8 
21.2 
32.3 

29,7 

16.4 

48.7 

189,8 

383,9 
49.7 

334,2 
221.0 
140.1 

77.8 

50.2 
27.3 

18,8 

236,4 

128,0 
180,0 
122.7 
121,4 
125.8 

125,1* 

123,1* 
129,0 

114,8 

124.7* 

140,1 

76,8 

49,5 
27,3 

18,9 

235,8 

125,8 

123,8 

121,2 
129,0 

115,6 

124,3 

135,1 

76,4 

38.3 

38.1 

19.2 

57.4 

230,7 

121.4 

123,1 

118.5 

128,0 

117,0 

118,0 

121,5 

"pri tem je upoštevano, da bodo SIS družbenih dejavnosti od skupaj oblikovanih sredstev vrnile ugotovljene presežke v višini 1.146 
mitij. din gospodarstvu za dodatne izvozne stimulacije. 
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Primerjava med izhodišči republiške oziroma zvezne reso- 
lucije in ocenami gibanja posameznih oblik porabe do konca 
leta 1982 kaže: 

- da bi ob ustrezni družbeni aktivnosti mogli doseči uskla- 
ditev gibanja osebnih dohodkov z izhodišči republiške resolu- 
cije, to je doseči v globalu 8% zaostajanje za predvideno 
rastjo bruto dohodka; vendar pa to ne bo zadoščalo za uskla- 
ditev rasti osebnih dohodkov z rastjo čistega dohodka, kot to 
opredeljuje zvezna resolucija (v tej točki že določila samih 
resolucij med seboj niso vsklajena). 

- da bo poraba sredstev SIS družbenih dejavnosti ob upo- 
števanju poračuna presežkov, ugotovljenih v prvem polletju, 
ki jih bodo le-te morale vrniti gospodarstvu za dodatne 
izvozne stimulacije, za okoli 23,1% višja kot v letu 1981, 
oziroma skupaj s sredstvi skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja za okoli 25,1% višja, kar še vedno presega 
okvire republiške resolucije (v globalu za 1,3 odstotne točke) 
oziroma okvire zvezne resolucije (za 2 odstotni točki). 

- da bo priliv sredstev za splošnb porabo v globalu pri- 
bližno vsklajen z izhodišči republiške resolucije, oziroma celo 
nekoliko nižji od dovoljenega porasta po zvezni resoluciji; 

- da bo ob takšnih gibanjih skupna sredstva za osebne 
dohodke, skupno in splošno porabo v globalu porasla za 
okoli 24,7%, s čimer bi v globalu le dosegli, da bi se celotna 
poraba približno uskladila z izhodišči republiške resolucije, 
medtem ko bo v primerjavi z izhodišči zvezne resolucije njena 
rast za okoli 3,2 odstotne točke višja.48 

Družbeni proizvod 
Saldo izvoza minus 
uvoza blaga in storitev 
Bruto razpoložljiva sredstva 
Neto odlivi sredstev v federacijo in v 
druge republike in AP 
Razpoložljiva sredstva 
za končno porabo v SR Sloveniji 

Od skupaj razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji se precej- 
šen del sredstev odlije v druge SR in SAP in v federacijo. Med 
temi odlivi zavzema precejšen delež prispevek za pokrivanje 
potreb federacije, ki se ;e v preteklem letu zaradi sprememb v 
sistemu financiranja zveznega proračuna (precejšnje poveča- 
nje deleža kotizacije republik na račun zmanjšanja deleža 

48) Ce pa bi upoštevali še investicije v osnovna sredstva, ki 
bodo po ocenah v letošnjem letu realno padle za okoli 14%, 
oziroma bodo nominalno večje le za 10,1% (po izhodiščih 
republiške resolucije naj bi realno padle za 5% oz. nominalno 
porasle za 21,6%; po izhodiščih zvezne resolucije pa naj bi 
realno padle za 6%, oziroma nominalno porasle za 20,3%), 
potem izračunani kažejo, da bodo vse oblike porabe skupaj 
(osebni dohodki, skupna in splošna ter investicijska poraba) v 
letošnjem letu v globalu porasle nominalno za 20,1 %, med- 
tem ko bi po izhodiščih republiške resolucije lahko porasle za 
23,4% po izhodiščih zvezne resolucije pa za 21,2%. To po- 
meni, da bodo vse štiri oblike porabe skupaj v globalu dose- 
gle nižjo rast kot izhaja iz zvezne resolucije. 

VI. OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH 
SREDSTEV ZA KONČNO PORABO V SR SLOVENIJI 

Bilančni izračuni, izdelani na podlagi razpoložljivih podat- 
kov o doseženih gibanjih v letošnjem letu in dosedanjih ocen 
o možnosti razvoja do konca leta 1982 na posameznih po- 
dročjih kažejo, da se bodo oblikovala v letu 1982 kot posle- 
dica zaostrenih odnosov v proizvodnji, potrošnji in še zlasti v 
celotnih ekonomskih odnosih s tujino neugodnejša razmerja 
pri oblikovanju in razporejanju razpoložljivih sredstvih v SR 
Sloveniji kot v letu 1981 in še posebej v primerjavi s predvide- 
vanji družbenega plana. 

Ob sicer visoki nominalni rasti družbenega proizvoda so 
bila že v preteklem letu bruto razpoložljiva sredstva v SR 
Sloveniji nižja zaradi velikega odliva naše akumulacije v tujino 
kot posledice večjega izvoza blaga in storitev od uvoza blaga 
in storitev ter znatno večjega obsega obveznosti za odplačilo 
inozemskih posojil od možnosti koriščanja dodatnih inozem- 
skih sredstev. Tako so bruto razpoložljiva sredstva v SR Slo- 
veniji v primerjavi z ustvarjenim družbenim proizvodom že 
padla v letu 1981 na 98,2%. Ker se tudi v letošnjem letu računa 
s povečanjem pozitivnega salda med izvozom in uvozom 
blaga in storitev, hkrati pa z še večjimi obveznostmi do tujine 
za odplačilo inozemskih posojil, se bo po ocenah delež bruto 
razpoložljivih sredstev v razmerju do družbenega proizvoda 
nadalje zmanjšal na okoli 95%: 

Indeksi rasti v % Struktura v % 
1981 1982 1980 1981 1982 

134,8 128,0 100,0 100,0 100,0 

-2,8 1,8 4,8 
128,7 124,1 102,8 98,2 95,2 

149,3 129,5 8,2 9,1 9,2 

126,9 123,5 94,6 89,1 86,0 

financiranja iz primarne emisije) ki se bo po dosedanjih oce- 
nah zaradi hitrejše nominalne rasti družbenega proizvoda od 
rasti obveznosti do zveznega proračuna v primerjavi z lanskim 
letom nekoliko znižal. Med odlivi v druge SR in SAP zavzema 
pomemben delež tudi prispevek za pospeševanje razvoja 
manj razvitih SR in SAP (v višini 1,83% družbenega proizvoda 
družbenega sektorja in dodatnih 0,03% za najhitrejši razvoj 
SAP Kosovo). Med ostalimi odlivi se povečuje tudi delež 
dolgoročnih plasmajev in skupnih vlaganj naših organizacij 
združenega dela v drugih SR in SAP na podlagi neposre- 
dnega samoupravnega združevanja dela in sredstev. 

Ob upoštevanju vseh teh odlivov sredstev iz SR Slovenije 
kažejo dosedanje ocene, da se bo v letu 1982 delež sredstev 
razpoložljivih za končno porabo v SR Sloveniji, ki je že v letu 
1981 v primerjavi z letom 1980 padel od 94,6% družbenega 
proizvoda na 89,1 %, dodatno znižal na okoli 86% družbenega 
proizvoda. 

Razpoložljiva sredstva za porabo v SR Sloveniji pa se bodo 
izhajajoč iz dosedanjih ocen razporejanja dohodka in gibanja 
posameznih oblik notranje porabe v SR Sloveniji (ki so bile 
podane v prejšnjih točkah analize) razporedila takole: 

Znesek v mrd din tekoče cene 
1980 1981 1982 

realiz. realiz. ocena 
250.4 337,5 3432,1 

-7,1 6,1 20,9 
257.5 331,4 411,2 

20,6 30,7 39,8 

236,9 300,7 371,5 
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Znesek v mrd din Indeksi rasti Delež v družbenem proizvodu 
v% 

1980 
realiz. 

1981 
realiz. 

1982 
ocena 

1981 1982 1980 1981 1982 

DRUŽBENI PROIZVOD 
Razpoložljiva sredstva 
za končno porabo v SR Sloveniji 

250,4 

236,9 

337,5 

300,7 

432,1 

371,5 

134.8 

126.9 

128,0 

123,5 

100,0 

94,6 

100,0 

89,1 

100,0 

86,9 
Osebna potrošnja 
v tem: 
- osebni dohodki 

106,7 

85,0 

137,7 

111,3 

175,0 

140,0 

129,0 

131,0 

127,1 

125,8 

42,6 

33,9 

40.8 

32.9 

40,5 

32,4 
Družbeni standard 
v tem: 
- Investicije v družb, standard 
od tega: 
- investicije v stanovanjsko gradnjo 
- ostale investicije v družb, standard 
- Materialni izdatki skupne porabe 

40,3 

24,5 

16,8 
7,7 

15,8 

51.5 

29.6 

21,2 
8,4 

22,0 

60,0 

31,3 

23,8 
7,5 

28,7 

128.0 

120.5 

126,7 
107.1 
139.6 

116,2 

106,0 

112,0 
90,6 

130,0 

16,1 

9,8 

6,7 
3,1 
6,3 

15,3 

8,8 

6,3 
2,5 
6,5 

13,9 

7,3 

5,5 
1,8 
6,5 

Investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva 47,6 52,4 59,1 110,2 112,8 19,0 15,5 13,7 
Splošna poraba (materialni 
izdatki in investicije) 
Prirast zalog, strateške 
in druge rezerve in ostalo 

12,0 

30,3 

16,4 

42,6 

20,8 

56,5 

136,5 126,9 

140,7 132,6 

4,8 

12,1 

4,9 

12,6 

4,8 

13,1 
- osebna poraba, zlasti na osnovi osebnih dohodkov, ki so v letih 1980 in 1981 rasli nominalno počasneje od rasti dohodka 

oziroma od rasti razpoložljivih sredstev, realno pa so se močno zmanjšali, bo tudi v letošnjem letu še nekoliko znižala svojo 
udeležbo v družbenem proizvodu; 

- sredstva za družbeni standard, ki so v preteklih dveh letih močno znižala svojo udeležbo v družbenem proizvodu zaradi 
precejšnjega zmanjšanj^ deleža investicij v družbeni standard (tako v stanovanjsko gradnjo kot v ostale oblike družbenega 
standarda), bodo v letu 1982 zaradi nadaljnjega zmanjševanja investicij v družbeni standard še nadalje precej zmanjšala svoj delež 
v družbenem proizvodu; 

- tudi gospodarske investicije v osnovna sredstva so v preteklih dveh letih izredno močno zmanjšale svoj delež v družbenem 
proizvodu. Njihov delež, ki je v preteklem petletnem obdobju znašal v povprečju okrog 20%, se je v letu 1981 zmanjšal na 15,5%, po 
dosedanjih ocenah pa bo v letošnjem letu padel celo na okoli 13,7%, kar je verjetno že blizu spodnje sprejemljive meje, saj bi 
verjetno njihovo nadaljnje vpadanje v prihodnjih letih povzročilo resne probleme v tokovih reprodukcije in ogrozilo možnosti za 
prestrukturiranje gospodarstva. S tem se je namreč obseg razpoložljivih sredstev za godpodarske naložbe v SR Sloveniji že močno 
približal razpoložljivim sredstvom za enostavno reprodukcijo, ki bodo po dosedanjih ocenah v letu 1982 znašala okoli 11,5% 
družbenega proizvoda (če pa upoštevamo še amoftizacijo iznad obveznih minimalnih stopenj, pa 12,9%). 

VII. OSNOVE POLITIKE RAZVOJA V LETU 1983 

1. Prikaz osnovnih možnosti razvoja SFR 
Jugoslavije predvidenih z zvezno resolucijo za 
leto 1983 

Osnovni cilji ekonomske politike, kot so definirani v razpo- 
ložljivih zveznih gradivih za leto 1983, so: zaustavljanje na- 
daljnjega upadanja gospodarske aktivnosti, posebno indu- 
strijske proizvodnje; odplačevanje dospelih obveznosti do 
tujine in povečanje izvoza blaga in storitev, posebno na kon- 
vertibilno področje. V ta namen bo potrebno uskladiti vse 
oblike potrošnje z razpoložljivimi sredstvi in si prizadevati za 
povečevanje deviznega priliva, povečanje proizvodnje na do- 
mači surovinski osnovi, racionalizacijo deviznih odlivov in 
zmanjševanje domačega povpraševanja. Ob teh ciljih in sme- 
reh ukrepanja je predvidena 2%-na rast industrijske proizvod- 
nje, 4%-na rast kmetijske proizvodnje, ter 1,5%-na rast celot- 
nega družbenega proizvoda. Izvoz blaga in storitev naj bi 
istočasno porasel za 7,5% oz. na konvertibilno tržišče za 
13%, uvoz blaga in storitev za 1,5%, s konvertibilnega po- 
dročja pa se zmanjšal za 4%. Zaradi obveznosti do tujine bo 
potrebno v skrčenih razvojnih okvirih omejiti tudi vse oblike 
porabe in sicer investicije realno za 10% (investicije v 
osnovna sredstva celo za 12%), osebno, skupno in splošno 
porabo pa za 5%. Stabilizacijsko naravnane usmeritve eko- 
nomske politike bodo podprte s kreditno monetarno politiko, 
ki bo zagotovila, da bo denarna masa porasla največ do nivoja 
planirane stopnje rasti za leto 1982; s tako politiko bo uskla- 
jen tudi porast plasmajev bank. Tako zastavljena ekonomska 
politika naj bi ustvarila pogoje za bistveno manjši porast cen v 
letu 1983 ob tem, da bodo cene vseh pomembnejših proiz- 
vodov in storitev še naprej pod neposredno družbeno kon- 
trolo 

O zveznih gradivih bo do njihovega končnega sprejetja 

tekla razprava, ki se bo morala osredotočiti predvsem na 
ključna vprašanja ekonomske politike v letu 1983, ki so pred- 
vsem v: načinu, kako doseči čimvečji izvoz na konvertibilno 
območje, kako zagotoviti čim celovitejšo povezanost jugoslo- 
vanskega gospodarstva v reprocelotah usmerjenih v izvoz na 
konvertibilno območje, kako ob omejenih uvoznih možnostih 
zagotoviti primerno oskrbljenost s surovinami in reprodukcij- 
skimi materiali, izključujoč pri tem mehanizme centralistične 
distribucije in kako zmanjšati posamezne oblike domače po- 
rabe v letu 1983. Končne rešitve teh vprašanj bodo po- 
membno vplivale tudi na možne smeri razvoja in na opredeli- 
tve ekonomske politike v SR Sloveniji v letu 1983. 

2. Izhodišča za politiko razvoja SR Slovenije v 
letu 1983 

Razmere na področju ekonomskih odnosov s tujino bodo 
tudi v letu 1983 - prvem letu uresničevanja spremenjenih 
planskih aktov - odločilno opredeljevale razvojne možnosti v 
SR Sloveniji in to tako v možnostih za proizvodnjo kot tudi v 
možnostih za posamezne oblike porabe. Pogoji razvoja bodo 
težki in zato bo bistvenega pomena, da delavci in delovni 
ljudje v vseh oblikah svoje samoupravne organiziranosti prev- 
zamejo vso odgovornost za oblikovanje in uresničevanje te- 
koče in razvojne politike. 

1 Osnovna naloga ekonomske politike v letu 1983 bo za- 
gotoviti presežek v devizno bilančni poziciji SR Slovenije v 
enotni devizni bilanci SFR Jugoslavije, ki bo zagotavljal po- 
ravnavanje obveznosti do tujine in solidarnostno odplačeva- 
nje dolgov na ravni federacije ter zagotovil nemoten repro- 
dukcijski proces. Zato bo potrebno hitro povečevati konverti- 
bilni izvoz, ki mora zagotoviti čim večji neto devizni učinek, 
zlasti v odnosih z razvitimi zahodnimi deželami. Uvoz bo treba 
oblikovati v okviru, ki ga ob potrebnem pozitivnem saldu 
devizno bilančne pozicije omogoča izvoz, ob tem pa ga pre- 
strukturirati tako, da bomo uvažali predvsem blago, ki ga 
potrebuje izvozna proizvodnja in proizvodnja, ki je po- 
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membna za najnujnejšo oskrbo prebivalstva. Temu cilju bo 
potrebno podrediti ostale cilje ekonomske politike, med kate- 
rimi bodo v danih plačilnobilančnih možnostih posebej po- 
membni: zavzemanje za doseganje čim večjega obsega indu- 
strijske in druge proizvodnje; politika delitve, ki bo zagotav- 
ljala porabo izključno v okvirih sredstev razpoložljivih za 
domačo porabo - potem ko bomo poravnali vse obveznosti 
do tujine; in nekateri problemi, ki so posebej pomembni z 
vidika uresničevanja stabilizacijske politike (prizadevanja za 
čim večjo proizvodnjo hrane, racionalno rabo energije, reše- 
vanje problematike izgub). 

2. Ocene kažejo, da bi upoštevaje napore za nadaljnje 
nujno prestrukturiranje proizvodnje v smeri izvoza na konver- 
tibilno področje v SR Sloveniji v letu 1983 lahko dosegli 1,6% 
rast družbenega proizvoda. Eden od pogojev za doseganje 
rasti družbenega proizvoda je v tem, da uvoz blaga ne bi 
nadalje realno upadal kot v letu 1982 tako, da se oskrbljenost 
proizvodnje s surovinami in reprodukcijskimi materiali v letu 
1983 ne bi nadalje slabšala. Da bi ob tem uspešno poravnali 
vse obveznosti do tujine in obveznosti, ki izhajajo iz solidar- 

nostnega združevanja deviznih sredstev (oz. posojila) na ravni 
Jugoslavije, bi moral izvoz iz SR Slovenije v letu 1983 realno 
porasti za 15%. Vsekakor je to izredno zahtevna naloga, ki bi 
po sedanjih ocenah zahtevala v letu 1983 dodatno 10 mlrd din 
za izvozne stimulacije - poleg intenzivnejše politike tečaja 
dinarja - kar vse naj bi prispevalo, da bo postal izvoz tudi 
dohodkovno interesanten. To pa pomeni, da bodo spričo tako 
zahtevnih nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino 
razpoložljiva sredstva za končno porabo v SR Sloveniji v 
prihodnjem letu realno še znatno nižja kot v letu 1982. Zato bi 
morali za ustrezno prestrukturiranje blagovnih fondov v izvoz 
in za zagotovitev ustreznih sredstev za izvozne stimulacije v 
letu 1983 realno zmanjšati vse oblike tekoče porabe (osebno, 
splošno in skupno) za 6-7%49. Hkrati menimo, da skladno z 
ugotovitvami v predhodnih poglavjih ne moremo nadaljevati 
politike zmanjševanja deleža gospodarskih investicij v druž- 
benem proizvodu, saj se je ta že povsem približal meji eno- 
stavne reprodukcije. Prav tako bi morali v letu 1983 vsaj 
zadržati delež gospodarskih investicij v družbenem proiz- 
vodu. 

Ob upoštevanju teh globalnih izhodišč bi bila v letu 1983 dosežena naslednja globalna razmerja pri 
oblikovanju in razporejanju razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji: 

- tekoče cene 

Znesek v mlrd 
din 

Indeksi rasti v % Delež v družbenem 
proizv. v % 

1-9821983 
ocena predvid. 

1. DRUŽBENI PROIZVOD 
2. Saldo izvoza minus uvoza 
blaga in storitev 
3. Razpoložljiva bruto sredstva 
v SR Sloveniji, 
4. Odlivi sredstev v federaciji 
in druge SR in SAP 
5. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
KONČNO PORABO V SRS 
od tega: 
Življenjski standard 
v tem: 
Osebna potrošnja 
- osebni dohodki 
Družbeni standard 
Investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva 
Splošna potrošnja 
(materialni izdatki in investicije) 
Prirast zalog, povečanje 
strateških in drugih rezerv in ostalo 

432,0 

20,8 

411,2 

39,8 

371,4 

235,0 

175.0 
140.1 
60.0 

59.1 

20,8 

56,5 

526.7 

42,9 

483.8 

50,9 

433,8 

266.8 

199,5 
156.9 
67,3 

72,1 

23,3 

71,6 

nominalno 
121,9 

117.6 

125.7 

116.8 

113,5 

114,0 
112.0 
112.1 

121.9 

112,0 

126,7 

realno 1982 1983 
101.6 

98,0 

104.7 

97.3 

94,6 

95,0 
93.4 
93,4 

101,6 

93,4 

105,5 

100,0 

4,8 

95,2 

9,2 

86.0 

54.4 

40.5 
32,4 
13,9 

13,7 

4,8 

13.1 

100,0 

8,2 

91.8 

9,5 

82,3 

50.6 

37.9 
29,8 
12.7 

13,7 

4,4 

13,6 

3. Ob tako opredeljenih ciljih in okvirih razvoja bo potrebno 
z ekonomsko politiko zagotoviti: 

- absolutno prednost pri oskrbi z reprodukcijskim materia- 
lom in surovinami p'roizvodnji, usmerjeni v izvoz na konverti- 
bilno tržišče; 

- proizvodnji blaga in opravljanju storitev usmerjenim v 
izvoz na konvertibilno tržišče zagotoviti prednost pri tekočem 
bančnem poslovanju, posebno pri financiranju obratnih sred- 
stev; 

- proizvodnji blaga in storitvam usmerjenim v izvoz na 

49) To bi ob 20% rasti cen pomenilo približno 40% zaosta- 
janje nominalne rasti vseh oblik porabe za rastjo dohodka. 

Preverjamo tudi variante, po katerih bi se vse oblike porabe 
gibale skladno s politiko zapisano v planskih dokumentih, to 
je, da bi rast porabe zaostajala 10% za rastjo dohodka. Izra- 
čuni kažejo, da bi bilo ob takih predpostavkah za doseganje 
1,6% porasta družbenega proizvoda dovolj približno 2% po- 
večanje izvoza. V sedanji deviznobilančni situaciji ocenju- 
jemo, da s tako politiko nikakor ne moremo zagotoviti potreb- 
nih sredstev za poravnavo obveznosti do tujine. To zahteva 
večjo rast izvoza, za katero pa - ob samo 10% zaostajanju 
rasti tekoče porabe za rastjo dohodka - ne bi razpolagali z 
zadostnimi blagovnimi skladi. 

konvertibilno tržišče zagotoviti prednost pri pridobivanju ino- 
zemskih kreditov, za katero bi moralo veljati načelo, da jih 
lahko prejme le tista organizacija združenega dela, ki bo 
lahko zagotovila tudi njihovo vračilo; 

- z ustrezno stopnjo stimuliranja izvoza na konvertibilno 
tržišče in doslednejšim uresničevanjem politike realnega te- 
čaja dinarja zagotoviti tudi dohodkovno motiviranost za izvoz 
na konvertibilno tržišče; 

- v okviru investicijske politike-podobno kot je bilo to že v 
resoluciji za leto 1982 - izvoz na konvertibilno področje po- 
staviti kot izločitveni kriterij, razen v nekaterih posebej dogo- 
vorjenih primerih; 

- z investicijsko politiko kreditni potencial doslednejše 
usmerjati v naložbe usmerjene v izvoz na konvertibilno trži- 
šče. 

Poleg stimuliranja izvoza in obvladovanja vseh oblik porabe 
bodo potrebne tudi številne druge aktivnosti na notranje 
ekonomskem področju, saj ocenjujemo, da so možnosti ne- 
posrednega ukrepanja na področju ekonomskih odnosov s 
tujino v SR Sloveniji v veliki meri že izčrpane. 

4. V letu 1982 bo potrebno nadaljevati z napori za čim večjo 
proizvodnjo hrane. V ta namen bodo zagotovljena sredstva za 
pospeševanje proizvodnje hrane, za naložbe v proizvodnjo 
mleka in mesa, za izvedbo setvenih programov in oskrbo te 
proizvodnje z reprodukcijskimi materiali ter programi odkupa 
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na osnovi že v letu 1982 doseženih pozitivnih rezultatov. 
5. Izredni napori v letu 1983 bodo torej potrebni tudi na 

področju delitve, kjer se zaostruje potreba po učinkoviti poli- 
tiki zaščite standarda prebivalstva z najnižjimi dohodki in po 
odločnejšem uvajanju elementov stimulativnosti za delovno 
zavzete in uspešne delavce ter njihove organizacije. Predpo- 
stavljamo, da bodo na področju delitve v letu 1982 dosežene z 
resolucijo začrtane usmeritve; kolikor bi pri posameznih obli- 
kah porabe v letu 1982 prišlo v prekoračitev, bi jih bilo po- 
trebno v letu 1983 dosledno poračunati. Da bi se onemogočilo 
ustvarjanje velikih presežkov pri prilivih sredstev za posa- 
mđSme oblike porabe, bi bilo potrebno v nasprotju s predho- 
dnimi leti instrumentarij na področju omejevanja sredstev za 
posamezne oblike porabe naravnavati na prilive sredstev. 
Dosedanji način vračanja sredstev po tem, ko so se sredstva 
že odlila iz gospodarstva, po naših ocenah ni primeren, ker z 
naknadnim vračanjem sredstev v gospodarstvo ta sredstva 
postajajo ponovno osnova za razporejanje celotnega pri- 
hodka, kar pomeni svojevrstno drobljenje kvalitetnih likvidnih 
sredstev gospodarjenja. Poleg tega s takim načinom umetno 
povečujemo dohodek in družbeni proizvod. 

V letu 1983 ne bi obstajali nikakšni viški iz naslova prilivov 
sredstev za posamezne velike porabe, sredstva za izvozne 
stimulacije bi ob tem morali zagotavljati z neposrednim zdru- 
ževanjem v samoupravni interesni skupnosti za ekonomske 
odnpse s tujino, pri čemer bi organizacije združenega dela, ki 
imajo največji izvoz, združevale najmanjše prispevke (ali pa 
jih sploh ne bi) in dobivale največ sredstev za izvozne stimula- 
cije. Hkrati z zagotavljanjem sredstev za izvozne stimulacije bi 
se morali tudi v okviru Jugoslavije zavzemati za poenoten 
sistem stimuliranja in sicer tako, da bi v vsaki republiki dolo- 
čen odstotek dohodka ali čistega dohodka prelili v korist 
izvoznikov ter da bi bil ta odstotek enoten in dogovorjen za 
vse republike. 

6. S politiko cen - katere cilj bi moral biti zmanjšanje 
stopnje inflacije v letu 1983 v primerjavi z letom 1982 ter 
odpravljanje osnovnih disparitet v cenah ob večjem uveljav- 
ljanju svetovne cene kot kriterija za politiko cen - bi morali 
podpreti osnovne, že opredeljene cilje ekonomske politike za 
leto 1983.50 

Ker v letošnjem letu ugotavljamo tudi znaten porast drugih 
obveznosti iz dohodka (npr. združevanje sredstev za delovne 
skupnosti, razne provizije in bančni stroški ipd.), menimo, da 
bi v letu 1983 z ustreznimi instrumenti ekonomske politike 
regulirali tudi to področje, vendar ne na račun zniževanja 
obrestnih mer, temveč z drugimi posegi s ciljem, da izbolj- 
šamo likvidnost gospodarstva in odpravimo finančno nedisci- 
plino. 

Da bi v politiki delitve dosegli, da se dohodki, ki niso 
rezultat dela, ne morejo deliti za osebne dohodke, bi z ustrez- 
nimi ukrepi ekonomske politike morali doseči, da se prepreči 
prelivanje povečanja dohodka, ki je rezultat prevrednotenja 
zalog, v osebne dohodke, pač pa ga je treba usmeriti v 
sredstva poslovnega sklada. Tudi dohodke organizacij zdru- 
ženega dela od obresti bi veljalo neposredno prištevati v 
sredstva za razširitev materialne osnove dela in ne prelivati v 
osebne dohodke. 

Za čim boljšo oskrbljenost z energijo bi morali zagotoviti 
čim racionalnejšo porabo vseh vrst energije in izpeljati 
ustrezne programe racionirane oskrbe. Posebej to velja za 
nafto in naftne derivate. 

Nakopičeno problematiko izgub, ki ni več samo konjunktur- 
nega značaja, temveč postaja redni spremljevalec gospodar- 

50) Po obstoječih zveznih gradivih se v nekaterih delih celo 
predlaga, da se nikakršno povečanje cen ne bi smelo preliti v 
osebne dohodke Dosledno upoštevanje takih variant bi po- 
menilo, da se ob rasti cen za 20% vse oblike porabe realno 
zmanjšujejo za 20%. Take opredelitve zveznih gradiv pa niso 
dosledno izpeljane v kvantifikacijah. V isti smeri gredo tudi 
sugestije misije Mednarodnega monetarnega fonda. 

jenja v težjih razmerah in izraz potrebe po kvalitetni probrazbi 
gospodarstva, bo potrebno reševati striktno na osnovi že 
sprejete politike predvsem izvoznega prestrukturiranja go- 
spodarstva. To hkrati zahteva, da bi izgube obravnavali tudi 
kot razvojni in ne le finančni problem slovenskega gospodar- 
stva. Na tej osnovi bo potrebno odpravljati izgube tudi v 
gospodarski infrastrukturi 

Ob tem, ko bi zadržali delež gospodarskih investicij v druž- 
benem proizvodu, bi z ustrezno politiko na področju investicij 
morali zagotoviti združevanje sredstev za izvozno naravnane 
investicijske projekte. 

OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE 
V LETU 1983 

- stopnje rasti v % 

1983 
predvideno 

Družbeni proizvod 
- nominalno 21,9 
- realno 1,6 
Industrijska proizvodnja 1,5 
Kmetijska proizvodnja 4,0 
Zaposlenost v združenem delu 1,1 
Izvoz blaga in storitev 
- nominalno 20,7 
- realno 15,0 
Uvoz blaga in storitev 
- nominalno 4,0 
- realno 0 
Investicije v osnovna sredstva v družbenem sektorju 
- nominalno 18,0 
- realno -2,0 
v tem: 
- gospodarske investicije 
- nominalna 21,9 
- realno 1,6 
- stanovanjska gradnja (družbeni sektor) 
- nominalno 12,0 
- realno -6,6 
- ostale negospodarske investicije 
- nominalno 0,0 
- realno -17,0 
Sredstva za osebne dohodke 
- nominalno 12,0 
Povprečni OD na zaposlenega 
- nominalno 10,8 
- realno -7,7 
Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb 
- nominalno 14,8 
- realno -4,4 
v tem: 
- SIS družbenih dejavnosti 
- nominalno 12,0 
- realno -6 6 
- SPIZ 
- nominalno 20,0 
- realno 0,0 
Priliv sredstev za splošno porabo v SR Sloveniji 
- nominalno 12,0 
- realno -6,6 
v tem: 
- občinski proračun 
- nominalno 12,0 
- realno -6,6 
- republiški proračun (neto) 
- nominalno 12,6 
- realno -6,6 
Prispevek federaciji (kotizacija in prometni davek) 
- nominalno 20,0 
- realno 0,0 
Deflator DP 20,0 
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* 

Analizo so pripravili naslednji delavci 
Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje: 
tč. I. in II.: Ciril Dragonja 
tč. III./1: Andrej Kavčič, Marjeta Šiško-Debenjak 
'tč. III./2: 
2.1 dr. Anton Povše s sodelavci: Peter Srakar, Branko 
Bužan, Milena Mirkovič, Jure Furlan 
2.2, 2.3 in 2.4 Alojz Stare, Rajka Lužnik 
2.5 Rado Škrabar 
2.6 in 2.8 Dagmar Fajdiga 
2.7 Božena Leonardi, Nastja Marinšek 
2.9 Milenka Gaberšek 
2.10 Uroš Lokošek 
2.11 in 2.12 Nuša Škopac 
2.13 Franc Dragan 

2.14 in 2.15 Vida Brus 
tč. III./3: Jerina Kodelja, Dunja Ukmar 
tč. III./4: Ciril Dragonja 
tč. IV.: mag. Pavle Gmeiner, Dunja Ukmar 
tč. V /1: Stane Vencelj 
tč. V./2: Andrej Hartman 
tč. V./3: Jasna Kondža 
tč. V./4: Igor Strmšnik 
tč. V./5: Stane Vencelj 
tč. VI.: Stane Vencelj 
tč. VII./1: Ciril Dragonja 
tč. VII./2: Ciril Dragonja v sodelovanju s člani redakcije in 
Stanetom Vencljom 
Redakcija: Andrej Briški, Ciril Dragonja, Franc Jamšek, 
Dušan Kidrič, dr. Ivo Lavrač, Živko Pregl, Peter Tribušon, 
Bogdan Zeilhofer 
Delo na analizi je vodil Ciril Dragonja. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije v 1983. letu (ESA-138)  

Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka 342. 
člena in 1. alinee 345. čelna Ustave Socialistične republike 
Slovenije, 203. člena zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije, 1. alinee prvega 
razdelka 71. člena ter 72. čelna in 251. člena Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora dne 
sprejela 

RESOLUCIJO 
o politiki izvajanja družbenega plana 

SR Slovenije v 1983. letu 

I. KLJUČNI CILJI DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
RAZVOJA V 1983. LETU 

S to resolucijo delovni ljudje in občani v SR Sloveniji 
opredeljujemo temeljne usmeritve uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizacije in izvajanje družbenega plana v 1983. 
letu ter prevzemamo svoj del odgovornosti za izvajanje 
skupno dogovorjenih ciljev in nalog družbenoekonomskega 
razvoja v SFR Jugoslaviji. Zaostrene gospodarske razmere 
bomo učinkoviteje premagovali z utrjevanjem in nadaljnjim 
poglabljanjem družbenoekonomskih odnosov. 

Izhajajoč iz sprememb in dopolnitev planskih dokumentov v 
SR Sloveniji ter Izhodišč dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije so ključne naloge v 1983. letu: 

1. Povečanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno po- 
dročje, da zagotovimo vzdrževanje zunanje likvidnosti in 
omogočimo nadaljnjo gospodarsko rast v skladu s sprejeto 
strategijo razvoja. 

S povečanjem izvoza in deviznega priliva s konvertibilnega 
področja ter varčevanjem pri vseh vrstah devizne porabe 
bomo izboljševali razmerja v menjavi s tujino ter v neposre- 
dnih dohodkovnih in proizvodnih povezavah organizacij 
združenega dela uresničevali vzajemnost pri zagotavljanju 
zunanje likvidnosti Jugoslavije; 

2. Uskladitev porabe z dejansko razpoložljivimi šredstvi in 
blagovnimi skladi ter krepitev akumulativne sposobnsoti 
združenega dela, kar bo zmanjševalo inflacijske pritiske in 
prispevalo k nadaljnji krepitvi izvozne ponudbe; 

3. Učinkovitejše gospodarjenje, večje varčevanje v proiz- 
vodnji in porabi, boljše izkoriščanje delovnega časa in proiz- 
vodnih zmogljivosti ter zaostritev odgovornosti za gospodar- 
jenje z družbenimi sredstvi in za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Organizacije združenega dela bodo povečale produktivnost 
in konkurenčno sposobnost v izvozu s prilagajanjem proizv- 
dnih programov tržnim razmeram, vključevanjem inovacij in 
racionalizacijo dela, učinkovitejšo izrabo delovnega časa in 
zmogljivosti, boljšo organizacijo in povezovanjem v proiz- 
vodno zaokrožene, delovno in poslovno močnejše organiza- 
cije oziroma poslovne skupnosti. 

II. MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA SR 
SLOVENIJE V 1983. LETU 

V 1983. letu bo izvajanje nalog na področju ekonomskih 
odnosov s tujino odločilno opredeljevalo materialne okvire 
razvoja v SR Sloveniji tako kot v SFR Jugoslaviji. Visoke 

obveznosti za odplačilo dolgov v tujini bodo neposredno 
vplivale na usmerjenost in okvire rasti proizvodnje ter zmanj- 
šanje v SR Sloveniji razpoložljivih sredstev za porabo. Za 
zagotavljanje najnujnejšega obsega uvoza energije, surovin 
in reprodukcijskega materiala, odplačilo obveznosti do tujine 
in v tem okviru zagotavljanje vzajemnosti v vsej Jugoslavji bo 
v 1983. letu v SR Sloveniji potrebno povečati izvoz blaga in 
storitev na konvertibilno področje realno za 15%. To bomo 
morali doseči ob ohranjanju ravni uvoza iz 1982. leta, z njego- 
vim prestrukturiranjem in usmerjanjem v izvozno proizvodnjo 
ter predvsem z boljšo izrabo vseh energetskih virov in suro- 
vin. 

S povečanimi prizadevanji in odgovornostjo v vseh okoljih 
bo ob pravočasnih ukrepih ekonomske politike v 1983. letu 
možno doseči naslednje materialne okvire razvoja: 

- rast celotne proizvodnje oziroma družbenega proizvoda 
za 1,6%, v tem industrijske proizvodnje za okoli 1,5% in 
kmetijske proizvodnje za okoli 4%; 

- v okviru politike produktivnega zaposlovanja povečanje 
zaposlenih za okoli 8,5 tisoč delavcev oziroma za 1 %. Tako se 
bo na izpraznjenih in novih delovnih mestih skupaj zaposlilo 
okoli 25 tisoč delavcev; 

- rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva v skladu z 
rastjo družbenega proizvoda in s tem ohranitev njihovega 
deleža v družbenem proizvodu; 

- realno zmanjšanje vseh oblik porabe - razen investicijske 
- za 7% zaradi nadaljnjega zmanjšanja razpoložljivih sredstev 
za domačo porabo (od 86% v 1982. letu na 82,3% družbenega 
proizvoda v 1983. letu); 

- rast sredstev za osebne dohodke v globalu za polovico 
izpod nominalne rasti dohodka*'. V tem okviru se bodo osebni 
dohodki nominalno povečevali v odvisnosti od rezultatov 
dela; 

- zaostajanje rasti sredstev za zadovoljevanje skupnih po- 
treb, ki se združujejo v samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti v odnosih svobodne menjave dela v 
globalu za polovico za nominalno rastjo dohodka*'; 

- rast sredstev za zadovoljevanje splošnih potreb v SR 
Sloveniji za polovico izpod nominalne rasti dohodka.*'; 

Takšen razvoj bomo dosegli le z zavzetostjo in odgovor- 
nostjo vseh delovnih ljudi in njihovo odločnostjo, da razrešu- 
jemo materialne neusklajenosti dosledno na samouprvnih 
osnovah. 

Rast proizvodnje, zaposlovanja in osebnih dohodko v posa- 
meznih dejavnostih in organizacijah združenega dela bo odvi- 
sna od uspešnosti in učinkovitosti pri gospodarjenju, zlasti pa 
od obsega in rasti izvoza na konvertibilno področje. 

Razvijati bomo morali inovacijsko dejavnost in jo učinkovi- 
teje povezovati v celotno inovacijsko verigo ter ob tem z 
razvojem razsikovalne dejavnosti in usmerjenega izobraževa- 
nja prispevati k dvigu kvalitete dela in gospodarjenja. 

1 Ob predvideni povprečni realni rasti dmžbenega^-proizvoda za 1,6% in oce- 
njeni rasti cen za 20% bi sredstva za neto osebne dohodke, zadovoljevanje 
skupnih potreb (brez Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in 
splošno porabo v globalu nominalno porasla za 12%. 
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III. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA 
V IZVOZ ZA ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE 
RASTI PROIZVODNJE IN IZBOLJŠANJE 
DEVIZNOBILANČNEGA IN 
PLAČILNOBILANČEGA POLOŽAJA SR 
SLOVENIJE 

1. Aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino 

1. V 1983. letu bomo morali nadalje povečati delež proiz- 
vodnje blaga in storitev za izvoz na konvertibilno področje. 
Zavzemali se bomo, da bo ekonomska politika na zvezni ravni 
in njeni ukrepi podrejeni usmeritvi v aktivno spodbujanje 
izvoza na konvertibilno področje, vključno z doslednim izva- 
janjem politike realnega tečaja dinarja. Za doseganje predvi- 
dene rasti izvoza in deviznega priliva bomo v SR Sloveniji v 
1983. letu ohranili instrumentarij spodbujanja izvoza na kon- 
vertibilno področje ter nadaljevali aktivnosti za učinkovitejši 
nastop na tujih trgih. Uresničevanju s plani predvidenih ob- 
veznosti izvoza in deviznega priliva bodo podrejene tudi 
usmeritve in naloge na drugih področjih ekonomske politike. 

Pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala bodo imele 
absolutno prednost potrebe proizvodnje za izvoz in za 
osnovno oskrbo občanov. Možnosti uvoza opreme bodo 
imele predvsem tiste organizacije združenega dela, ki bodo 
dosegle največje in hitre neto devizne učinke in bodo prevzele 
večje planske obveznosti izvoza in deviznega priliva. Za ši- 
roko potrošnjo bomo uvažali le najnujnejše blago za osnovno 
oskrbo občanov v skladu z družbenim dogovorom o preskrbi 
enotnega jugoslovanskega trga. 

2. Temeljne organizacije združenega dela bodo krepile sa- 
moupravno sporazumevanje po 67. in 68. členu zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter povezo- 
vanje na enotnem jugoslovanskem trgu z namenom poveča- 
nja izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje. Organi- 
zacije združenega dela bodo zlasti pospeševale vertikalne 
medsebojno proizvodno soodvisne povezave pri ustvarjanju 
skupnega proizvoda, uveljavljale skupno planiranje proizvod- 
nje oziroma opravljanja storitev, skupno vključevanje v me- 
dnarodno delitev dela, združevale delo in sredstva za zagotav- 
ljanje skupnih ciljev v tekoči in razširjeni reprodukciji, skupno 
urejale tržne odnose in usklajevale politiko cen, delitev in 
uporabo ustvarjenega dohodka, način in delitev rizikov ter 
sankacije pri neizpolnjevanju dogovorjenih pravic in obvez- 
nosti. Na ta način bodo ustvarjeni tudi pogoji za povečanje 
produktivnosti in večje dohodkovne učinke v izvozu. 

Za pospeševanje procesa povezovanja bo Gospodarska 
zbornica Slovenije v povezavi z gospodarskimi zbornicami v 
drugih republikah in pokrajinah, Gospodarsko zbornico Ju- 
goslavije ter splošnimi združenji: 

- inicirala neposredno povezovanje organizacij združe- 
nega dela in oblikovanje skupnih izvoznih projektov na celot- 
nem območju Jugoslavije; 

- dajala potrebno strokovno podporo in pomoč temu pove- 
zovanju; 

- nudila potrebne informacije o možnih medsebojnih po- 
vezavah; 

- dajala predloge za razširitev števila partnerjev v okviru že 
obstoječih povezav; 

- spremljala in analizirala učinke in delovanje obstoječih 
povezav ter dajala predloge za njihov napredek in izboljšanje; 

- predlagala ustrezne ukrepe v tekoči ekonomski politiki za 
pospeševanje takega povezovanja, 

- pripravila osnovne elemente (tipske osnove) samouprav- 
nih sporazumov glede na vsebino povezovanja organizacij 
združenega dela. 

3. Za tesnejše povezave organizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu kot podlage za planiranje eko- 
nomskih odnosov s tujino in pripravo ter nato uresničevanje 
projekcij plačilnobilančnega in deviznobilančnega položaja 
SR Slovenije za 1983. leto bodo v Samoupravni interesni 
skupnosti SR Slpvenije za ekonomske odnose s tujino izve- 
dene naslednje aktivnosti: 

- podlaga za planiranje in usklajevanje planov ekonomskih 
odnosov s tujino v vsaki organizaciji združenega dela bodo 
sklenjeni samogpravni sporazumi o skupni proizvodnji za 
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izvoz, ob tem pa tudi doseženi rezultati v predhodnem ob- 
dobju, nove in razširjene proizvodne zmogljivosti ter delež 
izvoza v celotni proizvodnji; 

- Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino bo v sodelovanju s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi za ekonomske odnose s tujino drugih 
republik in avtonomnih pokrajin ter gospodarskimi zborni- 
cami vzpodbujala usklajevanje planov; 

- organizacije združenega dela bodo svoje plane izvoza in 
uvoza, priliva in odliva ter kreditnih odnosov s tujino v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino uskladile s projekcijo plačilnobilančnega 
in deviznobilančnega položaja SR Slovenije; 

- organizacije združenega dela bodo v okviru Samou- 
pravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino dogovorile v absolutnem znesku svoje obvez- 
nosti za pokrivanje skupnih gospodarskih in družbenih po- 
treb (predvsem za osnovno oskrbo občanov, potrebe energe- 
tike, za najnujnešo oskrbo v kmetijstvu, itd.). 

Organizacije združenega dela, ki bodo izpolnile v absolut- 
nih zneskih opredeljene obveznosti, bodo razpolagale z višjim 
odstotkom ustvarjenega deviznega priliva. Organizacije zdru- 
ženega dela, ki svoje obveznosti ne bodo izpolnjevale, ne 
bodo mogle razpolagati z ustvarjenim deviznim prilivom do- 
kler teh obveznosti ne poravnajo; 

- spremljanje realizacije usklajenih planov tako, da pri po- 
sameznih organizacijah združenega dela, kjer prihaja do bi- 
stvenih odstopanj v izvozno-uvoznih gibanjih, ki bi lahko 
ogrozilo realizacijo skupne proizvodnje za izvoz, Samou- 
pravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in 
prizadetimi organizacijami združenega dela dogovori sana- 
cijo stanja oz. predlaga ustrezne ukrepe. Pri tem mora biti 
postopek spremljanja in ukrepanja za izvajanje usklajenih 
planov vnaprej opredeljen in stabilen. 

V tej smeri se morajo vključiti in zaostriti svojo odgovornost 
samoupravni in poslovodni organi neposredno v organizaci- 
jah združenega dela, kakor tudi izvršilni organi in skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti. 

4. Organizacije združenega dela bodo obveznosti iz tujih 
kreditov vračale iz lastnih oziroma na osnovi medsebojne s 
samoupravnimi sporazumi združenih deviznih sredstev. 

Za skupno dogovorjene gospodarske in družbene namene 
bo zagotovljeno odplačevanje anuitet iz združenih deviznih 
sredstev po samoupravnem sporazumu, sklenjenem v Sa- 
moupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, na podlagi ponovne verifikacije teh namenov 
oziroma objektov za 1983. leto. 

Organizacije združenega dela, ki so v 1982. letu koristile na 
republiški ravni vzajemno združena devizna sredstva za od- 
plačilo obveznosti po tujih kreditih, bodo v 1983. letu pričele 
vračati ta sredstva na podlagi meril, ki jih bo sprejela skup- 
ščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

5. Organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino združevale del dohodka za 
dodatno vzpodbujanje konvertibilnega deviznega priliva. 
Spodbude bodo usmerjale po selektivnih merilih, upoštevaje 
neto devizne učinke, stopnjo obdelave blaga in sestavljenost 
storitev ter rast deviznega priliva v 1983. letu. 

6. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz 
bo SR Slovenija v 1983. 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 po- 
dročje; 

- možnost manjšega zaostajanja rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodkov v tistih organizacijah združe- 
nega dela, ki izvažajo pomemben del proizvodnje oziroma so 
bistveno povečale izvoz na konvertibilno področje; 

- organizacije združenega dela, ki bodo dosegale večji 
delež izvoza na konvertibilno področje, bodo združevale rela- 
tivno manj sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in SAP Kosovo; 

- organizacijam združenega dela, ki dosegajo večji delež 
izvoza na konvertibilno področje, bo v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje dana materialna 
prednost pri koriščanju storitev na teh področjih. 
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7. Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in deviznega 
priliva s konvertibilnega področja bodo temeljne banke v 
tekočem poslovanju, predvsem v okviru kratkoročnega kredi- 
tiranja dajale prvenstveno kredite za obratna sredstva organi- 
zacijam, 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 jzvoza 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. 

Temeljne banke bodo namenile najmanj tretjino razpoložlji- 
vih sredstev za nove investicijske naložbe v osnovna sredstva 
in trajna obratna sredstva za naložbe v izvozno usmerjene 
programe. Hkrati bodo vzpodbujale samoupravno združeva- 
nje akumulacije organizacij združenega dela za čimhitrejše 
uresničevanje teh programov. 

8. Pospešeno bomo razvijali ekonomske odnose z državami 
v razvoju. V okviru investicijskih del v teh državah bo s 
kvalitetnejšim vključevanjem organizacij združenega dela do- 
sežen tudi večji delež izvoza blaga in tehnologije. 

9. Blagovna menjava po obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju bo tudi v 1983. letu potekala v okviru usklajenih planov 
ekonomskih odnosov s tujino. Organizacije združenega dela, 
ki izvažajo po sporazumih o obmejnem gospodarskem sode- 
lovanju bodo ustvarjene devize uporabile predvsem za uvoz 
najnujnejšega reprodukcijskega materiala ter blaga za 
osnovno oskrbo občanov. Tako bodo organizacije združe- 
nega dela, ki izvažajo po Tržaškem in Goriškem sporazumu 
vsaj polovico uvoza realizirale v okviru posebej dogovorjenih 
prioritet. 

2. Druge aktivnosti za ohranjanje rasti 
proizvodnje 

Rast proizvodnje, celotnega prihodka in dohodka bo moč 
dosegati le ob smotrnejši in učinkovitejši izrabi energije ter 
vseh materialnih, kadrovskih in naravnih zmogljivosti. 

Organizacije združenega dela bodo v okviru letnih progra- 
mov in planskih aktov pripravile in izvajale programe varčeva- 
nja, zlasti s surovinami, reprodukcijskim materialom in ener- 
gijo. Pri prestrukturiranju, modernizaciji in povečanju konku- 
renčnosti proizvodnje bodo izhajale iz programov razisko- 
valne dejavnosti ter razvoj proizvodnje in tehnologije v večji 
meri gradile na domačem znanju. 

1. Za predvideno povečanje kmetijske proizvodnje v 1983. 
letu bo potrebno: 
- v okviru celovitega programa proizvodnje pripraviti pro- 

grame setve oziroma proizvodnje in odkupa pomembnejših 
poljščin in zagotoviti njihovo izvedbo s samoupravnimi spora- 
zumi, sprejetimi v združenem delu; 
- pravočasno oskrbeti proizvodnjo z reprodukcijskim ma- 

terialom, vključno z nujnim obsegom uvoza za proizvodnjo 
gnojil, sredstev za zaščito rastlin in zdravil za potrebe veteri- 
narstva; 

- v družbeno organizirano proizvodnjo vključiti neobde- 
lane in slabo obdelane površine; 

- pospešeno izvajati melioracije, komasacije in odkup 
zemljišč v skladu z opredeljeno dinamiko; 

- izdelati poseben program proizvodnje mleka in mesa, ki 
bo opredeljaval obveznosti proizvodnih organizacij in organi- 
zacij s področja predelave in prometa hrane, potreben obseg 
investicijskih naložb in intervencijskih sredstev za spodbuja- 
nje proizvodnje in odkupa; 

- izvajati izvozne programe in v njih vključevati tudi organi- 
zacije združenega dela iz drugih socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin; 

- z naložbami nosilcev oskrbe v večjih potrošnih središčih 
zagotoviti večje usmerjanje sredstev v primarno kmetijsko 
proizvodnjo. 

2. Organizacije združenega dela bodo v okviru splošnega 
združenja za gostinstvo in turizem in Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino skupaj 
s pristojnimi upravnimi organi sprejemale pravočasne ukrepe 

za bistveno povečanje konvertibilnega deviznega priliva v 
turističnem prometu. Aktivnost bo usmerjena predvsem v: 

- večjo povezanost in usklajevanje turistične ponudbe v 
posameznih turističnih krajih; 

- organizacijo, ki bo omogočila skupni nastop v tujini z 
enotno predstavitvijo celovite turistične ponudbe; 

- vzpostavljanje dohodkovnih povezav in oblikovanje po- 
trebnih zalog za zagotavljanje prioritetne in kvalitetnejše pre- 
skrbe turističnih krajev v času turistične sezone tako z doma- 
čimi kot tudi nekaterimi nujnimi proizvodi iz uvoza; 

- povečanje neposrednega deviznega priliva organizacij 
združenega dela s področja turizma in gostinstva s pestrejšo 
ponudbo, uvajanjem ustreznejših oblik prodaje blaga in stori- 
tev ter boljšo organizacijo dela. 

3. V 1983. letu bodo v zaostrenih pogojih oskrbe z energijo 
v okviru energetske bilance SR Slovenije sprejeti ukrepi za 
varčevanje in enakomerno razporejanje razpoložljivih ener- 
getskih virov. Nadaljevati bomo morali z nadomeščanjem 
tekočih goriv z domačimi viri energije in pospešiti uvajanje 
nekonvencionalnih virov energije. V skladu z energetsko bi- 
lanco se bodo izvajale geološke raziskave in gradili najnuj- 
nejši prenosi in distribucijski objekti v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu. 

4. Na področju prometne infrastrukture bo poudarek na 
vzdrževanju ter na investicijah, ki so v republiki dogovorjene 
kot prednostni razvojni projekti glede na kriterij izvozne 
usmerjenosti in zagotavljanje večje varnosti v prometu. 

Za varčevanje in smotrnejšo porabo goriv v prometu bomo 
v 1983. letu pospešeno nadaljevali akcijo na podlagi poseb- 
nega programa usklajevanja kopenskega prometa v SR Slo- 
veniji, s posebnim poudarkom na povečanju udeležbe želez- 
niškega prometa. 

5. Organizacije združenega dela v gozdarstvu bodo z bla- 
govno proizvodnjo najmanj 2,7 milijonov m3 zagotovile boljšo 
oskrbljenost z lesom zlasti za izvozno usmerjeno predelavo. 

6. Organizacije združenega dela v gradbeništvu bodo mo- 
rale razširiti tržišče in obseg dejavnosti v tujini. Zato bodo 
nadaljevale z integracijskimi procesi in povezovanjem v vsej 
Jugoslaviji, usposabljanjem kadrov ter prilagajanjem organi- 
ziranosti, opremljenosti in organizacije dela zahtevam tujih 
trgov. Za nuđenje celovitejše ponudbe v tujini in večji izvoz 
opreme, tehnologije in znanja se bodo povezovale z organiza- 
cijami združenega dela v drugih dejavnostih ter krepile med- 
sebojno dohodkovno povezovanje pri skupnem ustvarjanju 
deviznega priliva. 

V gradbeništvu in industriji gradbenega materiala bo po- 
spešen sprejem manjkajočih standardov in predpisov ter do- 
polnjevanje obstoječih, predvsem z vidika racionalne gradnje 
ter manjše uporabe energije. Temu bo gradbeništvo tudi 
prilagajalo programe raziskav in vlaganj. 

7. Pospeševali bomo tehnološko in dohodkovno vključeva- 
nje drobnega gospodarstva v proizvodne vezi z industrijo. S 
temi povezavami bo drobno gospodarstvo integrirano v pro- 
cese prestrukturiranja celotnega gospodarstva, zlasti s smotr- 
nim osvajanjem proizvodnje izdelkov, ki se uvažajo ter vklju- 
čevanjem v izvoz na konvertibilno področje. Hkrati bo po- 
trebno nadalje spodbujati angažiranje sredstev delovnih ljudi 
in občanov za hitrejše odpiranje delovnih mest. 

8. Trgovske organizacije združenega dela bodo prispevale 
k nadaljnji rasti proizvodnje s tem, da bodo z okrepljenim 
poslovnim sodelovanjem in dohodkovnim povezovanjem s 
proizvodnimi organizacijami združenega dela zagotavljale 
boljšo oskrbo proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim 
materialom. Trgovinske organizacije združenega dela bodo 
tudi v pogojih zmanjšane ponudbe z ustreznim organizira- 
njem blagovnega prometa od proizvodnje do potrošnje in 
njegovim pospeševanjem prispevale k uresničevanju izvoznih 
nalog in zagotavljanju oskrbe domačega trga. 

9. Družbene dejavnosti se bodo intenzivneje vključevale v 
izvajanje ekonomske stabilizacije in izvozne strategije raz- 
voja, tako s selekcijo programov kot njihovim prilagajanjem 
zoženim materialnim možnostim. 

V raziskovalni dejavnosti bodo selekcionirali programe 
tako, da bo imelo prioriteto uveljavljanje stabilizacijskih ele- 
mentov gospodarjenja. Sredstva bodo usmerjali predvsem v 
raziskave za razvoj domačih energetskih in surovinskih virov, 
proizvodnje hrane, razvoj tehnologije in proizvodno-uprav- 
Ijalskih sistemov. 
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V usmerjenem izobraževanju bodo preverili vse sprejete 
programe srednjega izobraževanja in oblikovali celovite pro- 
gramske zasnove in nove programe visokega izobraževanja 
tako, da bode zmanjšali število programov in smeri ter omo- 
gočili izobraževanje po širših programih za več sorodnih 
poklicev. V osnovnem šolstvu pa bodo poleg zagotovljenega 
programa v skladu z možnostmi in z uveljavljanjem neposre- 
dne svobodne menjave dela razvijali elemente celodnevne 
šole, zlasti še s preoblikovanjem podaljšanega bivanja. 

3. Aktivnosti na področju investicij 
V 1983. letu bomo v skladu s spremembami in dopolnitvami 

dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije nadalje- 
vali z izvozno naravnano investicijsko politiko pri novih inve- 
sticijah ter modernizaciji in razširjanju obstoječih zmogljivo- 
sti. Ob doslednem upoštevanju dogovorjenih kriterijev pre- 
strukturiranja bodo pričeti novi gospodarski investicijski pro- 
jekti le, če bodo zagotavljali vsaj 50% celotne proizvodnje za 
izvoz na konvertibilno področje ter znaten pozitiven neto 
devizni učinek. Poleg v te izrazito izvozno usmerjene investi- 
cijske programe bodo organizacije združenega dela in banke 
usmerjale razpoložljiva investicijska sredstva za pričetek na- 
slednjih gospodarskih investicij: 

- primarno kmetijsko proizvodnjo, 
- projekte, ki zlasti temeljijo na domačem znanju in so 

tehnološka osnova prestrukturiranja ter zagotavljajo vsaj 30% 
proizvodnje za izvoz na konvertibilno področje, 

- raziskovalno razvojno opremo v organizacijah združe- 
nega dela, 

- gospodarsko infrastrukturo v okvirih dogovora o temeljih 
družbenega plana, 

- projekte, ki za domači trg predvidevajo proizvodnjo 
osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih su- 
rovin in pomembno vplivajo na rast proizvodnje za izvoz na 
konvertibilno področje, 

- objekte za zagotavljanje osnovne preskrbe prebivalstva v 
novih stanovanjskih soseskah. 

V splošnih združenjih bodo do konca marca pripravili ob 
sodelovanju bank in Samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino strokovne podlage 
za združevanje sredstev za izvajanje ključnih izvozno usmer- 
jenih investicij ter inicirali to združevanje. 

Z racionalnejšo in smotrneje organizirano gradnjo stano- 
vanj, večjo udeležbo lastnih sredstev občanov pri urejanju 
svojih stanovanjskih potreb in smotrno uporabo za ta namen 
oblikovanih bančnih sredstev si bomo prizadevali, da kljub 
zmanjšanju razpoložljivih sredstev ohranimo obseg stano- 
vanjske gradnje iz 1982. leta. Da bi zagotovili kontinuirano 
stanovanjsko gradnjo in z njo usklajeno komunalno opremlja- 
nje zemljišč, se bodo komunalne in stanovanjske interesne 
skupnosti sporazumele o združevanju dela sredstev za nakup 
zemljišč za stanovanjsko gradnjo in pripadajoče komunalno 
opremljanje. Bančni krediti in garancije se bodo namenjali za 
stanovanjsko gradnjo in nanjo vezan nakup zemljišč in pripa- 
dajoče komunalno opremljanje, največ do 40% potrebnih 
investicijskih sredstev. 

Na področju družbenih dejavnosti praviloma ne bodo zače- 
njali z novimi investicijami. Razpoložljiva investicijska sred- 
stva se bodo namenjala za plačilo dolgov in dokončanje 
začetih objektov. Nove investicije pa bodo lahko začete le, če 
so dogovorjene v spremembah in dopolnitvah samoupravnih 
sporazumov oziroma dogovorov o temeljih planov. Za 
izvedbo investicij na področju skupne porabe tudi v 1983. letu 
ni možno koristiti bančnih sredstev. Investicije iz samopri- 
spevkov se bodo začele, ko bo s samoprispevkom zbrana 
najmanj polovica sredstev za posamezen program. Pri tem ne 
bo moč uporabljati sredstev, združenih v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, razen sredstev amortizacije organizacij 
družbenih dejavnosti. 

4. Aktivnosti na področju zaposlovanja 
Prednost pri zaposlovanju bodo imeli mladi iskalci zaposli- 

tve. V ta namen bodo nadaljevali s politiko zaposlovanja 
pripravnikov. Intenzivirali bomo družbeno smotrno preuspo- 
sabljanje in usmerjanje mladih nezaposlenih delavcev v zapo- 
slitev na prosta dela in naloge. 

V samoupravnih sporazumih o usklajevanju načrtov zapo- 

slovanja organizacij združenega dela bodo opredeljeni pro- 
grami ukrepov za razreševanje problematike zaposlovanja ob 
predvidenih organizacijskih in tehnoloških spremembah pro- 
izvodnje. Opredeljevali bodo tudi možnosti in politiko zapo- 
slovanja na področju osebnega dela in drobnega gospodar- 
stva, zaposlovanja invalidnih oseb in delavcev, ki se bodo 
vrnili z začasnega dela iz tujine. 

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

Delavci v združenem delu bodo z razporejanjem dohodka v 
1983 letu zagotovili povečanje deleža sredstev za razširitev 
materialne osnove v dohodku in povečali usklajenost sredstev 
z razpoložljivimi blagovnimi skladi. Zato bodo uresničevali 
politiko, da sredstva za osebne dohodke, skupno in splošno 
porabo rastejo v globalu za polovico počasneje od nominalne 
rasti dohodka. Osnova za razporejanje sredstev za posa- 
mezne oblike porabe v 1983. letu bo za leto 1982 družbeno 
dogovorjena raven sredstev. Vse morebitne prekoračitve v 
1982. letu bodo posamezni nosilci v 1983. letu dosledno 
poračunali. 

1. Delavci v organizacijah združenega dela bodo pri razpo- 
rejanju sredstev za osebne dohodke uresničevali usmeritev, 
da je njihova rast v globalu SR Slovenije za polovico poča- 
snejša od rasti nominalnega dohodka. S politiko delitve sred- 
stev za osebne dohodke bodo zmanjševali razlike v v'šini 
osebnih dohodkov v okviru posameznih dejavnosti in med 
dejavnostmi, ki ne izhajajo iz razlik v produktivnosti dela. Rast 
sredstev za osebne dohodke bo zaostajala na področjih zdru- 
ženega dela, kjer je dosežena najvišja raven osebnih dohod- 
kov, hkrati pa bodo v tem okviru odločneje uveljavljeni ele- 
menti stimulativnosti za kvalitetno in ustvarjalno delo. 

Raven in rast osebnih dohodkov v posameznih organizaci- 
jah združenega dela v gospodarstvu se bo razlikovala glede 
na dosežen porast proizvodnje in produktivnosti dela, izvoza 
na konvertibilno področje, znižanja stroškov poslovanja in 
boljšega izkoriščanja poslovnih sredstev. Povečanje do- 
hodka, ki ne izhaja iz realnih rezultatov v proizvodnji ampak je 
izključno posledica višjih cen oziroma prevrednotenja zalog, 
ne more biti osnova za nominalno povečanje osebnih dohod- 
kov. 

Sredstva za osebne dohodke delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela družbenih in drugih neproizvodnih dejavnosti 
bodo rasla v odvisnosti od opravljenih programov dela. Selek- 
tivni porast sredstev za osebne dohodke posameznih družbe- 
nih dejavnosti bo dogovorje;, z občinskimi resolucijami in 
sicer tako, da bo v globalu zagotovljen porast teh sredstev 
največ do rasti sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu. 

Osebni dohodki v organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubami se morajo usklajevati ria nižji ravni kot v 
ostalih organizacijah združenega dela. 

Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v 1983. letu bo na podlagi selektivnih usmeritev 
prispeval, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela oblikovali sredstva za osebne dohodke v odvisnosti 
od rezultatov dela in gospodarjenja ter dosežene ravni, kar bo 
omogočalo povečanje osebnih dohodkov šele potem, ko 
bodo doseženi in izkazani boljši rezultati dela in gospodarje- 
nja ter odpravljene neupravičene razlike v višini osebnih do- 
hodkov iz preteklih let. Z dogovorom bodo opredeljene tudi 
omejitve rasti osebnih dohodkov v delovnih skupnostih skup- 
nih služb, ki ne urejajo odnosov s temeljnimi organizacijami 
združenega dela na osnovi svobodne menjave dela. Za iz- 
datke za namene skupne porabe delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela bodo z dogovorom sprejeti norma- 
tivi, ki bodo omejevali posamezne prejemke ter pospeševali 
solidarnostno združevanje sredstev za socialne prejemke. 

K doslednejšemu uveljavljanju načela delitve osebnih do- 
hodkov po delu bodo v 1983. letu prispevale strokovne pod- 
lage, za katere so se zavezali udeleženci družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. Te strokovne podlage 
bodo uveljavile enotna izhodišča za opredeljevanje osnov in 
meril v samoupravnih sporazumih posameznih dejavnosti, ki 
jih bodo do konca leta sprejeli delavci zato, da se bo pospe- 
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šilo odpravljanje razlik v osebnih dohodkih za enaka ali po- 
dobna dela pri doseganju enakih rezultatov dela. 

2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, ki se bodo 
združevala v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti v odnosih svobodne menjave dela bodo v globalu 
rasla za polovico počasneje od nominalne rasti dohodka. V 
tako opredeljenih okvirih bo rast sredstev različna po posa- 
meznih dejavnostih, upoštevajoč dogovorjeno prioriteto 
usmerjenega izobraževanja in raziskovalne dejavnosti. 
V samoupravnih interesnih skupnostih bodo opravili selekcijo 
med posameznimi programi in glede na materialne možnosti 
prilagodili standarde in normative. Nadaljevali bodo dogovor- 
jeno socialno politiko ter ob prizadevanjih za ohranitev so- 
cialne varnosti uveljavljali usmeritev, da so delo in delovni 
rezultati osnova socialne varnosti. 

Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja bodo ob predvidenem povečanju števila upokojencev in 
valorizaciji pokojnin in invalidnin rasla nekoliko hitreje od 
rasti dohodka oziroma ob ocenjenih gibanjih za 23%. 

V teh materialnih okvirih bodo samoupravne interesne 
skupnosti še bolj usmerile sredstva samo v programe, ki 
zagotavljajo delavcem osnovne pravice pri zadovoljevanju 
skupnih potreb, določene z zakoni ali so najbolj razvojno 
usmerjeni. Hkrati bodo v samoupravnih interesnih skupnostih 
kar najbolj spodbujali neposredno svobodno menjavo dela, 
da bi na ta način zagotovili izvedbo planiranih nalog in tudi 
njihovo selekcijo. 

3. Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb bodo v SR 
Sloveniji (neto republiški proračun in občinski proračuni) 
rasla za polovico počasneje od nominalne rasti dohodka, kar 
pomeni pri sedanjih izhodiščih nominalno rast za 12%. 

Občinski in republiški upravni organi bodo nadaljevali z 
delom pri oblikovanju normativov in kriterijev za realnejše 
ugotavljanje potrebne količine dela za posamezne naloge 
upravnih organov in ocenjevanje opravljenega dela. Norma- 
tive in kriterije bodo postopoma uveljavili kot osnovo za 
določanje obsega sredstev za delo upravnih organov v skladu 
s programi dela in za delitev osebnih dohodkov delavcev v 
odvisnosti od rezultatov njihovega dela. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega raz- 
voja v SR Sloveniji ter zagotovitve enakopravnega položaja 
občanov bodo občine v 1983. let« poenotile davčno politiko. 
Prav tako bodo zagotovile kadrovske in druge pogoje za 
doslednejše ugotavljanje obdavčljivih dohodkov občanov iz 
vseh virov in njihovo dosledno izterjavo, da bi s tem zmanjšali 
neupravičene socialne razlike. 

V 1983. letu bomo morali v SR Sloveniji zagotoviti tudi vire 
za plačilo neporavnane obveznosti republike do proračuna 
federacije iz 1982. leta, ki izhaja iz nizke rasti priliva temelj- 
nega prometnega davka v 1982. letu. 

6. Trg in cene 
1. Z ustreznimi ukrepi bomo zagotovili začasno omejevanje 

porabe tistih osnovnih prehrambenih proizvodov in drugih 
proizvodov široke potrošnje, pri katerih bi bilo potrebno za- 
radi zmanjšane ponudbe doseči enakomerno oskrbo vseh 
delovnih ljudi in občanov. To bomo zagotavljali z medseboj- 
nim sodelovanjem proizvodnih in trgovskih organizacij zdru- 
ženega dela ter potrošniških svetov. V primerih izrazito zao- 
strenih pogojev oskrbe s posameznimi osnovnimi proizvodi 
bomo enakomernost oskrbe zagotavljali tudi z dodatnimi 
ukrepi za racioniranje oskrbe. 

Oskrbljenost tržišča s prehrambenimi proizvodi bomo za- 
gotavljali predvsem z večjim izkoriščanjem kmetijsko-prede- 
lovalnih zmogljivosti v SR Sloveniji ter na podlagi samouprav- 
nih sporazumov o dolgoročnem sodelovanju s kmetijskimi, 
proizvajalnimi organizacijami v drugih republikah in pokraji- 
nah. V najnujnejših primerih bo potrebno zagotoviti združeva- 
nje deviznih sredstev v okviru Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino za zagotovi- 
tev interventnega uvoza osnovnih prehrambenih in drugih 
proizvodov. 

Občasna neskladja na trgu, ki bi povzročala motnje v pre- 
skrbi delovnih ljudi in občanov, z osnovnimi neskladji, bomo 
odpravljali tudi s kratkoročnimi ukrepi in sredstvi intervenira- 
nja v proizvodnji in porabi hrane. 

V skladu s srednjeročnim programom oblikovanja občin- 
skih in republiških blagovnih rezerv ter v okviru materialnih 
možnosti bomo povečevali rezerve živil in drugih proizvodov, 
ki so posebnega pomena za delovne ljudi in občane. Odvisno 
od stanja na tržišču bomo z intervencijskim sproščanjem 
vplivali na odpravo kratkoročnih motenj na trgu. V 1983. letu 
bo sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
republiških blagovnih rezervah, s katerim bodo rešena neka- 
tera odprta vprašanja poslovanja in financiranja blagovnih 
rezerv. 

V občinah in regijah bodo nadaljevali z izdelavo razvojnega 
in organizacijskega koncepta samoupravnih interesnih skup- 
nosti za preskrbo, ki morajo postati nosilci preskrbe v vseh 
regijah v SR Sloveniji in v velikih potrošnih centrih. 

2. Za zmanjševanje rasti cen in uresničevanje izvoznih na- 
log bo politika cen v 1983. letu izrazito selektivna in diferenci- 
rana. Temeljna usmeritev bo odpravljanje nesorazmerij med 
cenami na domačem trgu ter med domačimi in svetovnimi 
cenami, predvsem s poudarkom na kriteriju svetovne cene. S 
politiko cen bomo v večji meri zagotavljali pokrivanje stroškov 
enostavne reprodukcije v železniškem in elektrogospodarstvu 
ter nadaljevali s prehodom na ekonomske stanarine. Z dogo- 
vorom o izvajanju politike cen bodo udeleženci opredelili 
svoje konkretne naloge in obveznosti ter enoten pristop pri 
izvajanju politike cen. 

Zaradi neskladja med ponudbo in povpraševanjem bo po- 
trebno v 1983. letu zadrževati neposredno kontrolo cen, zlasti 
pri proizvodih in storitvah, ki so pomembni za celoto druž- 

•bene reprodukcije ter neposredno potrošnjo delovnih ljudi in 
občanov. 

Za nadaljnje uveljavljanje temeljev sistema cen in uresniče- 
vanje dogovorjene politike cen, bo Gospodarska zbornica 
Slovenije v sodelovanju s splošnimi združenji pospeševala 
samoupravno sporazumevanje o oblikovanju cen proizvodov 
in storitev, s posebnim poudarkom na sporazumevanju proi- 
zvajalcev in porabnikov v okviru reprodukcijskih povezav. 
Tako oblikovane cene proizvodov in storitev bodo tudi pod- 
laga za odpravo ukrepa neposredne kontrole cen. 

7. Aktivnosti za odpravljanje nelikvidnosti in 
izgub 

Organizacije združenega dela bodo ob pripravi planskih 
dokumentov in ob oblikovanju politike razporejanja dohodka 
in čistega dohodka kritično presodile finančno in materialno 
poslovanje in strukturo virov sredstev. Poleg ukrepov za 
izboljšanje finančnega in materialnega poslovanja bodo z 
razporejanjem sredstev za razširitev materialne osnove dela 
prvenstveno povečale obratna sredstva. 

Banke bodo pri dodeljevanju kreditov za obratna sredstva 
presojale strukturo virov sredstev in izvajanje politike razpo- 
rejanja dohodka in čistega dohodka v posamezni organizaciji 
združenega dela. Služba družbenega knjigovodstva pa bo za 
odpravljanje finančne nediscipline dosledneje sankcionirala 
neizvajanje zakona o zavarovanju plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev. 

Pri organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo 
bodo združevalci sredstev v okviru reprodukcijskih celot in 
banke pri reševanju finančnih potreb upoštevali izvozno 
usmerjenost proizvodnje. Organizacije združenega dela bodo 
zaradi zaostrenejših pogojev prodaje v tujini in na domačem 
trgu sproti analizirale izvajanje letnega programa poslovanja 
in takoj sprejemale ustrezne ukrepe. 

8. Splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita 

V skladu s srednjeročnimi in dolgoročnimi usmeritvami 
razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter 
potrebami in možnostmi vseh temeljnih, življenjskih in delov- 
nih sredin bodo povečani napori zlasti za nadaljnjo krepitev 
samozaščite, varnostne in obrambne pripravljenosti in uspo- 
sobljenosti delovnih ljudi in občanov za uveljavljanje enot- 
nega racionalnega sistema obrambnozaščitnega usposablja- 
nja, za razvoj in usposabljanje teritorialne obrambe, narodne 
zaščite, civilne zaščite ter uveljavljanje sistemskih rešitev, ki 
jih določa nova normativna ureditev področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 
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Delno bo uresničeno načelo vzajemnosti pri izvajanju 
obrambnih priprav, ki so skupnega pomena za obrambo SR 
Slovenije z realizacijo dogovora o uresničitvi naslog terito- 
rialne obrambe v obdobju 1983-1985, ki so skupnega pomena 
za obrambo SR Slovenije. 

IV. Drugi dokumenti k resoluciji 
Naloge in ukrepi na posameznih področjih družbenega in 

gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo podrobneje opre- 
deljeni v naslednjih dokumentih: 

1. Projekcija deviznobilančnega in plačilnobilančnega po- 
ložaja SR Slovenije za 1983. leto 

2. Usklajeni plani organizacij združenega dela v Samou- 
pravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino 

3. Naloge, ukrepi in aktivnosti za povečanje proizvodnje 
hrane v 1983. letu 

4. Program nalog in ukrepov za povečevanje tujskega turi- 
zma in s tem ustvarjanje večjega deviznega priliva 

5. Energetska bilanca SR Slovenije za 1983. leto s progra- 
mom ukrepov za varčevanje z energijo 

6. Načrti zaposlovanja za 1983. leto 
7. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 

nja dohodka v 1983. letu 
8. Dogovor o izvajanju politike splošne porabe na ravni 

občin 
9. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin v SR Slo- 

veniji 
10. Zakon o proračunu SR Slovenije 
Vse samoupravne organizacije in skupnosti morajo do 

konca leta pripraviti svoje dokumente o izvajanju plana v 
1983. letu, pri čemer morajo upoštevati usmeritve in naloge te 
resolucije. 

- 
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OSNUTEK ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1983 (ESA-137) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S proračunom SR Slovenije za leto 1983 (v nadaljnjem 

besedilu: republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za 
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji ter za prispevek proračunu federacije. 

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna v letu 1983 razpo- 

redijo: 
- za republiške potrebe 10.414.031.122 din 
- za tekočo proračunsko rezervo , 50.000.000 din 
- za prispevek federaciji din 

Pregled prihodkov in odhodkov republiškega proračuna je 
zajet v bilanci, ki je sestavni del splošnega dela republiškega 
proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov po prvi in drugi alinei prvega odstavka prejš- 

njega člena se 1% izloči v sredstva rezerve Socialistične 
republike Slovenije. 

V sredstva rezerve Socialistične republike Slovenije se po- 
leg 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 re- 
publike Slovenije za leto 1981. 

4. člen 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose- 
ženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: izvršni svet) oziroma s pogodbo med Sociali- 
stično 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 repuliškim upravnim organom in 

organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v na- 
daljnjem besedilu: organi) v sladu s 104. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1983 zago- 
tavljajo: 
- 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 in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

7. člen 
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem tudi 
dohodka delavcev delovnih skupnosti so programi dela in 

doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa. 
V programih dela morajo biti delovne naloge ustrezne izka- 
zane 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 programiranh 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 dode- 

ljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi 
poročajo izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dva- 
krat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so 
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju. 

9. člen 
Dokler ne bodo izdelana merila za finančno vrednotnje del 

in nalog, se bodo organom sredstva za osebne dohodke 
delavcev zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od osnove, 
določene v proračunu za leto 1983, zmanjšane za usklajeva- 
nje 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 spre- 
memb v prispevnih stopnjah iz osebnega dohodka in do- 
hodka. 

10. člen 
Sredstva za materialne stroške ter opremo in amortizacijo 

se določijo v okviru možne rasti republiškega proračuna. 
Sredstva za opremo in amortizacijo ter za posebne namene 
bodo organom v letu 1983 dodeljena na podlagi utemeljenih 
pismenih zahtevkov. 

11. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za-nji- 
hovo 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 nje- 

govo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na pod- 
lagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet. 

Ce se med letom ukine organ aH 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 prora- 

čuna (v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje na- 
loge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim 
proračunom. 

Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo 
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prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi 
presegle z republiškim proračunom določena sredstva. 

Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ozi- 
roma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati ob- 
veznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v me- 
jah 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 posa- 
mezne primere, 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 uporabniki 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 na- 
slednji uporabniki: 

- 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 in upravo, 
- 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, 
- Skupščina SR Slovenije, 

17. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu 

tega zakona uporabljajo tudi naslednji organi in sicer: 
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavno- 

sti zavoda, 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje 

izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih 
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

18. člen 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 

19. člen 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1983 ter 
zaključne račune za leto 1982 najpozneje do 15. marca 1983, 
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 tega zakona. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 1. aprila 1983 podatke za analizo zaključ- 
nih računov, skladno z navodilom tega sekretariata. 

20. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najkasneje do 31. decembra 1983 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 
292. člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 

, samozaščiti. 

21. člen 
Izvršni svet je pooblaščen,^da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republi- 

škega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slo- 

venije do višine 5.000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« repu- 
bliškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev; 
za zneske do višine 100.000 dinarjev pa je pooblaščena Koor- 
dinacijska komisija izvršnega sveta; 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala: 
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 

ljena, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju 
republike 

- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 
ljena v zadostnem obsegu. 

22. člen 
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja 

nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, ob- 
segu in dinamiki porabe, 

- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno 
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabni- 
kih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance 
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški prora- 
čun, in o tem obvesti izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali mate- 
rialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je 
dolžan o tem obvestiti izvršni svet in mu predlagati ustrezne 
ukrepe. 

23. člen 
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da: 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih no- 

silcev 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 na- 
mena, 

- dodeljuje sredstva organom iz postavk »delo v posebnih 
pogojih, .odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za spre- 
membe med letom« ter 

- na podlagi sklepa izvršnega sveta dodeljuje organom 
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 

24. člen 
Nosilci sredstev po organih so: v 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene or- 

ganizacije« - za postavko »ustavne obveznosti republike v 
zamejstvu« 

- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« - za 
postavko »sofinanciranje programa graditve stanovanj za no- 
silce družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985.« 

2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
- v okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki »štipen- 

dije za potrebe organov v federaciji« in »štipendije za potrebe 
republiških upravnih organov.« 

3. Urad za narodnosti: 
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene or- 
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ganizacije« za postavki »financiranje narodnosti« in »sofinan- 
ciranje s SR Hrvatsko.« 

4. Republiški sekretariat za finance: 
- v okjjru »odplačil kreditov in posojil DPS« za postavke 

»odplačila anuitet po finančnih programih in najetih posoji- 
lih«, »vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni 
gori«, »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 
1980« in »plačilo II. obroka kredita iz proračunske rezerve 
federacije«; 

- v okviru »odhodki za obveznosti iz prejšnjega leta« za 
postavke »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugo- 
slavije in Jugoslovanski investicijski banki«, »plačilo VIII. 
obroka kredita Narodni banki Jugoslavije«, »plačilo obresti za 
100 milijonov US$ kredit«, »plačilo provizije Narodni banki 
Jugoslavije za sredstva odstopljena SR Sloveniji v trajno last«, 
in »obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu 
sredstev pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela«; 

- v okviru »sredstev za znanost« za postavko »znanstvene 
raziskave v tekočem letu«; 

- v okviru »drugih odhodkov DPS« za postavko »Olimpij- 
ske igre Sarajevo 1984«; 

- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »od- 
škodnine po sodnih sklepih«; 

- v okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa« za postavko »bančni stroški in obresti«; 

- v okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko 
»medrepubliški program namembne proizvodnje«; 

- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 
za postavko »sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in 
gradnja visokogorskih planinskih postojank v obdobju 
1981-1985«; 

5. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo: 
- v okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko 

»medrepubliški program namembne proizvodnje«; 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko »investicijska vlaganja SRS v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju 1981-1985«. 

6. Republiški sekretariat za notranje zadeve. 
- v okviru »sredstev za investj^ije v osnovna sredstva« za 

postavki »sofinanciranje programa graditve stanovanj za de- 
lavce organov za notranje zadeve« in »investicijska vlaganja 
SRS v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 
1981-1985«. 

7. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo: 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke »sofinanciranje programa gradnje družbenih naje- 
mnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 
1982-1985 in zagotovitev sredstev za odplačilo posojil, naje- 
tih za stanovanja zgrajena v obdobju 1975-1981«, »investicij- 
sko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in pravosodnih 
organov« in »investicijska vlaganja SRS v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju 1981-1985«. 

8. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
- v okviru »sredstev za uveljavljanje temeljnih pravic bor- 

cev, vojaških invalidov in družin padlih borcev« za postavke 
»dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, »zdravstveno var- 
stvo borcev NOV«, »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, 
»varstvo civilnih invalidov vojne«, »varstvo borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev«, »stroški dela po- 
sebne komisije za izjemno priznanje pravice do pokojnine po 
36. in 41. členu zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja« ter »republiške priznavalnine«. 

- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 
za postavko »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani.« 

9. Republiški komite za družbeno planiranje: 
- v okviru »sredstev za znanost« za postavko »potrebe 

priprav dolgoročnega plana SR Slovenije«. 
10. Republiški komite za informiranje: 
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 

gospodarstvo« za postavko »sofinanciranje razlik v ceni poli- 
tično-informativnih dnevnikov«. 

11. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano: 

- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 
gospodarstvo« za postavke »kobilama Lipica«, »Zavod za 
ribištvo«, »gojitvena lovišča«, 

- v okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po- 
stavko »nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih poža- 
rov«. 

12. Republiški komite za kulturo: 
- v okviru »sredstev za kulturo« za postavke »sofinancira- 

nje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, »Sofinanciranje 
izdaje Enciklopedije Slovenije« ter »sofinanciranje projekta 
Leksikografije«; 

- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov«; 

- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 
gospodarstvo« za postavke »Triglavski narodni park Bled«, 
»Spominski park Trebče« in »Arboretum Volčji potok«; 

- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 
za postavko »izgradnja in financiranje Kulturnega doma Ivan 
Cankar«. 

13. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij izven območja DPS« za postavko »sklad 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju«. 

14. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora: 

- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko 
»vzdrževanje pokopališč in grobov zavezniških in drugih tujih 
armad v SR Sloveniji«. 

15. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo: 

- v okviru »sredstev za druge sološne družbene potrebe« 
za postavko »manjšinsko šolstvo«. 

16. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
- v okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko 

»odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«; 
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 

gospodarstvo« za postavko »pospeševanje konjereje«. 
17. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
- v okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 

okolja« za postavko »varstvo zraka«; 
- v okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko »sistem obrambe pred točo« 
18. Republiška geodetska uprava: 
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 
19. Zavod SRS za statistiko: 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko »financiranje nabave računalnika z opremo za Za- 
vod SRS za statistiko«. 

20. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja pri Izvršnem svetu: 

- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij v okviru DPS« za postavko »pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji«. 

21. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije: 

- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije« za postavki »proslave republiškega pomena« in 
»NAŠA ŽENA«. 

22. Republiška konferenca Zveza Socialistične mladine Slo- 
venije: 

- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije« za postavki »regres za skupinska potovanja otrok in 
mladine« ter »mladinske delovne akcije po družbenem dogo- 
voru«. 

23. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
-v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko »TV-15«; 
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko »dograditev zdravstveno-rekreacijskega centra za 
vojaške invalide in udeležence NOV Strunjan«. 

25. člen 
Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 

v letu 1983 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi tistim, ki 
so imeli do sedaj znanstvene raziskave vključene v pogod- 
beno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi 
pogoji: 

- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati izvršni 
svet, 
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- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev 
pogodbe, 

- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina v 
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati izvrš- 
nemu svetu, kako napreduje delo na nalogi, 

- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno na- 
logo 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 1983. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH 
SREDSTEV OBČINAM 

26. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvaja- 

nja 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). 

27. 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 organi- 
zacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih ob- 
čanov na območju posamezne občine s pogojem, da so 
uvedle občinski d^vek 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, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V 
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, 
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks. 

28. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985 v letu 1983. 

29. člen 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v ob- 

čini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti, 
nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu: 

- 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 1983, ki jih 
določi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, 

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 njego- 
vemu razporejanju; 

b) za osebni dohodek funkcionarja, ki 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 plana 
in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 

- občinske priznavalnine borcem NOV - po družbenem 
dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priz- 
navalnin borcem NOV - po merilih, ki jih določi Republiški 
komite za borce in vojaške invalide; 

- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih pro- 
gramih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih re- 
zerv- po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve; 

- dejavnost na področju urbanizma, prostorskejjp planira- 
nja 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, 

- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do pre- 
živninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, kate- 
rih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z 
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izva- 
janjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez 
ugotovljene identitete, in obveznosti za izločanje v sredstva 
rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1983; 

- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih - 
po enotnih merilih in kriterijih, ki jih sprejme izvršni svet 
občinske skupščine; 

- intervencije v porabi hrane - po merilih, ki jih določi 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve; 

- negospodarske investicije za potrebe državnih organov- 
v obsegu, ki ga v dogovoru s posamezno občino določi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopol- 
nilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom. 

30. člen 
Če bi bila glede na obseg splošne porabe v občinah po 

merilih tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti iz 
drugega odstavka 39. člena zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1982 (Uradni list SRS, št. 39/81) potrebna večja sred- 
stva, kot so s tem zakonom predvidena za dopolnjevanje 
občin v letu 1983, se dopolnilna sredstva najprej znižajo za 
naloge v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv ter 
intervencij v porabi hrane, nato pa tudi za druge dejavnosti in 
naloge iz 28. 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. 

31. člen 
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino 

začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi 
dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi 
prihodkov občin iz 27. člena ter meril za ugotavljanje obsega 
sredstev za splošno porabo iz 29. člena tega zakona. 

32. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajsti- 

nah. 
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za po- 

samezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva 
v višini akontacij iz leta 1982, povečanih za 10%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republi- 
ški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

33. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije 

na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po 
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti 
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1983. 

34. člen 
Po preteku leta 1983 se na osnovi ppdatkov službe družbe- 

nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizaciji in kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkov od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1983. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1984. 
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III. KAZENSKE DOLOČBE 

35. člen 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 

1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste 
namene, za katere so bila dodeljena (drugi odstavek 22. 
člena), 

2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 22. člena), 

3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v 
določenem roku v republiški proračun (20. člen), 

4. če neopravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (33. 
člen). 

36. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu se- 
kretariatu za finance ne predloži v določenem roku predra- 
čuna in finančnega načrta za leto 1983, zaključnega računa za 
leto 1982 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in 
drugi odstavek 19. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora- 

čuna (razen sredstev za delo organa), predvsem pa za pokritje 
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za ob- 
veznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za leto 
1983 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 

republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ 
do zneska 500.000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene izvršni svet. 

38. člen 
Če bodo v letu 1982 prihodki proračuna SR Slovenije dose- 

ženi v višjem obsegu, kot so predvideni z bilanco, se razlika 
med tako planiranimi in več doseženimi prihodki prenese 
med prihodke neto proračuna za leto 1983. 

39. člen 
Če bodo prihodki v letu 1983 doseženi v manjšem obsegu, 

kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do 
Višine 150.000.000 din uporabljena sredstva rezerve SR Slove- 
nije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje pri- 
manjkljaja, bo SR Slovenija v letu 1984 vračala v sredstva 
rezerve z dodatnim 1% izločanjem skupnih prihodkov, dokler 
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje 
primanjkljaja. 

40. člen 
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega 

proračuna v letu 1983, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 na 
postavki »oprema in amortizacija«. 

41. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 
temelji na določilih: 

- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije, 
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih, 
- zakona o financiranju federacije. 

I. 
Pri izdelavi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1983 so bile upoštevane resolucijske usmeritve, po kate- 
rih naj bi se rast splošne porabe na nivoju republike povečala 
za 12% nominalno na osnovo leta 1982. Na podlagi take 
usmeritve je izdelan pregled prihodkov in materialnih obvez- 
nosti republiškega proračuna v letu 1983. Povečanje obsega 
proračuna za leto 1983 za 12% v primerjavi z znižanim obse- 
gom republiškega proračuna za leto 1982 pomeni nominalno 
zaostajanje 45,4% oziroma realno za 9,6 indeksnih točk za 
rastjo družbenega proizvoda v letu 1983. 

Na podlagi zahtevkov nosilcev sredstev bi znašal obseg 
republiškega proračuna za leto 1983 12.062,9 mio din in bi bil 
za 24% višji od rebalansiranega obsega proračuna SR Slove- 
nije za leto 1982. Znižanje zahtevkov nosilcev sredstev na 
resolucijsko dovoljeno rast (indeks 112) pomeni, n{»zagotoviti 
sredstva v skupni višini 1.598,9 mio din. Istočasno pa to 
pomeni, da ne bo mogoče upoštevati dejanskih obveznosti 
proračuna na podlagi zakonov, odlokov in dogovorov, ampak 
se bodo za vse obveznosti zagotavljala sredstva v okviru 
materialnih možnosti družbe, ter v okviru tega dovoljene - 
dogovorjene možne rasti proračuna. 

Posledice takega pristopa so dejansko reprogramiranje do- 
govorjenih in sprejetih obveznosti po letu 1983 in celo v 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Bilanco prihodkov in odhodkov pa je bilo mogoče ob tako 
limitirani rasti obsega proračuna uravnovesiti le z radikalnim 
znižanjem zahtevkov nosilcev sredstev za posamezne obvez- 
nosti in izločanjem obveznosti iz naslova »razlik v pokojninah 
borcev NOV«, »pokojnin in varstvenega dodatka kmetov bor- 
cev NOV zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov«, »iz- 
jemnih pokojnin rudarjev in preživnin dimnikarjev« ter »pre- 
živnin babicam« in »intervencij v porabi hrane« iz republi- 
škega proračuna SR Slovenije za leto 1983. Na podlagi dogo- 
vora s Skupnostjo pokojninskoinvalidskega zavarovanja se 
bodo sredstva iz naslova varstvo borcev zagotavljala v okviru 
Skupnosti pokojninskoinvalidskega zavarovanja z vključitvijo 
v prispevno stopnjo, obveznosti'iz naslova intervencij v po- 
rabo hrane pa preko Samoupravnega sklada za intervencijo 
na ravni republike. 

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za 
leto 1983 ter tabelarni prikaz v katerem so podrobno oprede- 
ljene vse obveznosti proračuna, sta izdelana v skladu z določ- 
bami Zakona o knjigovodstvu, Uredbe o kontnem planu in 
bilanci za proračune družbenopolitičnih skupnosti ter Pravil- 
nika o vsebini posameznih kontov v kontnem planu za prora- 
čune družbenopolitičnih skupnosti in opremljene z nazivi kot 
jih predvideva kontni plan za družbenopolitične skupnosti. 

II. 
Ocena prihodkov neto republiškega proračuna, ki je prika- 

zana v bilanci prihodkov in v tabelarnem pregledu, je izdelana 
na podlagi resolucijskih izhodišč za leto 1983. Ocena prihod- 
kov neto republiškega proračuna je za 13,1% višja kot bo 
znašala predvidena realizacija v letu 1982 oziroma je za 16,1% 
višja kot je bil plan prihodkov za letošnje leto. Ocena priliva 
temeljnega davka od prometa proizvodov v letu 1983 je za 
12,0% višja kot bo znašala predvidena realizacija tega vira v 
letu 1982 oziroma je za 2,2% višja kot so znašala planska 
predvidevanja za leto 1982. Celotni prihodki proračuna so po 
oceni za leto 1983 za 8,6% višji kot je bila prvotno planirana 
rast v letu 1982 oziroma za 12,6% višji kot bo njihova oce- 
njena realizacija do konca leta (ocena je narejena na podlagi 
9-mesečne realizacije in predvidevanjih do konca leta). Ocena 
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prihodkov za leto 1983 upošteva sedanje davčne obremenitve 
in ne predvideva povečanja obremenitev. 

Republiški sekretariat za finance ocenjuje, da priliv temelj- 
nega davka od prometa proizvodov v letu 1982 ne bo zadoščal 
za pokrivanje obveznosti do prispevka proračunu federacije 
in da se bo zato izpolnjevanje obveznosti preneslo v leto 1983, 
kar bo potrebno dodatno upoštevati pri zagotovitvi obsega 
virov sredstev za financiranje obveznosti SR Slovenije do 
proračuna federacije za leto 1983. Obveznost iz tega naslova 
še ni znana, kar je tudi razlog, da ni vključena v tabelarni 
prikaz, niti ni možno planirati dokončnega obsega odhodkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1983 in virov za njegovo 
financiranje. Ta bo naknadno upoštevana. 

Rast neto republiškega proračuna po osnutku zakona 
znaša 7,6% na rebalansiran proračun leta 1982, ali izraženo v 
absolutnem znesku 10.464.031.122 din, cena virov po nespre- 
menjenih davčnih obremenitvah pa 12.239.405.000 din. 

Ocenjeni prihodki neto republiškega proračuna bodo raz- 
porejeni za naslednje obveznosti na ravni republike in sicer 
za 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov se zagotavljajo po osnutku zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1983 v višini 6.136,884.454 dinarjev, kar predstavlja 
12,0% povečanje v primerjavi z odobrenimi sredstvi v letu 
1982. Organom za notranje zadeve se zagotavljajo sredstva v 
višini 3 608,235 589 dinarjev ali 58,8% vseh sredstev za delo 
organov. 

V skladu s 104. členom zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo sredstva 
za delo organov 

- sredstva za dohodek delovnih skupnosti, 
- sredstva za materialne stroške. 
- sredstva za opremo in amortizacijo. 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika, 
- sredstva za posebne namene. 
V okviru dohodka delovnih skupnosti se zagotavljajo sred- 

stva za bruto osebne dohodke, delo v posebnih delovnih 
pogojih in sklad skupne porabe. Za dohodek delovnih skup- 
nosti se zagotavljajo sredstva v višini 4.447,333.465 dinarjev 
kar predstavlja 14,4% povečanje v primerjavi z zagotovljenimi 
sredstvi v letu 1982. 

Planirana sredstva za bruto osebne dohodke delovnih 
skupnosti organov znašajo 4.023,399.469 dinarjev ali 14,4% 
več, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v letu 1982. 

Znesek se sestoji iz naslednjih postavk: 
- prenos višine osebnih dohodkov na ravni decembra 1982 
ali 3% več. kot odobrena sredstva v letu 1982 

3.623,073.003 din 
- nove namestitve v organih za notranje zadeve v letu 1983 
ali 0,5% odobrenih sredstev v letu 1982 18,012.483 din 
- 10,5% nominalna rast osebnih dohodkov na delavca v letu 
1983 382,313.976 din 

Organom za notranje zadeve se zagotavlja 66,3% vseh 
sredstev za bruto osebne dohodke. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih se planira obseg 
sredstev v višini 274,110.250 dinarjev, kar predstavlja 14,6% 
povečanje v primerjavi z letom 1982. Sredstva se zagotavljajo 
organom za notranje zadeve, zavodom za izvrševanje kazen- 
skih sankcij. Predsedstvu SRS, Skupščini SRS, Izvršnemu 
svetu Skupščine SRS, Republiškemu sekretariatu za ljudsko 
obrambo in Hidrometeorološkemu zavodu SRS, katerih na- 
rava dela je taka, da zahteva nočno delo ter delo ob nedeljah 
in praznikih. Organom za notranje zadeve se za delo v poseb- 
nih pogojih zagotavljajo sredstva v višini 244,990.250 dinarjev 
ali 89,4% vseh sredstev za ta namen. 

V okviru sklada skupne porabe se zagotavljajo sredstva za 
regres za prehrano, regres za letni dopust, odpravnine in 
jubilejne nagrade. Višina sredstev za regresiranje prehrane 
med delom in letnega dopusta je povečana za 15%, za jubi- 
lejne nagrade in odpravnine pa za 10% v primerjavi z letom 
1982. Potrebna sredstva sklada skupne porabe znašajo 

149,823.746 dinarjev ali 14,5% več kot v letu 1982. Dokončna 
poraba teh sredstev v letu 1983 bo usklajena z dogovorjeno 
porabo na podlagi Dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1983, ki pa danes še ni 
znana. 

Za materialne stroške je v osnutku zakona predvideno li- 
nearno 12% povečanje v primerjavi z letom 1982, razen pri 
organih za notranje zadeve, ki se jim povečujejo materialni 
stroški za 19,6%. Razlog za povečanje materialnih stroškov 
organov za notranje zadeve je predvsem posledica dograditve 
novih objektov kot so mejni prehodi, postaje milice, uprave 
javne varnosti itd. Planirana sredstva za leto 1983 znašajo 
648,883.201 dinarjev. Ob pripravi predloga zakona o prora- 
čunu pa bo izveden dodaten diferenciran pristop in bo dana 
prioriteta tistim organom, ki imajo v svojem sestavu skupne in 
inšpekcijske službe Organom za notranje zadeve se zagotav- 
ljajo sredstva za materialne stroške v višini 364,707 425 dinar- 
jev ali 56,2% vseh sredstev za.ta namen. 

Za amortizacijo predlagamo v osnutku zakona dodelitev 
sredstev v višini 37,620.470 dinarjev. Za amortizacijo so zago- 
tovljena sredstva v višini 20% letnega odpisa osnovnih sred- 
stev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah. 

Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namest- 
nikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani na enak 
način kot osebni dohodki delavcev delovnih skupnosti. V letu 
1983 bo za ta namen potrebno zagotoviti sredstva v višini 
218,656.509 dinarjev. 

Za posebne namene predlagamo v osnutku zakona o prora- 
čunu za leto 1983 zagotovitev sredstev v višini 723,615.334 
dinarjev ali 10,6% več kot v letu 1982 Pri oblikovanju sredstev 
za posebne namene je deloma že upoštevano diferencirano 
povečanje, vendar bo potrebno vse zahtevke do priprave 
predloga zakona še enkrat proučiti. Organom za notranje 
zadeve se zagotavljajo za posebne namene sredstva v višini 
229,000.000 dinarjev ali 31,6% vseh sredstev za posebne 
namene. Za spremembe med letom se zagotavljajo sredstva v 
višini 60,775.475 dinarjev. Ta sredstva bodo med letom porab- 
ljena za pokritje najnujnejših obveznosti, ki jih ob sestavi 
zakona o proračunu ni mogoče predvideti. 

V okviru teh namenov so tudi sredstva za investicije v 
osnovna sredstva za potrebe republiških upravnih in pravoso- 
dnih organov. Citirane obveznosti izhajajo iz zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SRS v graditev objektov in nabavo opreme v 
tem srednjeročnem obdobju in odlokov Skupščine SR Slove- 
nije za graditev stanovanj za potrebe organov za notranje 
zadeve, upravnih organov in za nosilce družbenih funkcij. 

Pri zagotavljanju sredstev na podlagi zakona o investicij- 
skih vlaganjih SRS v graditev objektov in nabavo opreme je 
predlagano, da v letu 1983 ne bi začeli nobenih novih investi- 
cijskih gradenj, da bi se sredstva zagotavljala le za financira- 
nje investicijsko tehnične dokumentacije in za tiste investicij- 
ske objekte, ki so že v končni fazi gradnje. Ob tako restrektiv- 
nem pristopu je obseg potrebnih sredstev, ki ga predlagamo 
za omenjeni namen dejansko minimalen. 

V OKVIRU SREDSTEV ZA SPODBUJANJE 
RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ so 
zagotovljena sredstva za financiranje 
naslednjih obveznosti republike in sicer: 
1. financiranje negativnih razlik v ceni treh politično-informa- 
tivnih dnevnikov, 
2. pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS in nova 
obveznost, ki izhaja iz zakona o Triglavskem narodnem parku, 
ter drugih pospeševalnih nalog. 

Na podlagi predloga Republiškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenil, da bo potrebno v letu 1983 zagotoviti za 
intervencije v porabi hrane in za blagovne rezerve sredstva v 
skupni višini 1.385,7 mio din v približno 50% razmerju. Ome- 
njeni znesek pomeni 15% povečanje v primerjavi s porabo 
leta 1982. V okviru proračuna SR Slovenije za leto 1982 je bilo 
zagotovljeno le 280,6 mio din sredstev za intervencije v porabi 
hrane, preostala sredstva do zneska 580,0 mio din pa se 
zagotavlja iz prihodkov občin. V letu 1982 so se sredstva za 
blagovne rezerve zagotavljala iz prihodkov občin. V letu 1983 
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je predvideno financiranje teh dveh obveznosti v okviru Sa- 
moupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane na ravni republike, s tem, da bi bil istočasno v višini 
dejanske obveznosti odstopljen skladu tudi vir neto republi- 
škega proračuna. Ocenjujemo, da bi bil najprimernejši vir 
republiški davek iz OD. 

V okviru sredstev prenesenih drugim družbenopolitičnim 
skupnostim so zagotovljena sredstva za financiranje dopol- 
njevani h občin. 

Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo 
odvisna od meril in kriterijev s katerimi je ovrednoten pro- 
gram nalog v občini v letu 1983 ter v odvisnosti od limitirane 
rasti splošne porabe v letu 1983. 

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 ra- 
zlično 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 prihod- 
kov ni upravičena do dodatnih sredstev iz republiškega prora- 
čuna. 

Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjeva- 
nih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih. 

V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1983 
zagotovljena sredstva v višini 1.210,5 mio din ali z indeksom 
rasti 66,8 v primerjavi s predvidenimi sredstvi za ta namen za 
leto 1982 in sicer za pokrivanje obveznosti iz naslova izobra- 
ževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in varstva bor- 
cev NOV. Obseg potrebnih sredstev za pokrivanje navedenih 
obveznosti bo v letu 1983 za 33,2% nižji kot v letu 1982, kar je 
posledica prenosa financiranja naslednjih obveznosti: 

- razlika v pokojninah borcev NOV, 
- razlike v pokojninah kmetov borcev NOV zavarovanih v 

starostnem zavarovanju kmetov, 
- izjemne pokojnine rudarjev rn preživnine dimnikarjev ter 

preživnine babicam. 
iz proračuna SR Slovenije na Skupnost pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, oziroma na Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. 

Iz republiškega proračuna se bodo še naprej financirale 
naslednje obveznosti: 

- 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. 

Višina prej naštetih obveznosti je odvisna razen od osnov, 
ki jih narekujejo veljavni zakoni tudi od ocenjene višine mej- 
nega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v letu 1983, ki 
je merilo pri določanju večine denarnih prejemkov s področja 
borčevsko-invalidskega varstva in od predvidenega porasta 
osebnih invalidnin vojaških invalidov po zveznem zakonu o 
temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 
Posledica omenjenih avtomatizmov je visoka v indeksih izka- 
zana zahteva po sredstvih za navedene namene. 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za vsa tista investicijska vlaganja, ki so 
splošnega družbenega pomena in sicer za: geodetska dela v 
SR Sloveniji, manjšinsko šolstvo, obrambo pred točo, varstvo 
zraka itd. 

Zahtevki nosilcev sredstev za geodetska dela in za obrambo 
pred točo so znatno višji kot znašajo dejanske možnosti ob 
limitirani 12% rasti republiškega proračuna, zato tu ni bilo 
možno upoštevati obveznosti na podlagi zakona in odloka, 
ampak so tudi tu upoštevani isti kriteriji, kot so veljali za 
sestavo celotnega obsega proračuna, kar pomeni zagotoviti 
sredstva za obveznosti v skladu z možno rastjo obsega prora- 

. čuna v letu 1983. 
Pri določitvi višine potrebnih sredstev za družbenopolitične 

in družbene organizacije, katerim se iz proračuna SR Slove- 
nije zagotavljajo predvsem sredstva za njihovo redno dejav- 
nost, so bila upoštevana enaka merila kot za republiške 
upravne organe. Pri zagotavljanju sredstev za RK SZDL niso 
bila upoštevana določila zakona, ampak kriteriji resolucijske 
rasti, ki dovoljuje le 12% višji obseg sredstev kot v letu 1982: 

V okviru drugih odhodkov se v proračunu SR Slovenije 
prvič zagotavljajo sredstva za štiri nove obveznosti na podlagi 
sprejetih zakonov in družbenih dogovorov v skupni višini 
374,2 mio din, ki ne predstavljajo splošne porabe na nivoju 
republike. Nove obveznosti so naslednje: 

- Olimpijske igre Sarajevo 1984 v višini, 8,3 mio din 
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa 
v Črni gori 1979. leta na podlagi odloka o najetju 
posojila v višini 300,0 mio din, 124,0 mio din 
- plačilo II. obroka kredita iz proračunske rezerve 
federacije v višini' 31,5 mio din 
- vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 
1980 v višini 210,4 mio din 
SKUPAJ 374,2 mio din 

IV. 
Višina obveznosti do prispevka proračuna federacije še ni 

znana, zato tudi ni upoštevana v obsegu bruto proračuna SR 
Slovenije za leto 1983. V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti do 
federacije je danes že povsem zanesljivo, da bo SR Slovenija v 
letu 1982 ostala dolžna federaciji iz naslova kotizacije cca 
2.300 mio din in da jih bo potrebno v letu 19'83 poravnati. 

» 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 

davek iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti v 

letu 1983, z osnutkom zakona (ESA-135) 

POVZETEK 
V skladu s sistemskim zakonom o davku iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti, ki je bil sprejet leta 1980, se s tem predlogom za 
izdajo zakona določa podrobnejši davčni instrumentarij za 
leto 1983. Ta izvedbeni davčni zakon torej določa davčne 
stopnje, odstotni delež povprečnih osebnih dohodkov, ki 
se upošteva kot odbitna postavka ter nekatere davčne 
olajšave. Pri tem zakon v pretežni meri izhaja iz ureditve, ki 
velja za leto 1982. 

Izhodišča za navedene davčne politike za leto 1983 po 
tem predlogu so naslednja: 

1. Davčne stopnje 
Davčni zavezanci naj bi plačevali davke po naslednjih 

stopnjah: 
- temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja gospodarstva in delovne skupnosti, ki 
opravljajo naloge za te organizacije združenega 
dela (splošna stopnja) 3,25% 
-temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja družbenih dejavnosti 0,2% 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za 
temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja družbenih prioritet 0,5% 
- temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja planskih prioritet 1,0% 

elektrogospodarstvo, kmetijstvo, ribištvo ter proizvodnja 
živilskih proizvodov, razen skupine proizvodnje konditor- 
skih proizvodov in skupine proizvodnje drugih živilskih 
proizvodov in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te 
organizacije združenega dela. 

2. Odstotni delež osebnih dohodkov 
Predlaga se, da se pri ugotavljanju davčne osnove kot 
odbitna postavka upošteva 100% delež povprečnih oseb- 
nih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v letu 1982. 

3. Olajšave 

Osnovne olajšave so zajete že s sistemskim davčnim 
zakonom. Po tem predlogu naj bi se v skladu s srednjeroč- 
nim družbenim planom SR Slovenije upoštevale kot olaj- 
šave še naložbe v naslednje dejavnosti (enako velja za 
letos): 

- 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, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turi- 

stov. 
Poleg tega je v predlogu za izdajo zakona predvidena še 

dodatna olajšava za izvozno gospodarstvo, in sicer le za 
izvozna konvertibilna območja.. 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti v letu 1983 _  

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v na- 

slednjih določbah ustave SR Slovenije: 
- prvi odstavek 35. člena In prvi odstavek 109. člena - 

kjer je dđločeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb, ki se financirajo iz proračuna družbenopolitičnih 
skupnosti, plačujejo delavci v združenem delu tem družbeno- 
političnim skupnostim davek iz dohodka temeljne organiza- 
cije združenega dela; 

- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka 
321. člena - 

- kjer je določeno, da se sistem financiranja družbenopoli- 
tičnih 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 te- 
meljna organizacija trajno opravlja dejavnost; 

- četrti odstavek 109. člena - 
po katerem družbenopolitične skupnosti samostojno dolo- 
čajo višino davkov, taks in drugih davščin, ki so v skladu z 
zakonom njihov dohodek. 

II. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 
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). 

V tem 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 
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izvedbenim davčnim zakonom. Ti izvedbeni davčni zakoni se 
sprejemajo za posamezno koledarsko leto ali za celotno sred- 
njeročno plansko obdobje. V skladu s sistemskim davčnim 
zakonom naj bi izvedbeni davčni zakoni urejali naslednje 
elemente: višina davčnih stopenj, odstotni delež osebnih do- 
hodkov, ki se priznavajo kot odbitna postavka ter nekatere 
olajšave, ki izhajajo iz sprejetih planskih usmeritev. 

Izvedbeni davčni zakoni so torej lahko enoletni ali za vse 
srednjeročno plansko obdobje. V razpravah o izvedbenem 
davčnem instrumentariju za leti 1981 in 1982 je bilo sprejeto 
stališče, da naj bi se izvedbeni davčni zakoni zaenkrat spreje- 
mali za posamezna leta. Pri takšni rešitvi namreč lažje pridejo 
do izraza konkretne proračunske potrebe republike v posa- 
meznem 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 instrumentarij posebej sprejet 
le za leti 1981 in 1982. Iz enakih razlogov predlagamo s tem 
predlogom za izdajo zakona posebno izvedbeno davčno ure- 
ditev tudi za leto 1983. 

III. OCENA OBSTOJEČE UREDITVE 
Davčna ureditev za leto 1982 je bila določena z zakonom o 

določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v 
letu 1982 (Uradni list SRS, št. 38/81). 

Z zakonom je bila povečana splošna stopnja s 3% (ki je 
veljala v letu 1981) na 3,25%. Ta stopnja velja tudi za delovne 
skupnosti, ki opravljajo naloge za organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva. Druge stopnje so v primerjavi z 
ureditvijo v letu 1981 ostale nespremenjene (temeljne organi- 
zacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti - 
0,2% delovne skupnosti s področja družbenih dejavnosti - 
0,5%, temeljne organizacije združenega dela v gospodarstvu 
s področja planskih prioritet - 1%). 

Povečanje splošne davčne stopnje je bilo potrebno zaradi 
predvidenega primanjkljaja v virih, ki jih SR Slovenija uporab- 
lja za poravnavo obveznosti do proračuna federacije. Prihodki 
iz naslova temeljnega prometnega davka, ki se uporabljajo za 
ta namen, namreč v SR Sloveniji ne pokrivajo več v celoti 
obveznosti do federacije, zato je morala SR Slovenija poseči 
tudi po svojih virih, da bi pokrili sprejeto obveznost. 

V republiškem proračunu za leto 1982 je predviden priliv iz 
tegd davka v višini 2,799,6 milj, din. Obračunana davčna 
obveznost za prvo polletje 1982 znaša 1,453 milj, din, to je 
52% planirane višine. 

Osnova za obračun davka je doseženi dohodek davčnega 
zavezanca. Na oblikovanje davčne osnove vplivata obseg od- 
bitih postavk in obseg davčnih olajšav. 

Element, ki med odbitimi postavkami najmočneje vpliva na 
oblikovanje davčne osnove, so osebni dohodki. Osebni do- 
hodki so neobdavčeni v višini povprečnih osebnih dohodkov 
na delavca v preteklem letu. Iz obračuna davka za 6 mesecev 
letos je razvidno, da ostane okoli 12% mase osebnih dohod- 
kov v davčni osnovi. 

Zaradi delovanja davčnih olajšav se je davčna osnova v 
prvem polletju letos zmanjšala za 38%. Finančni učinek olaj- 
šav v prvem polletju 1982 pomeni približno za 1.000 milj. din 
zmanjšano obveznost davčnih zavezancev. Med davčnimi 
olajšavami je najpomembnejša olajšava za izvoznike. V letu 
1982 je ta olajšava določena samo za devizni konvertibilni 
priliv, medtem ko je v preteklih letih veljala za ves devizni 
priliv. Zaradi tega zoženja se je delež te olajšave v strukturi 
davčnih olajšav nekoliko zmanjšal (delež v prvem polletju 
1982 = 52%, delež v letu 1982 = 53%). Finančni učinek te 
olajšave v prvem polletju letos znaša okoli 500 milj, din. 

Glede na doseženi priliv tega davka v prvem polletju letos 
ocenjujemo, da se bodo sredstva iz tega vira natekala v 
republiški proračun do konca leta 1982 v predvideni višini. 

IV. PREDLOGI ZA DOLOČITEV POSAMEZNIH 
DAVČNIH ELEMENTOV 

Pri opredeljevanju posameznih davčnih elementov za leto 
1983 izhajamo v pretežni meri iž ureditve, ki velja letos. Tako 
je v tem predlogu za izdajo zakona v glavnem povzeta uredi- 
tev iz sedaj veljavnega letnega davčnega zakona. 

1. Davčne stopnje 
V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da so 

davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnostih. 
Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za 
pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporeja- 
nju dohodka za ustrezno obdobje. 

V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1982 so predpisane 
naslednje davčne stopnje: 

- temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja gospodarstva iri delovne skupnosti, ki 
opravljajo naloge za te organizacije združenega 
dela 3,25% 

- temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja družbenih dejavnosti 0,2 

- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge s te- ' 
meljne organizacije združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti 0,5 

- temeljne organizacije združenega dela s po- 
dročja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva 
ter proizvodnje živilskih proizvodov, razen skupine 
proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine 
proizvodnja drugih živilskih proizvodov 1,0% 

Predlagamo, da se enake stopnje uveljavijo tudi za leto 
1983. 

Skladno z dosedanjo usmeritvijo, da priliv sredstev iz tega 
davka raste v skladu z dovoljeno rastjo splošne porabe v 
republiki, je v republiškem proračunu za leto 1983 predvidena 
12 odstotna rast. sredstev iz tega vira. Tako je v osnutku 
republiškega proračuna za leto 1983 predvideno iz tega vira 
3.135.552.000 dinarjev. 

2. Odstotni del osebnih dohodkov kot odbitna 
postavka 

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 leti 1981 in 1982 je bila 
sprejeta rešitev, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju 
davčne osnove za leti 1981 in 1982, upošteva 100% del po- 
prečnih osebnih dohodkov delavcev v republiki v prejšnjem 
letu. 

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 povpreč- 
jem v republiki. Pri tem je treba opozoriti, da je kot osebni 
dohodek mišljen osebni dohodek, ki se uporablja za zadovo- 
ljevanje skupnih, splošnih ter osebnih potreb delavca. 

Predlagamo, da se enaka ureditev glede te odbitne po- 
stavke upošteva tudi v letu 1983. 

3. Davčne olajšave za naložbe 
Pretežni del davčnih olajšav je določen že neposredno s 

sistemskim davčnim zakonom. Vendar pa sistemski davčni 
zakon dopušča možnost, da se lahko davčne olajšave uvedejo 
tudi z izvedbenim davčnim zakonom. 

Po sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določa- 
nju 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 ali z izvedbenim davčnim zakonom v skladu z 
vsakoletno resolucijo. 

Tako je predmet izvedbenega davčnega zakpna tudi opre- 
delitev prioritetnih dejavnosti, kamor se vlaganja upoštevajo 
kot posebna olajšava. 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 se'po izvedbenem davčnem 
zakonu za leto 1982 kot olajšave pri ugotavljanju davčne 
osnove za leto 1982 upoštevajo naslednje naložbe: 

- v razvoj kmetijstva, ribištva, v predelavo mleka In rib, v 
izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in 
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objekte za predelavo odpadkov v živinsko krmo ter v izgrad- 
njo gozdnih cest, x r 

- v razvoj surovinskih dejavnosti, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov; 
Navedene naložbe se upoštevajo kot olajšava pri ugotavlja- 

nju davčnih obveznosti v tem smislu, da se znesek naložb 
odšteje od davčne osnove. 

Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za navedena vlaga- 
nja, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da pri opredeljevanju prioritetnih dejavnosti v 
gradivih za resolucijo za leto 1983 niso predvidene bistvene 
spremembe, predlagamo, da se navedene olajšave uveljavijo 
tudi v letu 1983. 

4. Davčne olajšave za vzpodbujanje izvoza 
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvozne dejav- 

nosti predlagamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave 

za izvoznike. Vendar pa naj te olajšave veljajo le za izvoz na 
konvertibilna območja, kar je bilo uveljavljeno tudi za leto 
1982. Te olajšave se določajo tako, da se davčnim zavezan- 
cem - izvoznikom na konvertibilna območja davčna osnova 
zmanjša za ustrezen odstotni delež v razmerju med dinarsko 
vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za 
izvozno stimulacijo in celotnim prihodkov davčnega zave- 
zanca. Predlagamo, da se ta razmerja določijo v enakih od- 
stotkih, kot to velja za letos. 

\ 
V. Finančne posledice 

S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Fi- 
nančne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih davčnih zavezancev pa so prikazane v prejšnjem po- 
glavju. 

OSNUTEK ZAKONA 

o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti v letu 1983 

1. člen 
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek), se v letu 
1983 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so določene vtem 
zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olajšav, ki so 
določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 
18-1097/80) in s tem zakonom. 

2. člen 
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah 

- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo 
naloge za te organizacije združenega dela 3,25% 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja družbenih dejavnosti 0,2% 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te- 
meljne organizacije združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti 0,5% 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter 
proizvodnje . živilskih proizvodov, razen skupine 
proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine 
proizvodnja drugih živilskih proizvodov, in delovne 
skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela 1,0 

3. člen 
Pri ugotavljanju davčne osnove se kot odbitna postavka 

upoštevajo osebni dohodki v višini poprečnih osebnih dohod- 
kov delavcev v SR Sloveniji v letu 1982. 

- 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 firm. 

5. 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 živilsko 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 vlaganje po 

prejšnjem odstavku, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

6. člen 
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih 

zavezancev — premogovnikov z jamsko eksploatacijo. 

7. člen 
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna 

osnova zmanjša za odplačila sredstev, ki jih je ustanovitelj 
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združe- 
nega dela. in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združe- 
nimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, št. 1-3/79). 

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, pove- 
čano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega 
zavezanca. ,. 

Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša se 
Za: 

- 50%, če znaša odstotni delež od 10% do 20% 

8. člen 

Če se z vplačili davka po obračunu za leto 1983 nabere več 
sredstev, kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu 
za leto 1983, se presežna sredstva prenesejo v republiški 
proračun za leto 1984 in se upoštevajo pri določitvi obvezno- 
sti za leto 1984. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983. 
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OBRAZLOŽITEV 

1 
V zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 

nega dela in delovnih skupnosti, ki je bil sprejet leta 1980, so 
urejena vsa temeljna vprašanja v zvezi s plačevanjem tega 
davka. Urejanje določenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje 
tekoče davčne in ekonomske politike, je v navedenem zakonu 
prepuščeno posebnim izvedbenim davčnim zakonom. Ti 
izvedbeni davčni zakoni se sprejemajo za posamezno kole- 
darsko leto ali za celotno srednjeročno plansko obdobje. V 
skladu s sistemskim davčnim zakonom naj bi izvedbeni 
davčni zakoni urejali naslednje elemente: višino davčnih sto- 
penj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se priznavajo kot 
odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki izhajajo iz sprejetih 
planskih usmeritev. 

S tem osnutkom je predlagan izvedbeni davčni instrumen- 
tarij za leto 1983. 

V tem osnutku kakor tudi v predlogu za izdajo zakona so 
posamezni elementi za ugotovitev davčne obveznosti v letu 
1983 opredeljeni glede na obstoječe osnutke za pripravo 
planskih dokumentov za naslednje leto. 

2 
V skladu s sistemskim davčnim zakonom se s tem osnut- 

kom določajo diferencirane davčne stopnje za leto 1983. 
Predlagamo, da v letu 1983 veljajo enake davčne stopnje 

kot v letu 1982. 
V republiškem proračunu za leto 1983 je predvideno, da se 

bo iz tega davka zbralo 3.135.552.000 dinarjev, to je za 12% 
več kot v letu 1982. Upoštevajoč planska izhodišča o nomi- 
nalni rasti dohodka v letu 1983 in usmeritev na bistveno 
povečan izvoz na konvertibilno področje ocenjujemo, da za 
zagotovitev omenjenega priliva sredstev obstoječih stopenj ni 
treba spreminjati. 

Glede na nekatere nejasnosti, ki so se v letošnji praksi 
izvajanja zakona pokazale v zvezi s plačevanjem davka po 
stopnji 1% (prioritetne dejavnosti), je po tem osnutku izrečno 
določeno, da plačujejo davek gostopnji 1% tudi delovne 
skupnosti, ki opravljajo naloge za organizacije združenega 
dela v teh prioretetnih dejavnostih. 

3 
Predlagamo, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju 

davčne osnove za leto 1983 upošteva 100-odstotni povprečni 
osebni dohodek delavcev v republiki v letu 1982. Enaka uredi- 
tev je uveljavljena tudi za leto 1982. 

4 

Pretežen del davčnih olajšav je določen že neposredno s 
sistemskim davčnim zakonom. Po sistemskem davčnem za- 
konu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upošte- 
vajo tudi zneski, ki jih je davčni zavezanec vložil v razvoj 
prednostnih dejavnosti, za katere je to določeno z družbenim 
planom SR Slovenije ali 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 1982 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 1983. V skladu z navedenim predlagamo, da se kot 
olajšave pri ugotavljanju davčne osnove za leto 1983 upošte- 
vajo naložbe v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka 

in rib, v izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske 
pridelke in objekte za predelavo odpakov v živilsko krmo ter v 
izgradnjo gozdnih cest, naložbe v razvoj surovinskih dejavno- 
sti ter naložbe v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo 
turistov, kar bo podrobneje opredelil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Te naložbe naj se upoštevajo kot olajšava pri ugotavljanju 
davčne obveznosti za leto 1983 tako, da se znesek naložb 
odšteje od davčne osnove. 

5 
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvoza predla- 

gamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave za izvoz- 
nike. Vendar pa bodo te olajšave enako kot letos veljale za 
izvoz na konvertibilna območja. Glede na to, da so se doseda- 
nja merila za določanje višine te olajšave v praksi uveljavila 
kot sprejemljiva, za leto 1983 ne predlagamo nikakršnih spre- 
memb. 

6 
Glede na zvezno resolucijo, poseben medrepubliški dogo- 

vor in izvedbene davčne zakone za leta 1980, 1981 in 1982 se 
predlaga, da se davek ne obračunava in ne plačuje od do- 
hodka davčnih zavezancev-premogovnikov z jamsko eksploa- 
tacijo. 

7 
V skladu z načeli obrtnega zakona se s tem osnutkom 

predlaga, da se davčna osnova pri pogodbenih organizacijah 
združenega dela zmanjša tudi za odplačila sredstev, ki jih je 
ustanovitelj oziroma poslovodja združil v pogodbeno organi- 
zacijo združenega dela in za nadomestilo za gospodarjenje s 
tako združenimi sredstvi. Takšna ureditev je z novim sistem- 
skim 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). 

8 
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1982 je predvidena še 
posebna davčna olajšava, po kateri se davčna osnova 
zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga je davčni zavezanec 
po posebnem zakonu v letu 1982 plačili za pokrivanje dela 
stroškov reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana. 
Ker vprašanje pokrivanja dela stroškov poslovanja železnice v 
letu 1983 v tem trenutku še ni rešeno, te odbitne postavke 
zaenkrat ne vključujemo v zakonsko besedilo *■ 

9 
V osnutku 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 1983. Predlagamo, da se morebitna presežna sredstva 
prenesejo v republiški proračun za leto 1984 in se upoštevajo 
pri določanju davčne obveznosti za leto 1984. 

Predlagana rešitev je predvidena za primer, če bi bili pre- 
sežki sorazmerno majhni in bi morebitno znižanje davčne 
stopnje za desetinko ali stotinko odstotka ne dalo pomemb- 
nejšega učinka, temveč bi zahtevalo dodatno delo pri obra- 
čunu obveznosti. Če pa bi se med letom nabralo znatno več 
sredstev, kot je bilo predvideno s proračunom, bo predlaga- 
telj pravočasno pripravil predlog za znižanje davčne stopnje, 
kot je to predvideno v osnovnih planskih dokumentih in 
posebnih predpisih o vračanju presežkov v splošni in skupni 
porabi. 

I 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks, z 

osnutkom zakona (ESA-136)  

Povzetek 
S tem zakonom se določa obveznost plačevanja 1% 

republiškega davka iz osebnega dohodka v letu 1983, 
znesek neobdavčenega skupnega dohodka občanov in 
zneski olajšav za vzdrževane družinske člane za leto 1982. 
Republiški davek iz osebnega dohodka je namenjen za 

financiranje republiškega proračuna v letu 1983. Predlog 
spremembe tega zakona pri znesku neobdavčenega skup- 
nega dohodka občanov izhaja iz dvainpolkratnega letnega 
osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu, 
znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane je 
predlagan v višini 60% poprečnega osebnega dohodka 
delavcev zaposlenih v gospodarstvu. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- v določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. 
člena, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste 
davkov ter s.istem financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih; 
- v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
1. Skupščina SR Slovenije je 25. decembra 1981 sprejela 

zakon ©spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 39/81), s katerim je dolo- 
čila, da se republiški dvek od osebnih dohodkov v letu 1982 
plačuje po 1% stopnji. V navedenem zakonu je določeno, da 
se republiški davek od osebnih dohodkov plačuje do 31. 
decembra 1982. Glede na to, ker so razlogi, zaradi katerih je 
bil davek uveden v letu 1982 tudi v letu 1983, je potrebno 
določiti, da se ta davek plačuje po stopnji 1% tudi v letu 1983. 

2. Sistem obdavčevanja skupnega dohodka občanov je 
določen z zakonom o davkih občanov. Na podlagi tega za- 
kona pa Skupščina SR Slovenije določi vsako leto zkakonom 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks znesek neob- 
davčenega skupnega dohodka občanov in znesek davčnih 
olajšav za vzdrževane družinske člane. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1979 sprejela dogovor 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju te- 
meljev politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov 
(Uradni list SFRJ, št. 62/79), v katerem so določeni kriteriji za 
določitev zneska neobdavčenega skupnega dohodka obča- 
nov in znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

1. Republiški davek iz osebnega dohodka 
S predlagano spremembo zakona se podaljšuje obveznost 

plačevanja 1% republiškega davka iz osebnega dohodka tudi 
za leto 1983, s tem, da se v zakonu o spremembah i n dopol ni- 

tvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, 
ki je-bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 39/81, črta določba, 
da obveznost plačevanja tega davka velja le do konca leta 
1982. 

Davek iz osebnega dohodka delavcev je bil v preteklih letih 
pomemben vir sredstev republiškega proračuna. Takšna 
sredstva so potrebna v republiškem proračunu tudi za leto 
1983, ker morebitnega izpada teh sredstev v letu 1983 po 
mnenju predlagatelja ne bi bilo mogoče nadomestiti iz drugih 
virov, kajti povečanje obveznosti iz naslova drugih davkov 
tudi v letu 1983 ne bi prišlo v poštev. 

Glede na navedeno predlagamo, da se časovna omejitev 
plačevanja davka iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 
1 % spremeni tako, da postane ta davek vir dohodkov republi- 
škega proračuna tudi v letu 1983. 

2. Davek iz skupnega dohodka občanov 
Dogovor skupščin republik in avtonomnih pokrajin o uskla- 

jevanju temeljev sistema obdavčevanja celotnega prihodka 
občanov določa, da se neobdavčen del skupnega dohodka 
občanov določa v znesku trikratnega poprečnega osebnega 
dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu, olajšave za 
vzdrževane družinske člane pa v znesku zajamčenega oseb- 
nega dohodka v republiki. 

Po oceni Zavoda SRS za statistiko je znesek poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospo- 
darstvu za prvih devet mesecev letošnjega leta 13.596 dinar- 
jev. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1981 razpravljala o proble- 
matiki obdavčevanja skupnega dohodka. Ugotovila je, da je 
znesek neobdavčenega skupnega dohodka, ki je bil ugotov- 
ljen na podlagi navedenega medrepubliškega dogovora pre- 
visok. Zaradi tega davek iz skupnega dohodka zgublja vsako 
funkcijo davčnega korektiva pri skupnih dohodkih občanov. 
Zato je Skupščina SR Slovenije sklenila, da pokrene postopek 
za spremembo medrepubliškega dogovora s tem, da se na- 
mesto trikratnega določi dvainpolkratni letni osebni dohodek 
zaposlenih v gospodarstvu. 

V skladu s tem stališčem je Skupščina SR Slovenije že za 
leto 1981 določila znesek neobdavčenega skupnega dohodka 
občanov na podlagi dvainpolkratnega letnega dohodka de- 
lavcev zaposlenih v gospodarstvu. Znesek neobdavčenega 
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dohodka občanov v tej višini predlagamo tudi v novem za- 
konu o davkih občanov. 

Na podlagi navedenega predlagamo znesek neobdavče- 
nega skupnega dohodka v letu 1982 v znesku 407.000 dinar- 
jev, medtem ko je bil v letu 1981 330.000 dinarjev. 

Višino zajamčenega osebnega dohodka delavcev v SR Slo- 
veniji določajo delavci v temeljni organizaciji s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu s samoupravnim sporazumom, ki so 
ga sklenili z delavci v drugih temeljnih organizacijah ter v 
skladu z družbenim dogovorom. Zaradi tega v SR Sloveniji ni 
enotnega zneska zajamčenega osebnega dohodka. V pred- 
logu zakona o davkih občanov predlagamo, da se znesek 
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane določi v višini 
60% poprečnega letnega osebnega dohodka delavcev zapo- 
slenih v gospodarstvu. 

Glede na navedeno predlagamo, da se že za leto 1982 
določi znesek davčne olajšave v višini 60% poprečnega let- 
nega zneska osebnega dohodka delavcev zaposlenih v go- 
spodarstvu. Zato predlagamo za znesek davčne olajšave za 

vzdrževane družinske člane 97.000 din oziroma 146.000 din, 
če zavezanec vzdržuje otroka motenega v telesnem ali dušev- 
nem razvoju. 

IV. FINANČNI UČINEK 
Za 1% republiški davek iz osebnega dohodka ocenjujemo, 

da bo v letu 1983 skupen znesek 2.004,8 mio dinarjev, kar 
pomeni 12% povečanje v primerjavi z letom 1982. 

Po podatkih odmerne statistike je bil davek iz skupnega 
dohodka dbčanov odmerjen v letu 1981 za leto 1980 v znesku 
92,1 mio din in sicer 1.902 zavezancem, medtem ko je davčne 
napovedi vložilo 5.952 zavezancev. Po oceni za leto 1981 bo 
število zavezancev 3.300, dav.ek pa bo odmerjen v znesku 
160,0 mio din. Glede na to, da se elementi obdavčitve davka iz 
skupnega dohodka za leto 1982 ne spreminjajo, razen višine 
neobdavčenega skupnega dohodka in davčnih olajšav, oce- 
njujemo, da bo davek odmerjen na podlagi predloženega 
predloga v znesku 200 mio din. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks 

1. člen 
V prvem odstavku 3. člena zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks (prečiščeno besedilo - Uradni list 
SRS, št. 12/82) se leto »1982« nadomesti z letom »1983«. 

2. člen 
Prvi odstavek 7. člena zakona o uvedbi in stopnjah republi- 

ških davkov in taks se spremeni tako, da se glasi: 
»Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov se neob- 

davčljivi del dohodka iz prvega odstavka 150. člena zakona o 
davkih občanov določi v znesku 407.000 din, znesek za vzdr- 
ževanega družinskega člana iz 156. člena navedenega zakona 
pa v višini 97.000 din oziroma 146.000 din, če zavezanec 
vzdržuje otroka motenega v telesnem ali duševnem razvoju.« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS, uporabljati se začne 1. januarja 1983, razen 2. člena, ki 
se uporablja že pri odmeri davka za leto 1982. 

Obrazložitev 

Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 

- v določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. 
člena, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste 
davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih; 

- v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

Skupščina SR Slovenije je 25. decembra 1981 sprejela za- 
kon o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 39/81), s katerim je dolo- 
čila, da se republiški davek od osebnih dohodkov v letu 1982 
plačuje po 1% stopnji. V navedenem zakonu je določeno, da 
se republiški davek od osebnih dohodkov plačuje do 31. 
decembra 1982. Glede na to, ker so razlogi, zaradi katerih je 
bil davek uveden v letu 1982 tudi v letu 1983, je potrebno 
določiti, da se ta davek plačuje po stopnji 1 % tudi v letu 1983. 

S predlagano spremembo zakona se podaljšuje obveznost 
plačevanja 1 % republiškega davka iz osebnega dohodka tudi 
za leto 1983. 

Davek iz osebnega dohodka delavcev je bil v preteklih letih 
pomemben vir sredstev republiškega proračuna. Takšna 
sredstva so potrebna v republiškem proračunu tudi za leto 
1983, ker morebitnega izpada teh sredstev v letu 1983 po 
mnenju predlagatelja ne bi bilo mogoče nadomestiti iz drugih 
virov, kajti povečanje obveznosti iz naslova drugih davkov 
tudi v letu 1983 ne bi prišlo v poštev. 

Glede na navedeno predlagamo, da se časovna omejitev 
plačevanja davka iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 
1% spremeni tako, da postane ta davek vir dohodkov republi- 
škega proračuna tudi v letu 1983. 

Sistem obdavčevanja skupnega dohodka občanov je dolo- 
čen z zakonom o davkih občanov. Na podlagi tega zakona pa 
Skupščina SR Slovenije določi vsako leto z zakonom o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks znesek neobdavčenega 
skupnega dohodka občanov in znesek davčnih olajšav za 
vzdrževane družinske člane. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1979 sprejela dogovor 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju te- 
meljev politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov 
(Uradni list SFRJ, št. 62/79), v katerem so določeni kriteriji za 
določitev zneska neobdavčenega skupnega dohodka obča- 
nov in znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane. 

Dogovor skupščin republik in avtonomnih pokrajin o uskla- 
jevanju temeljev sistema obdavčevanja celotnega prihodka 
občanov določa, da <se neobdavčen del skupnega dohodka 
občanov določa v znesku trikratnega poprečnega osebnega 
dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu, olajšave za 
vzdrževane družinske člane pa v znesku zajamčenega oseb- 
nega dohodka v republiki. 

Po oceni Zavoda SRS za statistiko je znesek poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospo- 
darstvu za prvih devet mesecev letošnjega leta 13.596 dinar- 
jev. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1981 razpravljala o proble- 
matiki obdavčevanja skupnega dohodka. Ugotovila je, da je 
znesek neobdavčenega skupnega dohodka, ki je bil ugotov- 
ljen na podlagi navedenega medrepubliškega dogovora, pre- 
visok. Zaradi tega davek iz skupnega dohodka zgublja vsako 
funkcijo davčnega korektiva pri skupnih dohodkih občanov. 
Zato je Skupščina SR Slovenije sklenila, da pokrene postopek 
za spremembo medrepubliškega dogovora s tem, da se na- 
mesto trikratnega določi dvainpolkratni letni osebni dohodek 
zaposlenih v gospodarstvu. 

V skladu s tem stališčem je Skupščina SR Slovenije že za 
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leto 1981 določila znesek neobdavčenega skupnega dohodka 
občanov na podlagi dvainpolkratnega letnega dohodka de- 
lavcev zaposlenih v gospodarstvu. Znesek neobdavčenega 
dohodka občanov v tej višini predlagamo tudi v novem za- 
konu o davkih občanov. 

Na podlagi navedenega predlagamo znesek neobdavče- 
nega skupnega dohodka v letu 1982 v znesku 407.000 dinar- 
jev, medtem ko je bil v letu 1981 330.000 dinarjev. 

Višino zajamčenega osebnega dohodka delavcev v SR Slo- 
veniji določajo delavci v temeljni organizaciji s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu s samoupravnim sporazumom, ki so 
ga sklenili z delavci v drugih temeljnih organizacijah ter v 
skladu z družbenim dogovorom. Zaradi tega v SR Sloveniji ni 
enotnega zneska zajamčenega osebnega dohodka. V pred- 
logu zakona o davkih občanov predlagamo, da se znesek 
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane določi v višini 
60% poprečnega letnega osebnega dohodka delavcev zapo- 
slenih v gospodarstvu. 

Glede na navedeno predlagamo, da se že za leto 1982 > 

določi znesek davčne olajšave v višini 60% poprečnega let- 
nega zneska osebnega dohodka delavcev zaposlenih v go- 
spodarstvu. Zato predlagamo za znesek davčne olajšave za 
vzdrževane družinske člane 97.000 din oziroma 146.000 din, 
če zavezanec vzdržuje otroka motenega v telesnem ali dušev- 
nem razvoju. 

Za 1% republiški davek iz osebnega dohodka ocenjujemo, 
da bo v letu 1983 skupen znesek 2.004,8 mio dinarjev, kar 
pomeni 12% povečanje v primerjavi z letom 1982. 

Po podatkih odmerne statistike je bil davek iz skupnega 
dohodka občanov odmerjen v letu 1981 za leto 1980 v znesku 
92,1 mio din in sicer 1.902 zavezancem, medtem ko je davčne 
napovedi vložilo 5.952 zavezancev. Po oceni za /eto 1981 bo 
število zavezancev 3.300, davek pa bo odmerjen v znesku 
160,0 mio din. Glede na to, da se elementi obdavčitve davka iz 
skupnega dohodka za leto 1982 ne spreminjajo, razen višine 
neobdavčenega skupnega dohodka in davčnih olajšav, oce- 
njujemo, da bo davek odmerjen na podlagi predloženega 
predloga v znesku 200 mio din. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O UVEDBI IN 
STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV IN TAKS 
(prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 
12/82) za katere se predlagajo spremembe: 

3. člen 
Republiški davek iz osebnega dohodka delavcev se plačuje 

po stopnji 1%. Obveznost plačevanja tega davka velja do 31. 
decembra 1982. 

7. člen 

Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov se neob- 
davčljivi del dohodka iz prvega odstavka 150. člena zakona o 
davkih občanov določi v znesku 330.000 din, znesek za vzdr- 
ževanega družinskega člana iz 156. člena navedenega zakona 
pa v višini 61.000 din oziroma 91.500 din, če zavezanec vzdr- 
žuje otroka motenega v telesnem ali duševnem razvoju. Ta 
določba se uporablja že pri odmeri davka za leto 1981. 
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