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Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka 342.
člena in 1. alinee 345. člena Ustave Socialistične republike
Slovenije, 203. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, 1. alinee prvega
razdelka 71. člena ter 72. člena in 251. člena Poslovnika
Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič nega zbora dne
sprejela
RESOLUCIJO
o politiki družbenogospodarskega
razvoja SR Slovenije v 1983. letu.
I. KLJUČNI CILJI
DRUŽBENOGOSPODARSKEGA RAZVOJA V
1983. LETU
Delovni ljudje in občani v SR Sloveniji s to resolucijo opredeljujemo temeljne usmeritve uresnič evanja politike ekonomske stabilizacije in izvajanje dopolnjenega družbenega plana
v 1983. letu ter prevzemamo svoj del odgovornosti za izvajanje skupno dogovorjenih ciljev in nalog družbenogospodarskega razvoja v SFR Jugoslaviji. Zaostrene gospodarske razmere bomo premagovali z nadaljnjim razvojem in krepitvijo
sistema socialistič nega samoupravljanja, z znanjem, delavnostjo, pobudami in moralno močjo delovnih ljudi in občanov.
Ključ ne naloge razvoja v 1983. letu, ki izhajajo iz sprememb
in dopolnitev planskih dokumentov v SR Sloveniji ter izhodišč
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije so:
1. Širše vključevanje v mednarodno menjavo s povečanjem
izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje z namenom,
da zagotovimo zunanjo likvidnost in omogoč imo nadaljnjo
gospodarsko rast.
S povečanjem izvoza in deviznega priliva s konvertibilnega
področja ter gospodarnejšo porabo deviz bomo zboljševali
razmerja v menjavi s tujino ter v neposrednih dohodkovnih tn
proizvodnih povezavah organizacij združenega dela uresničevali vzajemnost pri zagotavljanju zunanje likvidnosti Jugoslavije;
2. Uskladitev porabe z dejansko razpoložljivimi sredstvi in
blagovnimi skladi, krepitev akumulativne sposobnosti združenega dela in zaostritev finanč ne discipline, kar bo zmanjševalo inflacijske pritiske in prispevalo k nadaljnji krepitvi
izvozne ponudbe.
3. Uč inkovitejše gospodarjenje, večje varčevanje pri proizvodnji in porabi, boljše delo, izkoriščanje delovnega časa in
proizvodnih zmogljivosti ter zaostritev odgovornosti za gospodarjenje z družbenimi sredstvi in za uresnič evanje dogovorjenih nalog.
Uresnič evanje teh ciljev terja povečana prizadevanja vseh
delovnih ljudi in občanov v vsaki samoupravni organizaciji in
skupnosti, da na samoupravnih osnovah s svojimi močmi
rešujemo svoje in skupne družbene težave. Pri tem bomo ob
upoštevanju dejanskih možnosti zavračali zahteve po pravicah in nalogah, ki jih ni moč uresnič iti v sedanjih razmerah,
prav tako pa tudi težnje za premagovanje težav le z ukrepi in
sredstvi širše družbene skupnosti.
Samoupravne družbenoekonomske odnose bomo utrjevali
in razvijali s povečanimi prizadevanji in odgovornostjo vseh
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nosilcev odločanja za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje ter za krepitev ustavnosti in zakonitosti.
Pri tem bomo morali utrditi vlogo samoupravne delavske
kontrole in družbeni nadzor.
II. MATERIALNE RAZVOJNE MOŽNOSTI SR
SLOVENIJE V 1983. LETU
V 1983. letu bo uresnič evanje nalog na področju gospodarskih odnosov s tujino odločilno opredeljevalo materialne razvojne možnosti 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
zmanjšanje v SR Sloveniji razpoložljivih sredstev za porabo.
Za zagotavljanje najnujnejšega uvoza energije, surovin in
reprodukcijskega materiala, odplačilo obveznosti do tujine in
v tem okviru zagotavljanje vzajemnosti v vsej Jugoslaviji bo v
1983. letu v SR Sloveniji potrebno povečati izvoz blaga in
storitev na konvertibilno področje realno za 18% tudi z večjim
vključ evanjem tistih organizacij združenega dela, ki se do
sedaj še niso dovolj intenzivno vključ ile v izvozna prizadevanja. V ta prizadevanja se bodo vključ ile tudi organizacije
združenega dela družbenih dejavnosti. To bomo morali doseči ob ohranjanju realne ravni uvoza iz 1982. leta, z njegovim
prestrukturiranjem in predvsem z boljšo izrabo vseh energetskih vjrov in surovin.
S povečanimi prizadevanji in odgovornostjo v vseh okoljih
bo ob pravočasnih ukrepih gospodarske politike v 1983. letu
možno doseči naslednje materialne okvire:
- rast družbenega proizvoda za okoli 1,5%, rast industrijske proizvodnje za 1,5% in kmetijske proizvodnje za okoli 4%;
- v okviru politike produktivnega zaposlovanja povečanje
zaposlenih za okoli 8500 tisoč delavcev oziroma 1%. Tako se
bo na izpraznjenih in novih delovnih mestih skupaj zaposlilo
okoli 25 tisoč delavcev, med njimi tudi večje število delavcev
iz organizacij združenega dela, ki poslujejo v zmanjšanem
obsegu ali z izgubami in se bodo morali usposobiti za nova
dela in naloge;
- ohranjanje investicij v osnovna sredstva gospodarstva na
ravni, doseženi v 1982. letu;
- rast sredstev za osebne dohodke, skupno in splošno
porabo v republiki, vključ no s sredstvi za zagotavljanje obveznosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja in starostnega
zavarovanja kmetov ter obveznosti do drugih republik in pokrajin, bo v globalu zaostajala za rastjo dohodka za 40%;
- rast sredstev za neto osebne dohodke v globalu za polovico počasneje od rasti dohodka in za 40% za rastjo čistega
dohodka. V tem okviru se bodo osebni dohodki nominalno
povečevali samo v odvisnosti od doseženih in izkazanih delovnih rezultatov;
- zaostajanje rasti sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, ki se združujejo v samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnosti v odnosih svobodne menjave dela (razen sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in starostnega zavarovanja kmetov) v globalu za polovico za rastjo dohodka;
- rast sredstev za zadovoljevanje splošnih potreb v SR
Sloveniji (neto republiški proračun in proračuni obč in) do
10,7%, v mestu Maribor pa za 14%. Za zagotavljanje dodatnih
proračunskih obveznosti do drugih republik in pokrajin in
najnujnejšo modernizacijo organov za notranje zadeve bomo
morali dodatno zagotoviti 510 milijonov din.
Organizacije združenega dela bodo povečale produktivnost
in konkurenčno sposobnost v izvozu s prilagajanjem proizvopriloga poroč evalca

dnih programov tržnim razmeram, vključ evanjem inovacij in
racionalizacijo dela, uč inkovitejšo izrabo delovnega časa in
zmogljivosti, boljšo organizacijo in povezovanjem v proizvodno zaokroženo, delovno in poslovno močnejše organizacije
oziroma poslovne skupnosti.
Rast proizvodnje, zaposlovanja in nominalno povečanje
osebnih dohodkov v posameznih dejavnostih in organizacijah
združenega dela bo odvisna od uspešnosti in uč inkovitosti pri
gospodarjenju, zlasti pa od obsega in rasti izvoza na konvertibilno področje.
Razvijati bomo morali inovacijsko dejavnost in jo uč inkoviteje povezovati v celotno inovacijsko verigo ter ob tem z
razvojem raziskovalne dejavnosti in usmerjenega izobraževanja prispevati k dvigu kvalitete dela in gospodarjenja.
III. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA
V IZVOZ ZA ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE
RASTI PROIZVODNJE IN IZBOLJŠANJE
DEVIZNOBILANČNEGA IN
PLAČILNOBILANČNEGA POLOŽAJA SR
SLOVENIJE
1. Aktivnosti na področ ju gospodarskih
odnosov s tujino
Za doseganje predvidene rasti izvoza in deviznega priliva
bomo v SR Sloveniji v 1983. letu ohranili in vsebinsko razširili
instrumentarij pospeševanja izvoza na konvertibilno področje
ter nadaljevali z aktivnostmi za uč inkovitejši nastop na tujih
trgih. Uresnič evanju s plani predvidenih obveznosti konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega priliva bodo podrejene tudi usmeritve in naloge na drugih področjih gospodarske politike.
Zavzemali se bomo, da bodo gospodarska politika na
zvezni ravni in njeni ukrepi podrejeni usmeritvi v aktivno
spodbujanje izvoza na konvertibilno področje, vključ no z doslednim uresnič evanjem politike realnega tečaja dinarja.
Pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala bodo imele
absolutno prednost potrebe proizvodnje za izvoz na konvertibilno področ je in za osnovno oskrbo občanov. Možnosti za
uvoz opreme bodo imele predvsem tiste organizacije združenega dela, ki bodo dosegle največje in hitre neto devizne
uč inke in bodo prevzele večje planske obveznosti konvertibilnega izvoza ter večjega in hitrejšega deviznega priliva. Za
Široko 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 razširile
samoupravno sporazumevanje po 67. in 68. členu zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter povezovanje na enotnem jugoslovanskem trgu z namenom, da se
poveča izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje.
Organizacije združenega dela bodo zlasti pospeševale vertikalne medsebojno proizvodno soodvisne povezave pri ustvarjanju skupnega proizvoda, uveljavljale skupno planiranje
proizvodnje oziroma opravljanje storitev, skupno vključ evanje
v mednarodno delitev dela, združevale delo in sredstva za
zagotavljanje skupriih ciljev v tekoči in razširjeni reprodukciji,
skupno urejale tržne odnose in usklajevale politiko cen, delitev in uporabo ustvarjenega dohodka, način in delitev rizikov
ter sankcije pri neizpolnjevanju dogovorjenih pravic in obveznosti. Tako bodo ustvarjene tudi možnosti za povečanje produktivnosti in večje dohodkovne uč inke v izvozu.
Za pospeševanje procesa povezovanja združenega dela bo
Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z gospodarskimi
zbornicami v drugih republikah in pokrajinah, Gospodarsko
zbornico Jugoslavije ter splošnimi združenji spodbujala neposredno povezovanje organizacij združenega dela in oblikovanje skupnih izvoznih projektov na vsem območju Jugoslavije. Za to bo dajala potrebne strokovne osnove, informacije
in predloge. Za pospeševanje takega povezovanja bo predlagala ustrezne ukrepe v tekoči gospodarski politiki.
3. Za tesnejše povezave organizacij združenega dela na
enotnem jugoslovanskem trgu kot podlage za planiranje gospodarskih odnosov s tujino in uresnič evanje projekcije pjačilne in devizne bilance Jugoslavije ob uresnič evanju plačilnobilanč nega in deviznobilanč nega položaja SR Slovenije za
priloga poroč evalca

1983 leto bodo v Samoupravni interesni skupnosti SR Slove
nije za ekonomske odnose s tujino izvedene naslednje aktivn

°- podlaga za planiranje in usklajevanje planov gospodarskih Odnosov s tujino v vsaki organizaciji združenega dela
bodo sklenjeni samoupravni sporazumi o skupni proizvodnji
za izvoz, ob tem pa tudi doseženi rezultati v predhodnem
obdobju, nove in razširjene proizvodne zmogljivosti ter delež
izvoza v celotni proizvodnji;
- Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije
nomske odnose s tujino bo spodbujala usklajevanje planov v
sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ekonomske odnose s tujino drugih republik in avtonomnih pokralin ter aospodarskimi zbornicami;
- organizacije združenega dela bodo svoje plane izvoza in
uvoza priliva, odliva in kreditnih odnosov s tujino v okviru
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino uskladile s projekcijo plačilnobilančnega
in deviznobilanč nega položaja SR Slovenije in s tem opredelile svoje obveznosti za uresnič evanje projekcije plačilne in
devizne bilance Jugoslavije;
- organizacije združenega dela se bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino dogovorile o znesku deviz, ki ga bodo združevale za skupne gospodarske in družbene potrebe (predvsem
za osnovno oskrbo občanov, energetiko, za najnujnejšo
oskrbo v kmetijstvu, uvoz nujno potrebnih zdravil in najnujnejše medicinske opreme). Organizacijam združenega dela,
ki bodo izpolnile opredeljene obveznosti v absolutnem znesku, preneha obveznost združevanja deviz za te namene.
Organizacije združenega dela, ki svojih obveznosti ne bodo
izpolnjevale, ne bodo mogle razpolagati z ustvarjenim deviznim prilivom, dokler ne bodo poravnale teh obveznosti;
- spremljanje izpolnjevanja usklajenih planov in ukrepanja
pri organizacijah združenega dela, ki ne dosegajo planiranih
izvozno-uvoznih gibanj. Samoupravna interesna skupnost SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo s prizadetimi
organizacijami združenega dela pravoč asno pripravila sanacijo stanja oziroma predlagala ustrezne ukrepe.
Pri uresnič evanju teh nalog morajo bolj sodelovati in zaostriti svojo odgovornost samoupravni in poslovodni organi v
organizacijah združenega dela, gospodarske zbornice izvršilni organi in skupščine družbenopolitič nih skupnosti.
4. Organizacije združenega dela bodo obveznosti do tujih
kreditov izpolnjevale s svojimi oziroma združenimi deviznimi
sredstvi, pridobljenimi na osnovi samoupravnih sporazumov.
S samoupravnim sporazumom, sklenjenim v Samoupravni
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino, bodo organizacije združenega dela združevale devize
za odplačilo anuitet za skupno dogovorjene gospodarske in
družbene namene. Pri tem bodo ponovno verificirali namene
oziroma objekte, za katere bodo združevale devize.
Organizacije združenega dela, ki so v 1982. letu izpolnjevale
obveznosti iz tujih kreditov z deviznimi sredstvi, vzajemno
združenimi na republiški ravni, bodo prič ele vračati ta sredstva na podlagi meril, ki jih bo sprejela skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino.
5 Organizacije združenega dela s področja gospodarstva
bodo na osnovi zakona v okviru Samoupravne interesne
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino združevale del dohodka za dodatno pospeševanje konvertibilnega
deviznega priliva. Spodbude bodo usmerjale po selektivnih
merilih ob upoštevanju neto deviznih uč inkov, stopnje obdelave blaga in sestavljenosti storitev ter rasti deviznega priliva v
1983. letu. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske
odnose s tujino bo sproti prouč evala uč inke izvoznih spodbud ter drugih olajšav za izvoz na konvertibilno področje.
6. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz
bo SR Slovenija v 1983. letu še naprej podpirala tudi z ukrepi
tekoče gospodarske politike:
— oprostitve pri davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela bodo veljale za izvoz na konvertibilno področje;
_
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- organizacije združenega dela, ki izvažajo pomemben aei
proizvodnje oziroma bodo bistveno povečale izvoz na konvertibilno področje bodo imele možnosti za hitrejšo nominalno
rast sredstev za osebne dohodke;

- organizacije združenega dela, ki bodo dosegale večji
delež izvoza na konvertibilno področje, bodo združevale sorazmerno manj sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko mani
razvitih republik in SAP Kosovo;
- samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje bodo prednostno oskrbovale organizacije združenega
dela, ki dosegajo večji delež izvoza na konvertibilno področje.
7. Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in deviznega
priliva s konvertibilnega področja bodo temeljne banke v
tekočem poslovanju, predvsem s kratkoročnim kreditiranjem
prvenstveno dejale kredite za obratna sredstva organizacijam,
ki bodo izvažale na konvertibilno področje. Pri tem bodo:
- zagotovile sredstva za vse oblike izvoznega kreditiranja
na konvertibilno področje ob ugodnejših pogojih, tako da
bodo več kot 55% sredstev za kreditiranje selektivnih namenov usmerjale v kreditiranje izvoza na konvertibilno področje;
- kreditirale tudi del prihodka, ki izhaja iz izvoznih povračil
do njihovega izplačila;
- kreditirale prodajo opreme na domačem trgu le tistim
proizvajalcem, ki tudi izvažajo na konvertibilno področje.
Temeljne banke bodo namenile najmanj tretjino razpoložljivih sredstev za nove investicijske naložbe v osnovna sredstva
in trajna obratna sredstva za naložbe v izvozno usmerjene
programe. Spodbujale bodo samoupravno združevanje akumulacije organizacij združenega dela za čim hitrejše uresničevanje teh programov.
8. Pospešeno bomo razvijali gospodarske odnose z državami v razvoju. Pri investicijskih delih v teh državah bo s
kvalitetnejšim vključ evanjem organizacij zduženega dela za
čim hitrejše uresnič evanje teh programov.
9. Vztrajali bomo, da blagovna menjava po obmejnem gospodarskem sodelovanju v 1983. letu poteka v skladu z usklajenimi plani gospodarskih odnosov s tujino. Organizacije
združenega dela, ki izvažajo po sporazumih o obmejnem
gospodarskem sodelovanju, bodo ustvarjene devize uporabile predvsem za uvoz najnujnejšega reprodukcijskega materiala ter blaga za osnovno oskrbo občanov. Tako bodo organizacije združenega dela, ki izvažajo po Tržaškem in Goriškem sporazumu, dosegale vsaj polovico uvoza v okviru posebej dogovorjenih prioritet.
2. Druge aktivnosti za ohranjanje rasti
proizvodnje
Organizacije združenega dela bodo v skladu z letnimi programi in planskimi akti pripravile in uresnič evale programe
varčevanja, zlasti s surovinami, reprodukcijskim materialom
in energijo. Pri prestrukturiranju, modernizaciji in povečanju
konkurenč nosti proizvodnje bodo bolj gradile na domačem
znanju.
Organizacije združenega dela, ki si lahko zagotovijo surovine in jim tržni pogoji omogočajo, da povečajo proizvodnjo
bodo uvedle večizmensko delo. Pri tem bodo v bankah prednostno obravnavali njihove potrebe po obratnih sredstvih.
1. Za predvideno povečanje kmetijske proizvodnje v 1983
letu bo potrebno:
- v skladu s celovitim programom družbeno organizirane
proizvodnje pripraviti programe setve oziroma proizvodnje in
odkupa pomembnejših poljščin in zagotoviti njihovo izvedbo
s samoupravnimi sporazumi, sprejetimi v združenem delu;
- pravočasno oskrbeti proizvodnjo s pogonskim gorivom,
rezervnimi deli in reprodukcijskim materialom, vključ no z
nujnim uvozom surovin za proizvodnjo gnojil, sredstev za
zaščito rastlin in zdravil za veterinarstvo;
- povečati aktivnosti za vključ evanje neobdelanih in slabo
obdelanih kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo;
- pospešeno izvajati melioracije, komasacije in odkup zemljišč v skladu z opredeljeno dinamiko;
- izdelati program družbeno organiziranega pridobivanja
mleka, mesa in pridelave krme, ki bo opredeljeval obveznosti
proizvodnih organizacij in organizacij s področja predelave in
oskrbe s hrano, potreben obseg investicijskih naložb in intervencijskih sredstev za spodbujanje proizvodnje in odkupa;
- povečati izvoz kmetijskih in živilskih izdelkov tudi z oblikovanjem skupnih proizvodno usmerjenih programov z organizacijami združenega dela iz drugih socialistič nih republik in
socialistič nih avtonomnih pokrajin;
4

- z naložbami nosilcev oskrbe iz večjih potrošnih središč in z
Združevanjem sredstev bank v skladu z nalogami iz dogovora
o temeljih družbenega plana SR Slovenije zagotoviti hitrejše
in 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
z gospodarskimi zbornicami in pristojnimi upravnimi organi
sprejemale ukrepe za povečanje deviznega priliva iz turizma
Aktivnost bo usmerjena predvsem v:
- zagotavljanje možnosti za normalno odvijanje turističnega
- enotno nastopanje organizacij združenega dela na tujem
tržišču in v njihovo medsebojno povezanost pri oblikovanju
turistič ne ponudbe;
- doseganje višje kakovosti storitev celotne turistič ne ponudbe,vključ no z boljšo oskrbljenostjo turistič nih krajev;
- združevanje sredstev turistič ne takse in dela sredstev za
pospeševanje izvoza turističnih storitev za financiranje splošnih turistič nih informacij in propagande;
pospešeno usmerjanje sredstev v izgradnjo kvalitetnih
manjših zmogljivosti v lasti občanov ter dopolnitev infrastrukturnih objektov v turistič nih krajih.
3. V 1983. letu bodo v zaostrenih razmerah pri oskrbi z
energijo v okviru energetske bilance SR Slovenije sprejeti
ukrepi za varčevanje in enakomerno razporejanje razpoložljivih energetskih virov. Prednost pri oskrbi z energijo bosta
imeli predvsem proizvodnja za konvertibilni izvoz in pridobivanje hrane. Nadaljevali bomo z nadomeščanjem tekočih goriv s premogom. Delovne organizacije energetskih dejavnosti
bodo s povečanimi prizadevanji in boljšim vzdrževanjem naprav zagotavljale čim boljšo oskrbo z energijo. Nadaljevali
bomo z geološkimi raziskavami in pospešili graditev objektov
za pridobivanje premoga in električ ne energije ter najnujnejših prenosnih in distribucijskih objektov v elektrogospodar4. 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 ob zagotavljanju večje varnosti v prometu.
Za varčevanje in smotrnejšo porabo goriv v prometu bomo
v 1983. letu pospešeno nadaljevali akcijo na podlagi posebnega programa usklajevanja kopenskega prometa v SR Sloveniji s posebnim poudarkom na povečanju udeležbe železniškega prometa.
5. Organizacije združenega dela v gozdarstvu bodo z blagovno proizvodnjo najmanj 2,7 millijona m3 zagotovile boljšo
oskrbo z lesom, zlasti za izvozno usmerjeno predelavo.
6. Organizacije združenega dela v gradbeništvu bodo morale razširiti tržišče in obseg dejavnosti v tujini. Zato bodo
nadaljevale s povezovanjem v vsej Jugoslaviji, usposabljanjem kadrov ter prilagajanjem organiziranosti, opremeljenosti
in organizacije dela zahtevam tujih trgov. Za nuđ enje celovitejše ponudbe v tujini in večji izvoz opreme, tehnologije in
znanja se bodo povezovale z organizacijami združenega dela
v drugih dejavnostih ter krepile medsebojno dohodkovno
povezovanje pri skupnem ustvarjanju deviznega priliva. V ta
namen bo Gospodarska zbornica Slovenije izdelala program
za organiziran nastop gradbene operative v tujini. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije si bo v skladu s svojimi pristojnostmi
prizadeval, da z dopolnitvijo zakona o izvajanju investicijskih
del v tujini razrešimo odprta vprašanja na tem področ ju in s
tem omogočimo hitrejše vključ evanje gradbenih organizacij v
investicijska dela v tujini.
V gradbeništvu in industriji gradbenega materiala bomo
sprejeli manjkajoče standarde in predpise ter dopolnili sedanje, predvsem z vidika racionalne graditve ter manjše uporabe
energije. Temu bo gradbeništvo tudi prilagajalo programe
raziskav in vlaganj.
7. Gospodarske zbornice in splošna združenja bodo pospeševale tehnološko in dohodkovno povezovanje drobnega gospodarstva v proizvodne vezi z industrijo in drugimi dejavnostmi. S temi povezavami bo drobno gospodarstvo vključeno v procese prestrukturiranja celotnega gospodarstva,
zlasti s smotrnim osvajanjem proizvodnje izdelkov, ki se uvažajo, vključ evanjem v izvoz na konvertibilno področje in popestritvijo ponudbe na domačem trgu. Hkrati bo potrebno
priloga poroč evalca

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 s 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 ob zmanjšani
ponudbi z boljšo organizacijo blagovnega prometa od proizvodnje do potrošnje in njegovim pospeševanjem več prispevale k uresnič evanju izvoznih nalog in zagotavljanju oskrbe
domačega trga.
9. Družbene dejavnosti se bodo dosledno vključevale v
izvajanje programa gospodarske stabilizacije in izvozne razvojne usmeritve s selekcijo programov in nihovim prilagajanjem zmanjšanim materialnim možnostim.
V raziskovalni dejavnosti bodo programe selekcionirali,
tako da bodo prednostno uveljavljane stabilizacijsko in razvojno najpomembnejše naloge gospodarjenja. Sredstva
bodo usmerjali predvsem v raziskave za razvoj domačih energetskih in surovinskih virov, pridobivanje hrane, razvoj visoke
tehnologije in upravljavskih sistemov v proizvodnih procesih.
V usmerjenem izobraževanju bodo imele prednost predvsem naloge pri uvajanju novih programov, izobraževanje ob
delu že zaposlenih delavcev, še zlasti preusposabljanje delavcev na podlagi neposrednih zahtev in potreb gospodarstva.
3. Aktivnosti na področ ju investicij
1. V 1983. letu bomo v skladu s spremembami in dopolnitvami dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
nadaljevali z izvozno naravnano investicijsko politiko pri novih investicijah ter modernizaciji in razširjanju obstoječih
zmogljivosti.
Ob doslednem upoštevanju dogovorjenih kriterijev prestrukturiranja bodo prič eti novi gospodarski investicijski projekti le, da če bodo zagotavljali vsaj 50% celotne proizvodnje
za izvoz na konvertibilno področje ter znaten pozitiven neto
devizni uč inek. Poleg v te izrazito izvozno usmerjene investicijske programe bodo organizacije združenega dela predvsem, banke pa v celoti usmerjale razpoložljiva investicijska
sredstva za prič etek naslednjih gospodarskih investicij v:
- primarno kmetijsko proizvodnjo in ribištvo,
- energetiko in drugo gospodarsko infrastrukturo v zoženih okvirih, opredeljenih v spremenjenem in dopolnjenem
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije, zlasti če
odpravljajo ozka grla, povečujejo obseg storitev glede na
vložena sredstva in prispevajo k povečanju izvoza,
- projekte, ki za domači trg predvidevajo proizvodnjo
osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin in pomembno vplivajo na rast proizvodnje za izvoz na
konvertibilno področje, s tem da devizni odliv ni večji od ene
tretjine vrednosti proizvodnje (tehnološke izboljšave, ozka
grla), - raziskovalno razvojno opremo v organizacijah združenega dela,
- projekte, ki temeljijo na domačem znanju in so tehnološka osnova prestrukturiranja ter zagotavljajo vsaj 30% proizvodnje za izvoz na konvertibilno področje,
- namensko proizvodnjo v skladu s spremembami in dopolnitvami dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
V splošnih združenjih bodo ob sodelovanju bank in Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino spodbudili in pospeševali samoupravno združevanje sredstev za uresnič evanje ključ nih izvozno usmerjenih investicij.
2. Tako opredeljena investicijska politika bo upoštevala
naloge skladnješega regionalnega razvoja ter nujnost hitrejšega zaposlovanja na manj razvitih območjih. Zato se bodo
organizacije združenega dela v okviru gospodarskih zbornic
in splošnih združenj dogovarjale o investicijskih programih
na manj razvitih območjih na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev. Investitorje na manj razvitih območjih
bodo v ta namen spodbujale:
SR Slovenija z davčnimi olajšavami, banke z ugodnejšimi
kreditnimi pogoji v skladu s samoupravnimi sporazumi o
temeljih svojih planov in samoupravne interesne skupnosti na
priloga poroč evalca

področju materialne proizvodnje s sodelovanjem pri izgradnji
infrastrukturnih objektov, ki so neposredno povezani z izgradnjo novih gospodarskih zmogljivosti na teh območjih. K
uresnič evanju teh usmeritev bodo prispevale tudi mladinske
delovne akcije.
3. Z racionalnejšo in smotrneje organizirano graditvijo stanovanj, večjo udeležbo sredstev občanov pri urejanju njihovih
stanovanjskih potreb in smotrno uporabo za ta namen oblikovanih banč nih sredstev si bomo prizadevali, da kljub zmanjšanju razpoložljivih sredstev za stanovanjsko graditev ohranimo
njen obseg iz 1982. leta. To bomo dosegli z uveljavljanjem
vseh oblik izgradnje in vzpostavljanjem neposrednih stikov
med investitorji in izvajalci na podlagi tržnih zakonitosti. Da bi
zagotovili kontinuirano stanovanjsko graditev in z njo usklajeno komunalno opremljanje zemljišč, se bodo komunalne in
stanovanjske interesne skupnosti sporazumele o združevanju
dela sredstev za nakup zemljišč za stanovanjsko graditev in
pripadajoče komunalno opremljanje.
V 1983. letu bo možna le graditev objektov za osnovno
preskrbo občanov v večjih novih stanovanjskih soseskah.
4. S sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti ne bomo začenjali novih investicij. Samoupravne
interesne skupnosti bodo namenjale razpoložljiva investicijska sredstva za plačilo dolgov in dokonč anje začetih objektov, za katere bodo organizacije združenega dela družbenih
dejavnosti združevale sredstva amortizacije.
Nove investicije v objekte družbenih dejavnosti bodo lahko
začete le, če so dogovorjene v spremembah in dopolnitvah
samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o temeljih
planov in izhajajo iz programov samouprispevkov. Začenjali
jih bomo, ko bomo s samoprispevkom zbranih vsaj 50%
sredstev za posamezni objekt. Za to ne bo moč uporabljati
sredstev, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih.
4. Aktivnosti na področ ju zaposlovanja
Povečanje produktivnosti dela in boljša izkoriščenost družbenih sredstev zahtevata, da v sleherni organizaciji združenega dela temeljito pregledajo kadrovsko sestavo in sprejmejo ukrepe za njeno izboljšanje.
Pri zaposlovanju bodo imeli prednost mladi. Zato bodo
delavci v organizacijah združenega dela nadaljevali s politiko
zaposlovanja pripravnikov in praviloma sklepali z njimi delovno razmerje za nedoločen čas. V skupnostih za zaposlovanje bodo pospešili družbeno smotrno usposabljanje delavcev
in usmerjanje mladih nezaposlenih delavcev v zaposlitev na
prosta dela in naloge.
V organizacijah združenega dela in v skupnostih za zaposlovanje bodo opredeljeni programi ukrepov za premagovanje težav pri zaposlovanju ob predvidenih organizacijskih in
tehnoloških spremembah proizvodnje in naloge za preusmeritev delavcev v nove proizvodne programe oziroma v druge
organizacije združenega dela. V ta namen bodo organizacije
združenega dela v občinskih skupnostih za zaposlovanje
združevale dodatna sredstva in če bo potrebno, zagotovile
širšo solidarnost v republiki.
>
Občine bodo v svojih planskih aktih opredelile možnosti in
politiko zaposlovanja v drobnem gospodarstvu in v tem okviru
v samostojnem osebnem delu. To bodo pospeševale z davčno
politiko.
5. Razporejanje dohodka, oblikovanje sredstev
in uresnič evanje nalog pri zadovoljevanju
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. Osnova za razporejanje
sredstev za posamezne oblike porabe v 1983. letu bo za 1982.
leto družbeno dogovorjena raven sredstev. Posamezni nosilci
bodo v 1983. letu dosledno poračunali vse morebitne prekoračitve iz 1982. leta.
1. S politiko delitve sredstev za osebne dohodke bodo
delavci v organizacijah združenega dela zmanjševali razlike v
višini osebnih dohodkov v okviru posameznih dejavnosti in
med dejavnostmi, ki ne temelje na razlikah v storilnosti dela.
Raven in rast osebnih dohodkov v posameznih organizacijah združenega dela v gospodarstvu se bosta razlikovali glede
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na doseženi porast proizvodnje in delovne storilnosti, izvoza
na konvertibilno področje, znižanja stroškov poslovanja in
boljšega izkoriščanja poslovnih sredstev. Povečanje dohodka, ki ne izhaja iz realnih rezultatov v proizvodnji, ampak
je izključ no posledica višjih cen oziroma prevrednotenja zalog, ne sme biti osnova za nominalno povečanje osebnih
dohodkov.
Sredstva za osebne dohodke delavcev v organizacijah združenega dela družbenih in drugih neproizvodnih dejavnosti
bodo rasla odvisno od opravljenih programov dela. Selektivni
porast sredstev za osebne dohodke v posameznih družbenih
dejavnostih bo dogovorjen 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 poslujejo z izgubami, se morajo usklajevati na ravni, ki jo določ ata
dogovor in zakon.
Z izvajanjem dogovora o uresnič evanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka v 1983. letu bomo na podiagi selektivnih usmeritev dosegli, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela oblikovali sredstva za osebne dohodke,
odvisno 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
gospodarjenja ter zmanjšane neupravič ene razlike v višini
osebnih dohodkov iz preteklih let. Z dogovorom bodo opredeljene tudi omejitve rasti osebnih dohodkov v delovnih skupnostih skupnih služb, ki ne urejajo odnosov s temeljnimi
organizacijami združenega dela na osnovi svobodne menjave
dela. Za izdatke za namene skupne porabe delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela bodo z dogovorom sprejeti
normativi, ki bodo omejevali posamezne prejemke ter pospeševali solidarnostno združevanje sredstev za socialne prejemke.
K doslednejšemu uveljavljanju načela delitve osebnih dohodkov po delu bodo v 1983. letu prispevale strokovne podlage, za katere so se zavezali udeleženci družbenega dogovora 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 pospešilo odpravljanje razlik v osebnih dohodkih za enaka ali podobna dela pri doseganju enakih rezultatov dela.
Z uresnič evanjem usmeritev družbenega dogovora o skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov bomo v 1983. letu
zagotovili gospodarnejše trošenje sredstev za avtorske honorarje, pogodbe o delu in potne stroške.
2. V globalno opredeljenem okviru rasti sredstev, ki jih bodo
delavci združevali v samoupravnih interesnih skupnostih,
družbenih dejavnosti v odnosih svobodne menjave dela, bo
rast sredstev različ na po posameznih dejavnostih ob upoštevanju dogovorjene prioritete izobraževanja in raziskovalne
dejavnosti. V okviru posamezne dejavnosti bodo imeli prednost programi, ki neposredno vplivajo na povečanje delovne
storilnosti in na uresnič evanje prednostnih nalog v gospodarstvu. V občinah bodo določili prioriteto posameznih družbenih dejavnosti v skladu z že doseženo ravnijo družbenega
standarda in razvojno politiko, sprejeto v njenih dopolnjenih
planskih dokumentih. V samoupravnih interesnih skupnostih
bodo opravili selekcijo med posameznimi programi in ob
upoštevanju materialnih možnosti prilagodili standarde in
normative ter če bo potrebno, predlagali ustrezne spremembe
zakonov, ki opredeljujejo pravice.
Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo ob predvidenem povečanju števila upokojencev,
valorizaciji pokojnin in invalidnin ter zaradi prenosa obveznosti za plačevanje razlik pri borcih in invalidih NOV iz proračuna rasla hitreje od rasti dohodka oziroma ob ocenjenih
gibanjih za 29,2%.
2.1 V družbenih dejavnostih je potrebno pospešiti njihovo
prestrukturiranje, tako da bo doseženo enotnejše in cenejše
zagotavljanje storitev. V 1983. letu bo imelo prednost uresničevanje zagotovljenega programa in izvajanje tistih nalog, ki
podpirajo uresničevanje načel neposredne svobodne menjave dela. S tem bodo uporabniki in izvajalci dosegli, da bo v
večji meri kot doslej ustvarjeni dohodek združenega dela
podlaga za uveljavljanje pravic in razvijanje družbenega standarda.
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V skladu z usmeritvijo raziskovalne dejavnosti bodo imele v
posebnih raziskovalnih skupnostih prednost tiste raziskave,
za katere uporabniki v neposredni menjavi dela združeno in
usklajeno namenjajo dodatna sredstva raziskovalnim oraanizacijam.
Na področju zdravstvene dejavnosti bodo v samoupravnih,
interesnih skupnostih in občinah zaostrili odgovornost in
pospešili izpeljavo delitve dela med zdravstvenimi organizacijami združenega dela.
V posebnih izobraževalnih skupnostih bodo preverili vse
sprejete programe srednjega izobraževanja in oblikovali celovite programske zasnove ter nove programe visokega izobraževanja, tako da bodo zmanjšali število programov in smeri
ter omogočili izobraževanje po širših programih za več sorodnih poklicev. Izobraževanje za ožje in posebne zahteve dela
pa bodo uvajali zlasti v neposredni svobodni menjavi dela.
V osnovnem šolstvu bodo poleg zagotovljenega programa v
skladu z možnostmi in z uveljavljanjem neposredne svobodne
menjave dela razvijale elemente celodnevne šole, zlasti še s
preoblikovanjem podaljšanega bivanja.
V vseh organizacijah izvajalcev storitev družbenih dejavnosti bodo skupaj s pristojnimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi preverili možnosti, da del obstoječih zmogljivosti
ponudijo uporabnikom neposredno (posamezne zdravstvene
storitve, organizirana prehrana in strokovna nega na domu
itd.).
2.2. Delavci, delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih
skupnostih bomo dosledneje uresnič evali dogovorjeno socialno politiko, po kateri so delo in delovni rezultati temelj
socialne varnosti posameznika in njegove družine, dogovorjena medsebojna solidarnost pa je podlaga socialne varnosti
le za tiste, ki si je kljub svojemu delu in prizadevanjem ne
morejo zagotoviti sami.
Samoupravni organi v vseh temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih bodo prouč ili
vzroke za dosedanji nizek dohodek in osebni dohodek delavcev, ki že dalj časa prejemajo posamezne oblike socialnih
prejemkov. Z ukrepi bodo omogočili, da si ti delavci zagotovijo dogovorjeno raven socialne varnosti z rezultati združenega dela ali širši dohodkovni povezanosti.
V vseh temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in
v delovnih skupnostih bodo zagotovile nadzor in stalno
spremljali vzroke za odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb, ki zmanjšujejo obseg in kakovost proizvodnje in povečujejo obveznosti do nadomestil, vendar tako da ta ne morejo
biti višja, kot bi bil delavčev osebni dohodek v obdobiu odsotnosti;
glede nadomestil osebnega dohodka je potrebno v 1983. letu
kadar je odsotnost z dela krajša, in višja, kadar je daljša.
Pri ugotavljanju upravič enosti do posameznih oblik socialnovarstvenih pomoči bodo pristojni organi dosledno upoštevali dejanski materialni položaj družine. Kjer so možnosti,
bodo samoupravne interesne skupnosti posamezne oblike
denarnih prejemkov nadomestile s funkcionalnimi oblikami
pomoči.
* #
Dosledno bomo izpeljali tudi enotno skupno evidenco prejemkov socialnovarstvenih pomoči v občinah.
3. V okviru splošne porabe v SR Sloveniji bodo imeli prednost programi in aktivnosti, ki bodo neposredno zagotovili
uč inkovitejše delo državnih organov.
V 1983. letu bodo v občinskih in republiških upravnih organih in organizacijah z zmanjševanjem števila zaposlenih,
izboljševanjem kadrovske sestave in izpopolnjevanjem organizacije dela zviševali kakovost in uč inkovitost opravljanja
svojih nalog. Nadaljevali bodo z izpopolnjevanjem normativov
in kriterijev za delo upravnih organov in organizacij, tako da
bo mogoč e v skladu s programi dela ugotavljati količ ino in
kvaliteto opravljenega dela ter potreben obseg sredstev za
nagrajevanje delavcev po rezultatih dela. V te aktivnosti bo
vključ eno tudi pravosodje.
Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnejšega
razvoja v SR Sloveniji ter zagotovitve enakopravnega položaja
občanov bodo občine v 1983. letu poenotile davčno politiko.
Za doslednejše ugotavljanje obdavčljivih dohodkov občanov
iz vseh virov in njihovo dosledno izterjavo bodo zagotovljeni
kadrovski pogoji, povečane zamudne obresti in drugi ukrepi.
priloga poroč evalca

6. Trg in cene
Oskrbljenost tržišča z živili bomo zagotavljali predvsem z
večjim izkoriščanjem kmetijsko predelovalnih zmogljivosti v
SR Sloveniji in na podlagi samoupravnih sporazumov o dolgoročnem sodelovanju s kmetijskimi proizvajalnimi organizacijami v drugih republikah in pokrajinah. V najnujnejših primerih bo potrebno zagotoviti združevanje deviznih sredstev v
okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino za interventni izvoz živil in drugih
izdelkov.
Neskladja na trgu, ki bi povzročala motnje pri preskrbi
delovnih ljudi in občanov z osnovnimi izdelki, bomo odpravljali z ukrepi in sredstvi interveniranja v proizvodnji in porabi
hrane ter z uč inkovitejšim organiziranjem organizacij združenega dela trgovine in potrošniških svetov za zagotavljanje
enakomerne in organizirane oskrbe delovnih ljudi in občanov.
Nadaljevali bomo z uveljavljanjem samoupravnih interesnih
skupnosti za preskrbo.
V skladu s srednjeročnim programom oblikovanja občinskih in republiških blagovnih rezerv ter v okviru materialnih
možnosti bomo povečevali rezerve živil in drugih izdelkov, 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.
Za zmanjševanje rasti cen in uresnič evanje izvoznih nalog
bo politika cen v 1983. letu izrazito selektivna in diferencirana.
Temeljna usmeritev bo odpravljanje nesorazmerij med cenami na domačem trgu ter med domačimi in svetovnimi
cenami, predvsem s poudarkom na kriteriju svetovne cene.
Zavzemali se bomo, da bo s politiko cen bolj zagotovljeno
pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem in
elektrogospodarstvu. Nadaljevali bomo s prehodom na ekonomske stanarine.
Zaradi neskladja med ponudbo in povpraševanjem bo potrebno v 1983. letu zadrževati neposredno kontrolo cen, zlasti
pri izdelkih in storitvah, pomembnih za celoto družbene reprodukcije ter neposredno potrošnjo delovnih ljudi in obč anov.
Pri nadaljnjem uveljavljanju temeljev sistema cen in uresničevanju dogovorjene politike cen bo Gospodarska zbornica
Slovenije v sodelovanju s splošnimi združenji pospeševala
samoupravno sporazumevanje o oblikovanju cen izdelkov in
storitev v skladu z ugotavljanjem in razporejanjem skupnega
dohodka. Poseben poudarek bo na sporazumevanju vseh
proizvajalcev reprodukcijskih povezav na celotnem jugoslovanskem trgu. Tako oblikovane cene izdelkov in storitev bodo
tudi podlaga za ukinitev neposredne kontrole cen.
7. Aktivnosti za prepreč evanje nelikvidnosti in
izgub
Delavci v organizacijah združenega dela bodo ob pripravi
planskih dokumentov in oblikovanju politike razporejanja dohodka in čistega dohodka kritič no presodili finančno in mate' rialno poslovanje in strukturo virov sredstev. Poleg ukrepov
za izboljšanje finančnega [n materialnega poslovanja bodo z
razporejanjem sredstev za razširitev materialne osnove dela
prvenstveno povečali obratna sredstva.
Banke bodo pri dodeljevanju kreditov za obratna sredstva
presojale sestavo virov sredstev in uresnič evanje politike razporejanja dohodka in čistega dohodka v posamezni organiza-
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ciji združenega dela. Služba družbenega knjigovodstva bo za
odpravljanje finančne nediscipline dosledneje sankcionirala
neuresnič evanje zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev.
Pri organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo,
bodo tisti, ki združujejo sredstva v okviru reprodukcijskih
celot, in banke pri reševanju finanč nih potreb upoštevali
izvozno usmerjenost proizvodnje. Organizacije združenega
dela bodo zaradi zaostrenih pogojev prodaje v tujini in na
domačem trgu sproti analizirale uresničevanje letnega programa poslovanja in sprejemale ustrezne ukrepe.
Glede na usmeritve dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije bomo združena sredstva rezerv namenjali predvsem za vzdrževanje likvidnosti pri izplačilih akontacij osebnih
dohodkov. Predlagane omejitve v kreditni politiki in struktura
sredstev v temeljnih bankah ne bodo omogočale, da bi v
enakih razmerjih kot doslej sanirali nekrite izgube z bančnimi
krediti. Zato bodo morali delavci v organizacijah združenega
dela izvajati sanacijske postopke predvsem na medsebojnih
dohodkovnih, poslovnih in organizacijskih povezavah, v katerih bodo zagotavljali tudi sredstva za uresnič itev nalog iz
sanacijskih programov.
8. Splošna ljudska obramba in družbena
samozašč ita
V skladu s srednjeročnimi in dolgoročnimi usmeritvami
razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter
potrebami in možnostmi vseh temeljnih, življenjskih in delovnih okolij bodo povečana prizadevanja zlasti za nadaljnjo
krepitev samozaščite, varnostne in obrambne pripravljenosti
in usposobljenosti delovnih ljudi in občanov za uveljavljanje
enotnega racionalnega sistema obrambnozaščitnega usposabljanja, za razvoj in usposabljanje teritorialne obrambe,
narodne zaščite, civilne zaščite ter uveljavljanje sistema rešitev, ki jih določa nova normativna ureditev splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
„
.
.
Z delno vzajemnostjo bomo uresnič evali obrambne priprave iz dogovora o nalogah teritorialne 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 opredeljeni v naslednjih dokumentih:
1 Projekcija deviznobilanč nega in plačilnobilanč nega
položaja SR Slovenije za 1983. leto.
2. Usklajeni plani ' organizacij združenega dela v
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske
odnose s tujino.
3. Naloge, ukrepi in aktivnosti na področju kmetijstva,*
živilske industrije in gozdarstva v 1983. letu.
4. Program' nalog in ukrepov za povečevanje tujskega
turizma in deviznega priliva iz turizma v 1983. letu.
5. Energetska bilanca SR Slovenije za 1983. leto.
6. Načrt zaposlovanja za 1983. leto.
7. Dogovor o uresnič evanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka v 1983. letu
8. Dogovor o izvajanju politike splošne porabe na ravni
občin.
9. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin v SR
Sloveniji.
10. Zakon o proračunu SR Slovenije.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
NALOGE, UKREPI IN AKTIVNOSTI
na področ ju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
v letu 1983
Da bi zagotovili z družbenim planom predvideno 3,5% stopnjo rasti za celovito obdobje 1981-1985, bomo morali zaradi
slabe letine v letu 1981, povečati v preostalem obdobju
1983-1985 stopnjo rasti na 4%. Uresničitev te naloge zahteva
od vseh podpisnikov, da v svojih planih in programih dela za
leto 1983 podrobno opredele ukrepe in aktivnosti, ki bodo
intenzivirale izrabo vseh razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti, predvsem pa izrabo kmetijskih zemljišč.
Podpisniki dogovora bodo v letu 1983 na podlagi opredeljenih ukrepov in aktivnosti dosegli naslednje planske cilje:
- izvedli melioracije na štirih prioritetnih območjih na površini 4,800 ha in na ostalih območjih na površini 1.200 ha
oziroma skupaj 6.000 ha;
- izvedli komasacije na 4.700 ha;
- odkupili 1.000 ha kmetijskih zemljišč;
- odkupili 1.000 ha kmetijskih zemljišč;
- na novo vključ ili 5.000 ha opuščenih pašnikov z ureditvijo
za živinorejsko proizvodnjo;
- povečali pridelavo sladkorne pese od 4.900 ha na 6.100
ha, intenzivirali proizvodnjo koruze za zrnje na 65.000 ha in za
silažo na 20.000 ha ter intenzivirali proizvodnjo krme na
115.000 ha travnatega sveta;
- povečali odkup pšenice od 46.000 ton na 64.000 ton
sladkorne pese od 200.000 ton na 240.000 ton, hmelja na
4.100 ton, krompirja na 60.000 ton, grozdja na 64.000 ton in
sadja na 30.000 ton;
- povečali za potrebe trga proizvodnjo govejega mesa od
35.000 ton na 42.000 ton, svinjskega mesa od 23.000 ton na
32.000 ton, perutninskega mesa od 56.000 ton na 57.500 ton,
jajc od 145 mio kosov na 147 mio kosov, mleka od 300 mio
litrov na 327 mio litrov in rib od 5.700 ton na 9.500 ton;
- povečali osnovno čredo krav za 10.000 glav;
- izvedli sečnjo lesa v obsegu 2,700,000 m3.
Za uresnič itev teh nalog so potrebni naslednji ukrepi in
aktivnosti:
1. Na osnovi razdelanih programov poljedelske in travniške
proizvodnje, proizvodnje mleka in mesa ter izvoznih programov bosta Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in
prehrane ter Zadružna zveza Slovenije pripravila do konca
januarja 1983 bilanco proizvodnje in porabe reprodukcijskega materiala s programom oskrbe: seme, mineralna gnojila, zaščitna sredstva, veterinarska zdravila, mehanizacije,
opreme in rezervnih delov, skupaj s potrebnim obsegom
deviznih sredstev ter predvidenimi viri in dinamiko zagotavljanja.
Na tej osnovi bosta dala pobudo za sprejem samoupravnega sporazuma med proizvajalci in nosilci oskrbe, ki bo
urejal medsebojne odnose pri proizvodnji, dobavi, izvozu in
uvozu reprodukcijskega materiala za kmetijstvo, kmetijske
mehanizacije, opreme in rezervnih delov. V oskrbo z rezervnimi deli se bo v večji meri vključ evalo tudi kovinsko predelovalno industrijo in drobno gospodarstvo.
Praviloma bo ves uvoz temeljil na realizaciji deviznega
priliva od izvoza kmetijskih in prehranskih proizvodov ter
združevanjem deviz na osnovi skupnega izvoza lesno predelovalne industrije, turizma in usnjarske industrije. Sredstva, ki
bodo zagotovljena za področje kmetijstva z združevanjem
deviz celotnega gospodarstva v okviru SISEOT se bodo v
celoti usmerjala za potrebe proizvodnje mineralnih gnojil,
sredstev za zaščito rastlin in za zdravila za potrebe veterinarstva.
2. Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije bo skupaj z temeljnimi bankami in v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s
hrano združenimi kmetijskimi organizacijami do konca januarja 1983 sprejela program naložb v osnovno kmetijsko
proizvodnjo in živilsko industrijo za leto 1983.
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Na podlagi programa je treba usmeriti naložbe v proizvodnjo najpomembnejših kmetijskih proizvodov v obsegu, ki bo
omogočal z dogovorom o temeljih družbenega plana SRS, za
obdobje 1981-1985, predvideno raven proizvodnje za oskrbo
tržišča in za izvoz. Za uresnič itev tega bo treba v SR Sloveniji
vložiti okrog 7,7 mio din (cene 1981) in sicer:
- v melioracije, odkup in komasacije kmetijskih zemljišč;
- v proizvodnjo govejega mesa in mleka pri kmetijskih
organizacijah, skupnostih in združenih kmetih, zlasti za povečanje osnove črede (na lastni krmi);
- v proizvodnji svinjskega mesa pri kmetijskih organizacijah, skupnostih in združenih kmetih, ob lastni ali dolgoročno
dogovrjeni proizvodnji osnovne krme (krmnih žit) v poljedelski skupnosti, z združenimi kmeti ali kmetijskimi organizacijami, na območ ju SR Slovenije ali v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah;
- v obnovo in povečanje ovčereje in konjereje;
- v obnovo pozeblih ali po toči unič enih vinogradov;
- v primarno kmetijsko proizvodnjo, ki povečuje izvoz;
- za racionalno opremljanje kmetijskih organizacij, proizvodnih skupnosti ter združenih kmetov s kmetijskimi stroji v
poljedelski in travniški proizvodnji, v dolgoletnih nasadih ter
za usposabljanje zemljišč;
- za vzrejo in ulov rib.
3. V živilski industriji se bodo prioritetno zagotavljala sredstva za:
- odpravljanje ozkih grl in zagotavljanje tehnološke opremljenosti proizvodnje v obsegu, ki je v skladu S poveč ano
proizvodnjo kmetijskih pridelkov in oskrbo tržišča z osnovnimi živili turizma in za izvoz;
- za predelavo rib;
- za predelavo beljakovinskih odpadkov živalskega izvora.
4. Posebna skrb bo posvečena zagotavljanju sredstev za
skupno proizvodnjo pšenice, koruze, oljnic in prašič ev v drugih republikah in avtonomnima pokrajinama ter v skupne
izvozne programe. V ta namen bodo OZD pripravile konkretne
programe do konca marca 1983. Sredstva za realizacijo programa bodo zagotavljale OZD skupaj s poslovnimi bankami.
5. Na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma med
OZD kmetijstva in INA Kutina bodo OZD v letu 1983 združile
dogovorjeni obseg sredstev in s tem že v letu 1983 zagotovile
skupaj 164.000 ton mineralnih gnojil.
V tovarni dušika Ruše se bo v letu 1983 nadaljevalo z
rekonstrukcijo proizvodnih zmogljivosti, ki bodo do konca
leta 1985 omogočile povečanje proizvodnje mineralnih anoiil
za 20.000 ton.
6. Intervencijska sredstva zbrana na podlagi zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v kmetijstvu in
proizvodnji hrane v SRS, se bodo usmerjala v pospeševanje
proizvodnje hrane, zlasti za proizvodnjo mleka, govejega
mesa, proizvodnjo pšenice in sladkorne pese, za pospeševanje proizvodnje v hribovitih območjih in sofinanciranje pospeševalne službe.
Intervencijski ukrepi v kmetijstvu in porabi hrane, na ravni
republike in občin, bodo opredeljeni z dogovorom o enotni
politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane, ki ga
bodo udeleženci sprejeli v začetku januarja 1983 istočasno s
programi skladov za intervencije.
S sredstvi skladov za intervencije na ravni občin bomo ob
bolj usklajenih stopnjah prispevkov zagotavljali hitrejše povečanje proizvodnje kmetijskih pridelkov. Zato naj skupščine
občin pravočasno sprejemejo stopnjo prispevkov, ki bo omogočala izvajanje nalog iz dogovora o enotni politiki pospeševanja proizvodnje hrane v letu 1983.
7. V okviru sprejetega programa setve, intenzifikacije in
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organizacije poljedelske proizvodnje za leto 1982-1983 bodo
Splošna združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano ter Zadružna zveza Slovenije skupaj s poslovnimi skupnostmi in raziskovalno pospeševalnimi organizacijami na področju kmetijstva zagotovili potrebne pogoje za dogovorjeno
proizvodnjo in odkup.
.
Kmetijske OZD bodo nadaljevale z aktivnostjo za povečanje
površin za setev sladkorne pese zlasti pri združenih kmetih za
združevanje in zaokroževanje teh zemljišč za skupno obdelavo Sprejele bodo program spomladanske setve s katerim
bodo nadoknadile tudi izpad ob jesenski setvi, opredelile
obveznosti pri proizvodnji, odkupu in plasmanu ter izdelale in
sprejele program za jesensko setev 1983-1984.
Za realizacijo sprejetih programov povečanja poljedelske
proizvodnje bodo organizacije združenega dela s področja
predelave in proizvodnje medsebojne obveznosti in odgovornosti opredelile s samoupravnimi sporazumi s poudarkom na
vspostavljanju dolgoročnih proizvodnih odnosov.
8. Kmetijske zemljiške skupnosti v občini bodo skupaj z
občinskimi upravnimi organi, krajevnimi skupnostmi in kmetijskimi OZD nadaljevale z aktivnostjo za ugotavljanje in vključevanje neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v
setvene programe v okviru dolgoročnih programov razvoja
rastlinske proizvodnje.
V okviru tega bodo do konca marca za vse primere neobdelanih oz. slabo obdelanih kmetijskih zemljišč, ki so ugotovljeni v letu 1982 pripravili in zagotovili izvajanje programov
izrabe teh zemljišč v kmetijske namene oz. izvedli ukrepe po
zakonu o kmetijskih zemljiščih (izdajo odločb o prenosu zemljišč v začasno obdelavo).
* x .
Za območ ja, ki so v različ nih fazah zaraščanja travnatega
sveta z gozdnim drevjem, bodo območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, kmetijske zmeljiške skupnosti
ter druge zainteresirane samoupravne organizacije in skupnosti sklenile samoupravne sporazume o ukrepih za zmanjševanje zaraščanja oz. ukrepih za ohranitev prvotnih in izvajanje
novih, družbeno dogovorjenih funkcij tega zemljišča.
9. kmetijske zemljiške skupnosti, območne vodne skupnosti in kmetijske organizacije bodo pospešile izvajanje proarama melioracij, komasacij in odkupa kmetijskih zemljišč
tako da bo poleg programa za leto 1983 realiziran oz. nadoknađ en tudi izostanek v prvih dveh letih tega srednjeročnega
obdobja. V ta namen se morajo kmetijske organizacije strokovno in izdelati terminske plane po posameznih toah
izvedbe sprejetega programa za leto 1983 in do leta 1985.
Kmetijske OZD in kmetijske zemljiške skupnosti bodo na
melioriranih in komasiranih zemljiščih zagotovile intenzivno
družbeno organizirano tržno poljedelstvo. Za hitrejše uveljavljanje skupnega pridelovanja na zemljiščih v lastnini in urejanje proizvodnih odnosov v skupnostih bo Zadružna zveza
Slovenije pripravila ustrezne programe in modele ter preko
svojih članic zagotovila njihovo realizacijo.
10 Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano bo skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in poslovnimi
skupnostmi ter raziskovalno pospeševalnimi organizacijami
za področje kmetijstva do konca januarja 1983 pripravilo
poseben program proizvodnje mleka in mesa. Kmetijske OZD
in OZD s področja predelave in oskrbe bodo na osnovi izdelanega programa s posebnim samoupravnim sporazumom
sprejele obveznosti in odgovornosti za zagotavljanje pogojev
za dogovorjeni obseg proizvodnje, odkupa in oskrbe mleka in
mesa ter program intenzifikacije proizvodnje krme.
11 Zadružna zveza Slovenije in Splošno združenje kmetijstva in živilstva bosta izdelala program strokovnih nalog, ki
bodo potrebne za realizacijo plana kmetijske proizvodnje v
letu 1983. Izvajanje teh nalog bosta do konca januarja 1983
ustanovila strokovne skupine za žito, krmo, sladkorno peso,
vrtnine in govedorejo, s katerimi bo zagotovljeno uč inkovitejše zagotavljanje inovacij v proizvodnji in racionalnejša organizacija oziroma delitev dela strokovnih služb na vseh nivojih To pa zahteva, da kmetijske organizacije zlasti še organizacije združenih kmetov hitreje okrepijo osnovno strokovno
službo. OZD s področja veterinarstva in kmetijske organizacije morajo zagotoviti ustrezno vključ evanje veterinarskih delavcev v pospeševalno delo oz. programe. Zadružna zveza in
organizacije združenih kmetov bodo razbremenile pospeševalno službo z administrativnimi opravili in zagotovile večjo
uč inkovitost te službe v proizvodnji.

V finansiranje osnovne pospeševalne službe se bodo v večji
meri vključ evale tudi občine s sredstvi skladov za intervencije.
12. Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano, Zadružna zveza Slovenije in poslovne skupnosti
bodo pripravili programe povečanja izvoza predvsem živine in
mesa, mesnih izdelkov, vina, svežega in predelanega sadja,
krompirja in vrtnin, mlečnih izdelkov ter hmelja, ki bo skupaj
za okrog 20% večji v primerjavi z realizacijo v letu 1982.
Članice VII. enote SISEOT-a bodo usklajen program izvoza
in uvoza z ukrepi sprejele do konca februarja 1983.
Članice VII. enote SISEOT-a bodo do konca marca 1983
pripravile skupaj z OZD iz drugih socialistič nih republik in
avtonomnih pokrajin izvozne programe.
13. OZD bodo nadaljevale s sklepanjem samoupravnih sporazumov in poslovnih dogovorov z OZD iz drugih republik in
avtonomnih pokrajih za zagotovitev potrebnih količ in pšenice
oz moke (166.000 ton), koruze (350.000 ton), sladkorja
(92.000 ton) in olja (18.000 ton) v skladu s prehrambeno
bilanco SR Slovenije.
V okviru programa dolgoročne zagotovitve oskrbe z glavnimi kmetijskimi proizvodi se bodo OZD vključ evale v naročeno proizvodnjo spomladi 1983 ter ob jesenski setvi 1983.
14. Izvršni sveti občin bodo sprejeli program živinorejske
proizvodnje in pridelovanje krme v letu 1983, ocenili realizacijo jesenske setve 1982 in sprejeli program spomladanske
setve 1983, sprejeli program aktivnosti za spravilo in odkup
kmetijskih pridelkov, program jesenske setve 1983 ter ukrepe
in aktivnosti za realizacijo sprejetih programov kmetijske
proizvodnje.
Koordinacijski odbor pri izvršnih svetih občin bodo usklajevali programe aktivnosti za izvajanje ukrepov intenzifikacije
kmetijske proizvodnje ter po potrebi organizirali širše delovne
akcije za spravilo pridelkov.
15. Za zagotovitev večjega varstva kmetijskih zemljišč bodo
izdelani oz. usklajeni z zakonom o varstvu
kmetijskih zemljišč
pred spreminjanjem namembnosti in odgov°rom o temenih
družbenega plana Slovenije za obdobje 1981-1985 družbeni
plani vključ no s prostorskimi deli v vseh občinah.
16. Republiška uprava za družbene prihodke bo skupaj z
Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dopolnila sistem ugotavljanja in obdavčevanja dohodkov iz
kmetijstva.
17. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, splošnimi združenji, Zadružno zvezo Slovenije in drugimi odgovornimi republiškimi samoupravnimi organi in samoupravnimi
interesnimi skupnostmi izdelal do konca februarja 1983 program razvoja kmetijstva na hribovitih območjih skupaj z
ukrepi in aktivnostmi za njegovo izvajanje.
18. Gozdnogospodarske organizacije bodo skupaj s SIS za
gozdarstvo pripravile plan sečnje za leto 1983 in plan izvoza
gozdnih sortimentov, ki bo usklajen s potrebami domačih
porabnikov.
Prednost pri oskrbi z gozdnimi sortmenti bo imela tista
predelovalna industrija, ki bo dosegla višjo stopnjo finalizacije in izvažala pretežno na konvertibilno področje.
Splošno združenje celuloze, papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije bo izdelalo program naprave nasadov hitro rastočih drevesnih vrst, primernih za predelavo v
vlaknine s potrebnimi vlaganji skupaj s kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi in za te namene odločilo zemljišča, ki jih za
kmetijsko proizvodnjo ni, oz. ne bo mogoče uporabljati do
leta 2000.
19. Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano bo v sodelovanju s Poslovno skupnostjo za razvoj
kmetisjtva, živilstva in ribištva Slovenije ter z Zadružno zvezo
Slovenije do konca marca 1983 analiziralo in pripravilo predloge ukrepov za odpravo izgub v posameznih organizacijah
kmetijstva in živilstva.
20. Uprava za družbene prihodke v SR Sloveniji bo v dogovoru o usklajevanju davčne politike za leto 1983 predlagala,
da se pri zavezancih davkov iz kmetijstva ne priznajo nobene
ekonomske olajšave v primerih, ko ob podatkih
organov za kmetijska zemljišča niso obdelana v skladu
zakonom o kmetijskih zemljiščih.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO

PROGRAM NALOG IN UKREPOV
za poveč anje tujskega turizma in deviznega priliva v letu
1983
Na podlagi 4. alineje IV. poglavja Resolucije o politiki
izvajanja družbenega plana razvoja SRS v letu 1983, se kot
njen spremljajoči akt sprejmejo naslednje usmeritve in naloge ter ukrepi za povečanje tujskega turistič nega prometa
in deviznega priliva. Njihova vsebina izhaja iz ugotovitve
zaostajanja tujskega turistič nga prometa v letu
2?
Doseganje
zastavljenih
ciljevSFRJ.
tega programa pa zahteva njegovo uskladitev
v okviru

TEMELJNE USMERITVE
Povečanje tujskega turistič nega prometa in deviznega pri»va zahteva večjo usmerjenost gostinstva in drugih dejavnosti
v izkoriščanje ugodnih možnosti, ki jih nudi turizem za izvoz
blaga in storitev. Bolje je potrebno v ta namen izkoristiti tudi
primerjalne prednosti, ki jih ima Slovenija zaradi svoje geografske lege, naravnih danosti, kulturnih in drugih znamenitosti. Vse te možnosti za pospeševanje turistič nega prometa in
deviznega priliva je potrebno upoštevati tudi pri sprejemanju
ukrepov ekonomske politike tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji
ter v programih aktivnosti vseh organov in organizacij, katerih
dejavnost je povezana s turizmom.
Za doseganje zastavljenih ciljev bodo v letu 1983 aktivnosti
usmerjene v:
1. organiziranje turistič ne ponudbe za enoten in skupen
nastop na tujem tržišču.
2. vspostavitev enotnega sistema splošnih turistič nih informacij in propagande,
3. zagotavljanje kvalitetnejših storitev,
4. podaljšanje bivanja tranzitnih gostov,
5. angažiranje sredstev za pospešitev izgradnje 4 000 prenočitvenih zmogljivosti v lasti občanov in izgradnjo infrastrukturnih objektov v turistič nih krajih,
prometa°taVl'anie

razmer za normalno

odvijanje turistič nega

II.
Na podlagi naštetih usmeritev izhajajo
naslednje AKTIVNOSTI
1 Organiziran skupen nastop, ki je nujen za povečanje
nase konkurenč ne sposobnosti na tujem tržišču, zahteva
predhodno vskladitev turistič ne ponudbe. Za večji devizni
priliv pa je potrebno vključ iti večje število storitev v turistič ne
aranžmaje. Uresnič itev tega cilja zahteva:
- da organizacija združenega dela »KOMPAS« in »GLOBTOUR«; v povezavi z ostalimi turistič nimi organizacijami in z
gostinstvom, oblikujeta turistič ne aranžmaje za prodajo na
tujem tržišču, v katere bo vključ eno večje število različ nih
storitev celotne slovenske turistič ne ponudbe, kar bo vplivalo
na večji devizni priliv iz tujine in na povečanje izvenpenzionske potrošnje.
— da gostinske organizacije, zaradi nujnosti povečanja števila aranžmajev in skupnega nastopanja na tujem trgu, koordinirajo prodajo zmogljivosti in drugih storitev potom:
Obalno kraške turistič ne poslovne skupnosti za turistič no
ponudbo Obale, Krasa, Notranjske,
Turistič ne poslovne skupnosti Bled, za turistično ponudbo
Bleda, Bohinja, Kranjske gore,
Turistič ne poslovne skupnosti Celje, za turistično ponudbo
Mozirja, Titovega Velenja,
OZD S č a Tolmir)
°
. za turistič no ponudbo Posočja,
Zdraviliške poslovne skupnosti za svojo turistič no Mponudbo,
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Turistič ne poslovne skupnosti Ljubljana, za svojo turistič no
ponudbo.
Na območju, kjer ni poslovnih skupnosti, bi morale organizacijo koordinirane aktivnosti OZD, spodbuditi naslednje medobč inske gospodarske zbornice:
Dravograd, za turistič no ponudbo Koroške
Maribor, za turistič no ponudbo Pohorja
1.1. Zaradi smotrnejše izrabe vseh prenočitvenh zmogljivosti in drugih storitev, ki so lahko sestavni del turistič ne ponudbe kraja, je potrebno:
- spodbuditi poč itniške skupnosti in osnovne organizacije
sindikata, da do meseca marca ponudijo svoje proste zmogljivosti v prodajo organizacijam združenega dela turizma in
gostinstva,
- aktivirati društva za vključ evanje njihovih prenoč itvenih
zmogljivosti in drugih storitev v skupno turistič no ponudbo v
kraju,
- prenočitvene zmogljivosti v lasti občanov bolj organizirano vključ iti v skupno ponudbo kraja in v ta namen doseči
sklenitev sporazuma med njimi in OZD o trajnem sodelovanju
na dohodkovnih osnovah.
Potek teh aktivnosti bo koordiniral Republiški komite za
turizem in gostinstvo, pri čemer bo sodeloval z Republiškim
svetom Zveze sindikatov Slovenije in izvršnimi sveti občinskih
skupščin. Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije
pa bo svojo aktivnost pri tem vsklajevalo z Zvezo obrtnih
združenj Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije in Turistič no
zvezo Slovenije.
2 Vzpostavitev enotnega sistema splošnih turistič nih informacij in propagande je nujna zaradi enotnega sistema v
tujini ter trženja na podlagi skupne turistič ne ponudbe. Sedanje razdrobljene poslovne funkcije in aktivnosti s tega področja, ki jih med seboj neusklajeno opravljajo OZD ter druge
organizacije, je nujno povezati in združiti v enoten sistem, kar
bo prispevalo tudi k racionalnosti in uč inkovitosti dela V ta
namen je potrebno:
— da organizacije združenega dela in drugi nosilci te aktivnosti realizirajo v ta namen sprejete strokovne osnove in na
podlagi samoupravnega sporazuma uskladijo opravljanje aktivnosti na področju informacij in propagande, določijo načine medsebojnega sodelovanja ter obliko izvajanja skupnih
dejavnosti (n. pr. Center za turistič ne informacije in propagando); .
— poenotiti sistem financiranja skupnega izvajanja nalog
na področju turistič nih informacij in propagande tako, da se
poleg namenskih sredstev TOZD in turistič ne takse, združi
0,5% od dodatnih izvoznih spodbud, realiziranih z izvozom
turistič nih storitev.
Nosilec aktivnosti je Republiški komite za turizem in gostinstvo skupaj s Splošnim združenjem gostinstva in turizma
Slovenije.
3. Podaljšanje bivanja tranzitnih gostov, ki potujejo skozi
Slovenije narekuje predvsem naslednje aktivnosti:
— razširitev gostinske ponudbe in prodaje raznovrstnega
blaga ob tranzitnih poteh ter dajanje informacij o naši turistič ni ponudbi,
— ponudbo urejenih prostorov za dodatno prodajo in hitrejše izdajanje dovoljenj zainteresiranim prodajalcem,
— spodbujanje trgovskih, obrtnih in kmetijskih organizacij
ter zasebnikov za zagotovitev pestrejše izbire blaga,
pripravo »turistične izkaznice«, ki bi z različ nimi informacijami in ugodnostmi napotila tranzitne goste z glavnih poti v
turistič ne kraje.
Pri tem bo Republiški komite za turizem in gostinstvo koordiniral aktivnosti z izvršnimi sveti skupščin občin in drugimi
organi za pripravo ustreznih lokacij in dovoljenj za začasno
priloga poroč evalca
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prodajo. Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije pa
bo s pomočjo Turistič ne zveze Slovenije poskrbelo za dodatne propagandne aktivnosti. Odbor za turizem P" Gospodarski zbornici Slovenije bo, skupaj z ustrBzniffli sp ošnim
združenji, spodbudil pestrejšo prodajo blaga in izdelkov ob
'^^Izboljšanje kvalitete storitev je nujno tako zaradi zaostrene konkurence na tujem kot tudi na domačem trgu. Dv g
kakovostne ravni gostinskih storitev pa je pogoj za razvoj in
boljše koriščenje ostale turistične ponudbe ter za povečanje
izvenoenzionske potrošnje. V ta namen je potrebno.
- vključ iti večje število kulturnih in drugih storitev v turiSt n

- °podbuditi organizacije združenega dela, da na podlagi
lastnin programov izboljšajo kakovost storitev, kjer ta zaostaja za možnostmi, ki jih nudijo objekti in ostala ponudba
tU

^zagotoviti elastič nejše možnosti prehranjevanja penzionskih gostov v turistič nem kraju ter popestriti izbiro sezonskih
m dC

- p7i?agod?ti delovni čas gostinstva, trgovine, obrtnih in
drugih storitvenih dejavnosti, PTT, bank ter menjalnic potrebam

organizirat i nuđ enje popolnih informacij v turistič nih kra-

^Aktivnosti pri katerih je potrebno sodelovanje z občinskimi
izvršnimi sveti, bo vodil in usklajeval Republiški komi'te za
turizem in gostinstvo, Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije pa bo, skupaj z Republiškim odborom sindikata
delavcev gostinstva in turizma, usmerjalo aktivnosti za izbolj
šanje storitev v organizacijah združenega dela.
5 Za pospešitev izgradnje 4000 prenočitvenih zmogljivosti v lasti občanov ter za dopolnitev ponudbe v turistič nih
krajih z izgradnjo turistične infrastrukture je potrebno:
- usmeriti sredstva organizacije združenega dela gostinstva in turizma, zasebnega sektorja in bank v izgradnjo manjših kvalitetnih penzionov in apartmajev s pogojem da se
zmogljivosti v zasebni lasti oddajajo organizirano, kot del
skupne ponudbe kraja. Takšne zmogljivosti je potrebno dograjevati predvsem na področ ju Koroške, Savinjske doline,
Gorenjske in Primorja,
- potom programov za zaposlovanje delavcev, ki so na
začasnem delu v tujini, spodbuditi usmerjanje sredstev v
takšno izgradnjo s stimulativno davčno politiko
in z zagotovis
tvijo ustreznih lokacij.
- da organizacije združenega dela, ki sodelujejo v turistič ni
ponudbi kraja, združujejo svoja sredstva predvsem za dograditev infrastrukturnih turističnih objektov (kot sistem zicnic v
Kranjski gori in marin v Portorožu).
Pri tem bo Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije kot usklajevalec aktivnosti, sodelovalo z Zvezo obrtnih
združeni, Zadružno zvezo Slovenije in Republiškim komitejem za turizem in gostinstvo ter še posebej skrbelo za ureditev
dohodkovnih odnosov pri skupnih vlaganjih.
_
6. Nemotena preskrba tržišča z osnovnimi življenjskimi
artikli, naftnimi derivati in s tujim tiskom je neobhodna za
normalno odvijanje turistič nega prometa. Zagotovitev taksne
preskrbe zahteva:
. , _
. . „ . ,
- usmeritev gostinskih organizacij združenega dela v dolgoročno povezovanje s kmetijstvom in prehrambeno industrijo z ureditvijo medsebojnih dohodkovnih odnosov na podlagi udeležbe v skupnem dinarskem in deviznem dohodku,
- usmeritev gostinskih organizacij, da si za turistič no sezono pravočasno v neposrednih dogovorih s proizvajalci,
zagotovijo potrebne živilske in druge proizvode, ki so nujni za
opravljanje storitev.
.
Aktivnost bo usmerjalo Splošno združenje gostinstva
turizma ob sodelovanju Odbora za turizem pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
u
6 1 Glede na to, da se turisti, ki bivajo v šotoriscih in pri
zasebnih sobodajalcih, oskrbujejo v trgovinah, je potrebno v
turistič nih krajih:
. .„j
- zagotoviti prioritetno oskrbo trgovin v šotorišcih in turi
- razširti prodajo in popestriti izbiro blaga, katerega cene
so ugodnejše kot v tujini (blago, oproščeno dela prometnega
davka^
Za takšno preskrbo bo aktivnosti vodilo Splošno združenje

trgovine Slovenije v sodelovanju z Združenjem gostinstva in
turizma ter Republiškim komitejem za tržišče in splošne goSP

6 2 Velik vpliv na propagando za potovanja v Jugoslavijo
ima preskrba z motornim gorivom, saj večina turistov prihaja
k nam z osebnimi avtomobili in avtobusi. Da bi tujim turistom
zagotovili nemoten prevoz, je potrebno:
,x
- oskrbeti bencinske črpalke z zadostnimi količinami goriva, katerega nakup je možen za turistič ne komercialne benC

' -S pravoč asno seznaniti tuje tržišče o zagotovitvi goriva za
tuja prometna sredstva,
- v turistič nih poslovalnicah na mejnih prehodih in na
bencinskih črpalkah nuditi informacije o načinu nakupa goriva ter pripraviti seznam črpalk, kjer bo nakup goriva zag
t0

Aktivnosti na tem področju bo usklajeval Repubhški komite
za turizem in gostinstvo v sodelovanju z AMZS in Republiškim
komitejem za tržišče in splošne gospodarske zadeva
63 V letošnji turistič ni sezoni je bilo pri oskrbi veliko
pomanjkljivosti, kar se sedaj odraža v zmanjšanju povpraševanja po naših turistič nih storitvah. Negativno podobo o nasi
turistič ni ponudbi, ki vlada na tujem turistič nem tržišču, je
nujno spremeniti, za kar je potrebno
. n„
1QR,
- da ustrezni zvezni organi najkasneje v januarju 1983
pripravijo program aktivnosti in ukrepov za pospešitev
tujskega turistič nega prćmeta in večjega deviznega Prll'va'
- koordinirati propagandni nastop v tujini vsebino pa
usmeriti na poudarjanje prednosti naše turistič ne ponudbe
(bližina, urejena preskrba za tuje turiste, različ ne ugodnosti in
PO d

V °tannamen se bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
zavzemal, da ustrezni zvezni organi pravočasno sprejmejo
program aktivnosti za normalno odvijanje tujskega tu"stič nega prometa, Republiški komite za turizem mgostmstvopa
bo predlagal Zveznemu sekretariatu za tržišče in splošne
aospodarske zadeve, da se skupaj s Turistič no zvezo Jugoslavije uskladi vsebina in oblika propagandnih akcij na tujem
tr7i^ču
•
6 4 Turistom morajo biti v času njihovega bivanja pri nas na
volio informacije in viri, ki jim omogočajo seznanjanje z dogodki, ki jih zanimajo. Zato je potrebno tuji informativni
tisk
zagotoviti, ne le v turistič ni sezoni, ampak preko celega leta_
ta namen je potrebno čimprej uskladiti potrebe po uvozu
tU

Aktivnost na tem področju bo, ob sodelovanju ReP^"
škeqa komiteja za turizem in gostinstvo in Splošnega združenja goSva in turizma, usklajeval Republiški komite za
informiranje.
III.
Za izvedbo zastavljenih nalog so potrebne nekatere spremembe in prilagoditve posameznih ukrepov, predpisov in
drugih aktov. Doseči je potrebno:
1 priznavanje dinarskih čekov in Evročekov kot devizni
priliv organizacij združenega dela gostinstva in urizma^ Te
nraanizaciie bodo pod takšnimi pogoji spodbujale plačila
storitev s čeki ter tako preprečevale tudi nelegalno menjavo
tujega denarja.
podroeju bosta usklajevala Republiški
komte za mednarodnoPsodelovanje in Republišk, komite za
turizem in gostinstvo.
2. objavo cen turistič nih storitev na tujem tržišču v dinarjih,
kar bo pozitivno vplivalo na našo konkurenč nost.
Aktivnost v tej smeri bo, ob sodelovanju Republiškega komlteia za turizem in gostinstvo ter Republiškega komiteja za
mednarodno sodelovanje, vodilo Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije.
3 nekatere olajšave, ki bodo prispevale h krepitvi materialne osnove dela gostinskih in turistič nih OZD, in sicer.
- znižanje zveznega in občinskega prometnega davka na
na a

^ iTe0na&tOevOobdavčitv^ naftnih derivatov, ki jih uporablja
gostinstvo in so še posebej pomembni za podaljševanje se
zone ter za zimsko sezono z merili, ki veljajo za industrijo,
- izenačitev meril za stimuliranje izvoza gostinskih in turi
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stič nih storitev na konvertibilno področje z izvozom blaaa
- sprostitev cen gostinskih storitev, ker bo ta pozitivno
vplivala na diferenciranje storitev ter na dvig njihove kakovo4. povečanje prometa in deviznega priliva tudi s tem:
z kona đ
. - S? IZ
f
začasnidiesel
prepovedi
delom
družbenih
sredstev
za plačila
goriv razpolaga
izvzamejozprevozi
tujih turistov po kopnem, morju in z letali.

da se ob poostreni carinski kontroli zagotovi nemoten
dotok turistov preko državne meje
nemoten
O vseh naštetih predlogih bo Republiški komite za turizem
druSorgTnombl'kOVal

UStr6Zne

ter jih

Padova.

e

noS ;S,;; SR*** sxzr„
obveščali Republiški komite za turizem in gostinstvo.

f^°L^RAVNA INTERESNA skupnost elektrogospodarstva
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA NAFTO IN PLIN
PLANSKO POSLOVNA SKUPNOST ZA PREMOG
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO
PREDLOG ENERGETSKE BILANCE
SR Slovenije za leto 1983
A. UVODNA OBRAZLOŽITEV
• f>r1ec"09 energetske
bilance SR Slovenije za leto 1983 ie
ustal eni
'Zi?5 JUP°rlprav
' gametodologiji
za kratkoročne bilance V
°^ K ?
®J^ Predl°ga se še vedno usklajuje enernasledn e leto ki

dmriim
t'hTi
oo Slovenije
o®
b° določila
med
drugim tudi
delež- SR
prii porabi^ naftnih
derivatov
in
medrepubliške tokove energije, tako da ni bilo mogoče dokonč no upoštevati okvire, ki bodo za SR Slovenijo predvideni
v zvezni energetski bilanci. Obseg in porast porabe (kakor
tud. proizvodnje) energije temeljita na ocenjeni porabi energije v SR Sloveniji v letu 1982 in se bo lahko dejansko
ugotovljena poraba koncem leta 1982 nekoliko razlikovala od
ocenjene, se posebno zaradi zaostrenih razmer pri oskrbi s
posameznimi energetskimi viri. Glede na omejene možnosti
domače proizvodnje premoga ter nabave in uvoza premoga
uvoza surove nafte m omejene količ ine zemeljskega plina je
predlog energetske bilance SR Slovenije realen prikaz dejanske možnosti energetske preskrbe v naši republiki.
Zavedati pa se moramo, da smo dosegli stopnjo oskrbljenosti z energijo, ki jo brez škode za narodno gospodarstvo ni
mogoče zniževati na posameznih segmentih gospodarstva
kakor tudi široke potrošnje.
Vsaka sprememba v smislu zniževanja domače proizvodnje
oz. nabav posameznih virov izven SR Slovenije bo nujno
P°yzročHa nova racioniranja ter posamezne zaustavitve industrijskih obratov ter zastoje v prometu.
V količino 1,897.000 t naftnih derivatov v letu 1983 je vkliuceno tudi 82^000 ton derivatov, ki si jih je SR Slovenija izposodila in porabila v letu 1982. Ker jih zaradi zaostrenih razmer
pri oskrbi porabnikov ni bilo mogoč e vrniti v zahtevanem
roku, so vključ eni v količ ine za leto 1983
Predlog energetske bilance vključ uje tudi ukrepe za njeno
Vaj Je
li
K?
so neobhodno
potrebni,
saj se v ožji
osnutku
ske bilance
SFRJ
za leto 1983
predvidevajo
okvirienergetnabave
in porabe posameznih vrst energije, kot bi bili potrebni za
pos|
e
"°rr"al"°
gospodarstva.
Ukrepipredvsem
za izvajanje
getske
bilanceovanj
SR Slovenije
so usmerjeni
na:ener- izvajanje pospešenih geoloških in drugih raziskav na že
znanih in perspektivnih območjih za premog, vodne vire
nafto in plin ter geotermič nih virov in na usposobitev pozitivnahajališč za čimprejšnjo eksploatacijo,
- čim večjo proizvodnjo premoga in nabavo vseh vrst domače energije,
- ustvarjanju pogojev za sistematič no izkoriščanje še razpoložljivega vodnega potenciala,
- zagotovitev energije in transprota posameznih vrst energije iz drugih SR in SAP ob dogovorjenih pogojih in uvoz
samo nujno potrebne manjkajoče energije,
- zagotavljanje predvsem tiste plansko določene izgradnje
energetskih objektov, katerih kasnitev bi imela v naslednjih
letih občutne negativne posledice pri preskrbi z energijo
- pospeševanje dopolnjevanja in izvajanja programov za
racionalno in varčno rabo energije.
Pri prouč evanju predloga energetske bilance za naslednje
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leto oziroma elektroenergetske bilance je potrebno pripomniti, da bi ob zagotovitvi večjih količ in energetskega premoga iz drugih SR in SAP lahko v letu 1983 v določenem
obsegu povečali proizvodnjo električ ne energije v termoelekza
olo.
zmanjševanje primanjkljaja električne energije v
brHJ.
Energetska bilanca za naslednje leto upošteva, da bomo
morali rjavi premog usmerjati v maksimalni možni meri v
široko porabo in industrijo, da bi lahko zadovoljili tovrstne
potrošnike, in le izjemoma v termoelektrarne. K taki usmeritvi
bo morala pripomoči tudi ustreznejša cena komercialnega
premoga v odnosu na energetski premog.
na usrnerit v
„vIS
® energetske
bilance
je tudi
substitucija
uvožene energije z domačo,
predvsem
tekočih
goriv
z trdimi.
2
Pa
3 da substituc
?=o° °l, e I L ! smotrno 'je ni mogoče izvesti v kratkem
"
°
zavreči še neamortiziranih ener?raV' r?,en ,6ga pa °b sPlošnem pomanjkanju enertUd nimamo
oblfk energ^e"
'
na voljo nadomestnih
°Staja ena
Slavnihvarčevanje
nalog na zpodročju
skega gospodarstva
dosledno
energijoenergetČeprav
d IOČen
za
napredek,
še dokaj
možnosti
a mo rn ,
flahko
® olajšali
J ® ®°težak
'I1 °
racionalnejšo
raboostaja
energije,
s čimer
bi si
energetski položaj.
Zaostrene energetske razmere opozarjajo na zaostajanje v
izvrševanju razvojnih načrtov energetskega gospodarstva ki
v zadnjih nekaj letih bistveno odstopajo od začrtanih nalog.
3
, lnz Pnadomestnimi
otezkoceni deli
pogoji
gospodarjenja
(otežkočena
oskrba
domače
proizvodnje
in uvoza
zmanjševanje amortizacije itd.) neposredno vpliva na zmanjsano zanesljivost oskrbe z energijo.
V elektroenergetskem sistemu na zmanjšano zanesljivost
dodatno vpliva uvajanje velikih energetskih blokov (TE Šoštanj, NE Krško), katerih izpad ob okvarah povzroča izredno
velike primanjkljaje električ ne energije. Zato ob tem opozarjamo, da se bo razmerje med inštalirano močjo elektrarn in
konč no obremenitvijo elektroenergetskega sistema v Sloveniji od 1,50 (kolikor je bilo v letu 1981 in kar ustreza tudi praksi
v razvitem svetu) poslabšalo na 1,36 v letu 1985 oz. še na
manj ce bo izgradnja elektroenergetskih objektov še nadalje
zaostajala.
'
Pn izdelavi predloga energetske bilance Slovenije za leto
1983 je bilo upoštevano predvsem:
- gibanje proizvodnje, nabave in porabe energije v SR
Sloveniji v preteklih letih,
- predvidena rast družbenega proizvoda, industrijske proizvodnje, kmetijstva za leto 1983 (Predlog Resolucije za izvajanje družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v
letu 1983),
- planski dokumenti SR Slovenije za obdobje 1981-1985
- planski dokumenti samoupravnih interesnih skupnosti s
področja energetike za obdobje 1981-1985,
- osnutek energetske bilance SR Slovenije za obdobje
1981—1985.
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B GLOBALNI PRIKAZ PREDLOGA
ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA
LETO 1983
SR Slovenija bo v letu 1983 porabila po sedanjih predvidevanjih okoli 8,7 mlrd kWh električne energije (brutto poraba),
okoli 7,0 mio ton premoga, okoli 220.000 ton koksa, okoli
1 815 000 ton naftnih derivatov, okoli 702 mio Nm3 zemeljskega plina in okoli 6.100 TJ toplote proizvedene v javnih
toplovodnih sistemih.
•
Koriščena energija bo v letu 1982 glede na leto 1981 predvidoma porasla za 2,8%. V letu 1983 načrtujemo porast za
2,9%, od tega v industriji porast za 3,8%, v prometu zmanjšanje za 8,9% ter v široki potrošnji porast za 9,2%.
V industriji bo dosežena manjša stopnja rasti glede na
predhodno leto, v prometu je predvideno občutno zmanjšanje
na račun tekočih goriv, medtem ko je v široki potrošnji precejšnje povečanje in to zaradi boljše oskrbljenosti s trdimi
gorivi in širšega evidentiranja oskrbe z daljinsko toploto.
V tako opredeljenem okviru celotne porabe koriščene energije (tabela 2) se bo v letu 1983 poraba plinskih goriv zmanjšala za 2,1%, tekočih goriv za 0,9%, medtem ko bo poraba
toplote narasla za 18,4%, trdih goriv za 9,7% in električ ne
energije za 3,5%. Pri tem se bo struktura porabe koriščene
energije spremenila v naslednjem(tat£a 2):^
%
električ na energija
trdna goriva
tekoč a goriva
plinasta goriva

19.2
23,8
41,1
12,6

19.3
25
39,5
12.0

+0.1
,
,
.

SSS
^
Poraba celotne primarne energije (tabela 3) bo v letuora
1983
za 17 6% večja od porabe v letu 1982. V tem okviru bo P ^
zemeljskega plina padla za 0,3%, poraba trdnih goriv bo
narasla za 29,6%, surove nafte za 6,0%, hidroenergije za
5 2%, jedrske energije pa za 48,7%. Zadnja predstavlja sicer
kvaliteten skok glede na pretekla obdobja, vendar pa^povzroča zaradi metodologije planiranja, ko vrednotimo hidroin
jedrsko energijo z ekvivalentno energijsko vrednostjo potrebnega premoga za takšno količ ino kWh, znižanje
stopnje izko
ristka primarne energije in s tem visoko rastp°trebnepr
marne energije. Poraba trdnih goriv se po daljšem obdobju
stagnacije v primarni energiji moč no poveča glede na
1982 in sicer za 29,6%, ker se poveča količ ina potrebnega
premoga za široko potrošnjo (za 15,3%), hkrati pa se tudi
znatno izboljša toplotna vrednost razpoložljivega premoga.
Ne glede na to, da energetska bilanca po svoji vsebin
obravnava proizvodnjo, nabavo in porabo energije v letu
1983 ie potrebno že v tem letu intenzivno pristopiti k pripravi
programov za spremembo tehnologije pri uporabi vseh energetskih virov in predvideti za to potrebna sredstva ^ njihove
možne vire. Ta naloga je dolgoročna usmeritev pri prestrukturiranju energetske porabe, ki mora bit. upoštevana v vseh
energetskih bilancah.
C. PRIKAZ RAZVOJA PROIZVODNJE, NABAVE
IN PORABE POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE V
SR SLOVENIJI V LETU 1983
1. Električ na energija (tabela 4)
Proizvodnja električ ne energije je v predlogu energetske
bilance načrtovana na nivoju normalnih
obrememtev elektroenergetskih objektov, upoštevajoč re™.nt®
^
obratovanja NE Krško. Predvideva se tudi, da bo nabava
elekrič ne 'energije iz TE Tuzla V (600 GWh)večjakotvletu
1982 ko smo del te energije lahko odstopili BiK NE Krško b
po predvidevanju proizvedla 1.708 GWh, v ugodnih primerih
pa celo več. Za proizvodnjo električ ne energije v'TE,_kilM
zaradi primanjkljaja premoga v letu 1983 zna^la cca 80/o
proizvodnje v letu 1982, pa je še potrebnozagotovitidodatne
količ ine energetskega premoga iz drugih SR in SAP oz. iz
uvoza (v bilanci lignita je predvideno 500.000 ton lignita\z
SSSR) V kolikor bo uspelo zagotoviti več energetskega premoga iz drugih SR in SAP oziroma če bo tudi zagotov jen
prevoz tega premoga v SR Slovenijo, bo proizvodnja elekpriloga poroč evalca

trič ne energije v TE lahko sorazmerno večja za kritje prim

poraba električ ne energije pri porabnikih bo za 3 5% večja
od leta 1982. Pri tem bo poraba neposrednih odjemalcev
narasla za 6,7%, in sicer v TGA Kidrič evo ob istih zmogljivo^
stih za 4 3%, v TD Ruše ob boljšem izkoriščanju obstoječih
nanrav za 10,8%, v železarni Štore ob boljšem izkoriščanju
elektroplavža (ki v letu 1982 zaradi obnove delno ni obratoval)
za 5,5% ter v železarni Ravne (ki v letu 1982 ni povečala
odjema glede na predhodno leto) za 11,4%, odjem distribucije pa se bo povečal za 2,6%.
Glede na sektorje porabe (tabela 4) bo poraba električ ne
energije največ narasla v ostali porabi (za 4,3 /o), nekaj manj v
industriji (za 3,0%), v prometu pa le za 2,7%.
2. Trdna goriva
a) Lignit (tabela 5)
Planirana proizvodnja lignita v Velenju v višini 4,7 mio ton je
načrtovana za normalno zmogljivost
nih dneh, medtem ko je bila v energetski bilanci 1982 proi
zvodnja načrtovana z upoštevanjem tudi proizvodnje v dela
P

Ker proizvodnja lignita v SR Sloveniji ne more pokriti vseh
potreb po tem premogu, se predvidevajo dobave 610^000 t
lignita iz drugih SR in SAP oz. uvoza. Od te količine odpade
nI predvidene dobave iz SR BiH, 110.000 t ter na dobave z
SSSR 500 000 t. V kolikor ne bo uspelo zagotoviti potrebnih
količ in premoga iz naštetih virov, bo potrebno zagotoviti
ekvivalentne energijske vrednosti energetskih premogov
dr

poraba lignita, upoštevajoč že navedeno normalno proizvodnjo RLV in predvidene dobave, se bo znizala
za 10 7 /o,
pri čemer za transformacijo za 16,9%, za k°.r^en'f.
zrasla za 29,7% ter v tem okviru največ v široki porabi in to -a
35,6%.
b) Rjavi premog (tabela 6)
Skupno proizvodnjo rjavega premoga načrtujemo za 2.7%
večjo kot v letu 1982 in na nivoju z osnutkom energetske
bilance SR Slovenije za obdobje 1981-1985 predvidene proizvodnje v letu 1983.
.
Za pokritje slovenskih potreb po rjavem Premogu bi poleg
domače proizvodnje morali dobiti od drugje okoli ^5.000 t
rjavega premoga. Pri tem se računa, da bo potrebno
iz sredveč )e
njebosanskih premogovnikov zagotoviti
kot v letu 1982 in bo potrebno uvoziti 80.000 t rjavega premoga oz. briketov. Predvidena porabajavegapremogajeza
8 6% večja od porabe v letu 1982, pri čemer bo ob 9,3% rasti
porabe za koriščenje povečala poraba za transformacijo za
7,7% glede na leto 1982, v široki porabi pa za 10,6/o.
c) Ostala energetska goriva (tabela 7)
V letu 1983 je predviden uvoz in poraba črn^apremoga in
antracita za specifič ne potrebe industrije v viš ni 60.000 t in
poraba koksa v višini 220.000 ton (ta količ ina koksa zahteva
293.000 t premoga za koksiranje).
Z ozirom na predvideno proizvodnjo 1.708 GWh v NE Krško
bo poraba jedrskega goriva v letu 1983 za 48,7 večja kot v letu
1982, ko je NE Krško še obratovala poizkusno.
3. Surova nafta in naftni derivati (tabela 8)
Proizvodnja surove nafte v SR Sloveniji je minimalna, tako
da smo za potrebe rafinerije v Lendavi odvisni od nabavljene
surove nafte od drugod. Ravno tako smo odvisni od dobav
naftnih derivatov iz drugih SR oz. uvoza, saj proizvodnja
teh v Lendavi ne more pokriti slovenskih potreb.
_attnih
V letu 1983 načrtujemo za 0,1% manjšo porabo naftnih
derivatov od leta 1982, pri tem pa je v to kotič ino ^teto tudi
vračilo naftnih derivatov iz leta 1982 in sicer skupaj 82.000 ton
ter zaloge koncem leta 1983, ki so nujne za normalen prehod
V

Ne glede na zmanjšano skupno razpoložljivo kol'č 'n° naft~
nih derivatov, se predvideva rast porabe energetskih derivatov v okviru danih možnosti za 1,6%, kar je v skladu s sprejetimi usmeritvami.
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Pri večini naftnih derivatov v letu 1983 načrtujemo nižjo
porabo kot v letu 1982. Zato bodo še vedno potrebni ukrepi za
skrajno racionalno in varčno porabo naftnih derivatov, saj
procesi substitucije tekočih goriv z drugimi viri energije potekajo počasi zaradi težav pri zagotavljanju substitutov in zaradi
pomanjkanja potrebnih sredstev pri porabnikih za preorientai
cijo na druge energetske vire.
4. Zemeljski plin (tabela 9)
V bilanco zemeljskega plina za leto 1983 so vključ ene vse
dosegljive količ ine zemeljskega plina s tem, da bo možno ob
ugodnih rezultatih vrtine Pg-6 v Petišovcih in njene hitre
priprave za eksploatacijo povečati proizvodnjo zemeljskega
plina doma. Poraba zemeljskega plina bo v letu 1983 za 2,6%
večja od porabe v letu 1982, pri čemer se bo bolj povečala
poraba za neenergetske (17,9%), kot za energetske (13 5%)
namene.
5. Daljinska preskrba s toploto (tabela 10)
Poraba daljinske toplote se v letu 1983 v celoti poveča za
18% v primerjavi s preteklim letom, pri čemer se poraba
daljinske toplote v široki potrošnji poveča za 24%, kar pomeni
zniževanje manj racionalne porabe kurilnega olja in premoga
v individualnih kuriščih ter zmanjševanje onesnaževanja okolja Pri tem je upoštevano tudi obratovanje nove toplarne v
Ljubljani ob koncu kurilne sezone 1982/83.
D PREDLOG UKREPOV ZA IZVAJANJE
ENERGETSKE BILANCE SRS V LETU 1983
Za uresnič itev ciljev energetske bilance bo potrebno tudi v
letu 1983 izvajati ustrezne ukrepe, oziroma nadaljevati že
zač ete aktivnosti tudi v letu 1983, bodisi ker jih ni bilo mogoče
v celoti uresnič iti že v letošnjem letu, bodisi ker jih je na enak
nač in potrebno izvajati tudi v letu 1983. Ukrepi za celotno
energetiko in za njene posamezne panoge so naslednji:
1. Splošni ukrepi
1.0 Izvajalci energetske oskrbe so dolžni kljub zaostrenim
razmeram zagotoviti nemoteno oskrbo z energijo v okviru
razpoložljivih možnosti:
Zaradi nastalih izgub v energetskem gospodarstvu v letu
1982 in da bi preprečili prenašanje izgub v letu 1983 je
potrebno zagotoviti denarna sredstva za pokritje izgub v letu
1982, da bi začetek leta 1983 prič eli brez izgub. S 1. 1.1983 pa
je potrebno oblikovati takšno ceno posameznih energetskih
virov, ki bo zagotavljala kritje stroškov enostavne reprodukcije ob upoštevanju paritetnega odnosa cen energije. Na ta
nač in bo izpolnjen tudi eden od bistvenih pogojev za izvajanje
sporazuma o temeljih planov.
Predlog nosilcev: OZD energetskih dejavnosti, ISE ISNAP
Skupnost za cene, RKE.
Rok: 1. 1. 1983
1.1. Nujno je pospešiti uresnič evanje programa dolgoroč nih ukrepov za racionalizacijo, substitucijo in varčevanje z
energijo, ki so ga sprejeli ZIS, GZJ in Stalna konferenca mest
Jugoslavije (Beograd, september 1981), kakor tudi letnega
programa ukrepov varčevanja in racionalnega ravnanja z
energijo v okviru Družbenega dogovora za racionalno pridobivanje, transport, transformacijo, razdeljevanje in porabo
energije, sprejetega v SR Sloveniji, ter nadzirati realizacijo teh
programov.
Predlog nosilcev: OZD s področja proizvodnje in porabe
energije, ) podpisniki Družbenega dogovora, GZS.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.2. Dosledno je potrebno upoštevati načelo enakomerne
oskrbe tržišča z energijo in v primeru dodatnih nujnih restrikcij upoštevati sprejete prioritetne rede o pokrivanju potreb
tržišča.
Predlog nosilcev: ISE, ISNAP.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.3. Pospešiti je potrebno raziskave za razširitev obstoječih
rezerv energije in ugotavljanje novih virov energije, zatoviti
*) Prvoimenovani je nosilec naloge, ostali pa sodelujejo pri njeni izvedbi.
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sredstva za te raziskave in sredstva za pripravo kvalitetnih
načrtov za izkoriščanje rezultatov raziskav.
Predlog nosilcev: Splošno združenje energetike z ustreznimi odbori in programskimi sveti pri enoti za odkrivanje in
raziskovanje surovin splošnega pomena, OZD s področja
energetike, ISNAP, ISE, PPS za premog, Republiška raziskovalna skupnost, poslovne banke.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.4. Dokonč anje investicij za proizvodnjo, ki rešuje problem energije, bo potrebno bolj pospešiti. Zato bo imel prednost uvoz za to potrebne opreme in uvoz rezervnih delov za
potrebe investicijskega vzdrževanja energetskih objektov in
proizvodnje, ki rešuje probleme energije.
Predlog nosilcev: investitorji, SISEOT, poslovne banke,
republiški upravni organi.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.5 Splošna združenja in Gospodarska zbornica SRS bodo
pospešila aktivnosti za uvedbo energetskega znaka, s katerim
bodo označene naprave in oprema, ki izboljšuje izkoristek
energije. Hkrati bo dana v ustreznih zveznih organih pobuda
za uvedbo tega znaka v jugoslovanskem merilu.
Predlog nosilcev: splošna združenja, GZS, Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani, republiški upravni oraani
Rok: 30. 6. 198a
1.6 Pospešiti in uveljaviti je potrebno samoupravno urejanje družbenoekonomskih odnosov v energetskem gospodarstvu ter v čim krajšem času relizirati družbeni dogovor, ki po
svoji vsebini ureja organiziranost OZD energetskih dejavnosti.
Na področju samoupravne organiziranosti uporabnikov in
izvajalcev pa je potrebno v skladu s sprejetim akcijskim programom ustanoviti energetske skupnosti.
Predlog nosilcev: ISE, ISNAP, vse OZD - proizvajalci in
porabniki energije, GZS, Zveza sindikatov Slovenije SZDL
RK za energetiko.
Rok: 30. 6. 1983.
1.7 OZD bodo pripravile in izvajale podrobnejše programe
ukrepov za varčevanje z vsemi vrstami energije za leto 1983 v
katerih bodo predvidele načine zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. V te programe bodo vključ ile tudi potrebne
rekonstrukcije in modernizacije za zmanjšanje porabe energije oz. za nadomeščanje tekočih goriv z domačimi viri energije. Pri tem bodo upoštevale tudi kriterije in naloge za varstvo človekovega okolja.
Inšpekcijske službe bodo nadzirale izvajanje programov.
Predlog nosilcev: vse OZD porabniki energije, GZS, RK za
energetiko, RK za industrijo in gradbeništvo, inšpekcijske
službe, RK za varstvo okolja in urejanje prostora
Rok: Za letne programe 1. 3. 1983.
1.8 Predpisana bo najmanj letna kontrola gorilnikov in nji^ov?. nastavitev za vsa kurišča v družbenem sektorju, za
kurišča večje zmogljivosti pa obvezna vgradnja registratorja
dimnih plinov.
Predlog nosilcev: RK za energetiko, SOZD Petrol, RK za
zakonodajo, ISNAP, GZS, RK za varstvo okolja in urejanje
prostora.
Rok: 1. 6. 1983.
1.9 Intenzivirati bo potrebno izvajanje programa za seznanjanje prebivalstva z energetsko problematiko preko sredstev
javnega obveščanja, ter uvajanje energetske vzgoje v vzgojno
izobraževalne programe.
Predlog nosilcev: RK za informiranje v sodelovanju z nosilci javnega obveščanja, RK za vzgojo in izobraževanje, RK za
energetiko, RK za varstvo okolja in urejanje prostora.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.10 Industrija motornih vozil mora v svojih razvojnih programih jasno opredeliti proizovdnjo motornih vozil, ki povprečno potrošijo bistveno manj goriva na 100 km (n pr za
osebna motorna vozila do 4 1/100 km). Akcijo je potrebno
prič eti takoj, s tem da bi že v letu 1983 dosegli proizvodnjo
osebnih motornih vozil, ki trošijo do 6 1/100 km goriva, in sicer
• pri vseh jugoslovanskih proizvajalcih motornih vozil, na pobudo GZS v okviru GZJ.
Predlog nosilcev: GZS, Splošno združenje kovinske industrije, RK za industrijo in gradbeništvo, RK za promet in zveze
RK za energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1.11 Potrebno je intenzivirati napore za zmanjšanje energetske odvisnosti tudi s povečanim pridobivanjem manjvrepriloga poroč evalca

dnega lesa za ogrevanje (sečni ostanki, nagniti deli debel,
krajši kosi debel itd).
.
Predlog nosilcev: RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, GZS.
Rok: Celoletna trajna naloga.
1 12 Za izboljšanje energetske oskrbe v zaostrenih pogojih,
ki jih prič akujemo v letu 1983 predvidevamo v sodelovanju z
DO energetike tudi izvajanje kompenzacijskih poslov, ki bodo
omogočili dodatni uvoz energije in hkrati izvoz izdelkov domače industrije.
Predlog nosilcev: GZS
Rok: Celoletna trajna naloga.
2. Ukrepi s področ ja elektrogospodarstva
Za uspešno izvršitev elektroenergetske bilance bo potrebno
tudi v letu 1983 sproti spremljati in analizirati gibanja v proizvodnji in porabi električ ne energije v SR Sloveniji.
' Periodično bo analizirano uresnič evanje elektroenergetske
bilance glede na vse bistvene strukturne kazalce. V primeru
uaotovljenih bistvenih odstopanj bodo izvršeni ukrepi za realizacijo elektroenergetske bilance. Posebej velja to za oceno
hidroloških razmer in za gospodarjenje z deponijami premoga, še zlasti glede na dejansko doseženo razpoložljivost
Nuklearne elektrarne Krško.
.
2.1. OZD in tozd elektrogospodarstva bodo vzdrževale
proizvodne in prenosne naprave in z njimi obratovale tako, da
bo dosežena visoka stopnja obratovalne pripravljenosti. Remonti in vzdrževanje naprav in odprava defektov bo organizirana tako da se bo vsako delo izvedlo v najkrajšem času, po
potrebi pa delalo tudi na sobote, nedelje in praznike ter v
nočnem času.
Predlog nosilcev: EGS, ISE.
Rok: Celoletna trajna naloga.
.. .. .
2 2 Za izboljšanje napetostnih razmer in znizanje izgub v
prenosnem in distribucijskem omrežju je cos fi eden najbolj
racionalnih ukrepov, ki pa je odvisen predvsem od zadostne
proizovdnje kondenzatorjev. Zato bo SOZD Iskra v sodelovanju z EGS in ISE podvzela v svojem okviru ukrepe za zagotovitev proizvodnje kondenzatorjev cos fi:
.
.
Proizvodnjo in montažo kondenzatorjev cos fi je potrebno
stimulirati tudi z ustrezno kreditno politiko.
Predloq nosilcev: RK za industrijo in gradbeništvo, GZb,
SOZD Iskra, SISEOT, ISE, EGS, LB-ZB, RK za energetiko.
Rok: 1. 5. 1983.
.
2.3 Nadaljevati je potrebno z že uvedenim stalnim naazorom družbeno utemeljene optimizacije obratovanja elektroenergetskega sistema na osnovi dnevnih, tedenskih, mesečnjh
in večmesečnih analiz, ki jo izvaja posebna skupina za tekočo
optimizacijo elektroenergetskega sistema v okviru Etjb.
Predlog nosilcev: EGS, ISE.
Rok: Celoletna trajna naloga.
. . ,
2 4 Pospešeno je potrebno nadaljevati izdelavo kompleksne investicijske dokumentacije za čimprejšnje sprejeteje investicijskih odločitev sistematič ne izgradnje HE ter zagotovitve ustreznejših možnosti za graditev malih HE.
Predlog nosilcev: EGS, ISE, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, RK za energetiko, RK za varstvo okolja in urejanje prostora, GZS, RK za industrijo in radbeništvo ter OZD proizvajalci opreme
.
Rok: Prič etek koordiniranega kompleksnega nastopa do
julija 1983.
2 5 Določ ila družbenega dogovora o izvajanju omejevanja
porabeelektrič ne energije v SR Sloveniji bodo novelirana m z
njimi zagotovljena prednostna pcDraha elektrone energije tudi
OZD pretežnim izvoznicam na konvertibilno področje.
Vse OZD - porabniki električ ne energije - in TOZD distribucije morajo tudi v letu 1983 ažurirati svoje plane omejevanja
porabe
električ ne
energije
po Družbenem
nju omejevanja
porabe
električ
ne energijedogovoru
v SRb._ o izvajaPredlog nosilcev: ISE, EGS, GZS, Splošno združenje energetike, RK za energetiko.
2 6k Na osnovi že izdelane analize obstoječega tarifnega
sistema ter pripravljenih izhodišč za oblikovanje novega tarifnega sistema za prodajo električne energije bo izdelan predlog novega tarifnega sistema, s katerim naj bi uveljavili naslednje cilje:

- smotrno porabo energije
- smotrno koriščenje elektroenergetskih naprav
- stroškovni princip koriščenja električ ne energije
- narodno gospodarske in socialne smotre.
Predlog nosilcev: ISE, EGS, RK za energetiko.
Rok: 1. 2. 1983.
3. Ukrepi s področ ja premogovništva
Proizvodnja slovenskih premogovnikov, ki je v precejšnji
meri odvisna od naravnih pogojev, v čedalje manjši meri
pokriva slovenske potrebe po premogu. Zaradi tega je nujno
potrebno ustrezno povezovanje z drugimi SR in SAP. Ob tem
ie seveda potrebno tudi vložiti vse napore, da se po možnosti
proizvodnja slovenskih premogovnikov poveča nad bilančnimi količ inami, ter da se v primeru boljših hidroloških razmer
od predvidenih ali večje dosežene proizvodnje NE Krško
zmanjša poraba premoga za transformacijo v električ no enerqijo in s tem sprostijo dodatne količ ine za široko potrošnjo in
industrijo Glede na pomembnost nekaterih odprtih vprašanj,
pri urejevanju medrepubliških dobav premoga (transport, sofinanciranje) bo tem vprašanjem namenjena posebna pozornost in realizacija ustreznih bilanč nih postavk tekoče nadzirana V primeru pomanjkanja drugih energetskih virov v okviru bilanč nih količ in bodo pravočasno sprejeti ukrepi za
nadomeščanje teh energentov s stopnjevano proizvodnjo slovenskih premogovnikov in uvozom kvalitetnih vrst premoga
za industrijo in široko porabo. Prav tako bo tekoče spremljana
realizacija sporazuma o uvozu premoga za koksiranje v druaih SRS ter o dobavah koksa slovenski industriji.
3 1 Za povečanje proizvodnje premoga v naslednjih letih
bo povečan obseg geoloških in rudarskih raziskav v obstoječih premogovnikih in prič ete raziskave na novih področjih in v
opuščenih premogovnikih, izvršena ustrezna prekvalifikacija
rezerv ter sprejeti ukrepi za kontinuirano izvajanje raziskav.
V ta namen se mora takoj pristopiti k realizaciji programa
geoloških raziskav premogovnih nahajališč na območju bK
Slovenije za leto 1983.
. .
. .
.
Predlog nosilcev: ISE, Enota za odkrivanje in raziskovanje
surovin splošnega pomena, OZD premogovništva, Splošno
združenje energetike, PPS za premog, RK za energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
......
3 2 Z izdelavo delovnih načrtov, z organizacijskimi in tehnič nimi ukrepi bo zagotovljen planiran obseg proizvodnje
slovenskih premogovnikov.
Uvoz rezervnih delov in opreme, ki je potrebna za delo v
premogovnikih, bo obravnavan prednostno. Prav tako bo
potrebno zagotoviti, da bodo domači dobavitelji spoštovali
dogovorjene roke izdobav potrebnih materialov za nemoteno
proizvodnjo v premogovnikih.
Predlog nosilcev: OZD premogovništva, PPS za premog,
SISEOT, RK za mednarodno sodelovanje, Splošno združenje
energetike, RK za energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
.
3.3. Čimprej zagotoviti v polnem obsegu in ustrezni udarniki sredstva za izvajanje določil Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 na področju
P

vTa0namnenjea potrebno tudi v letu 1983 zagotoviti prioriteto
pri usmerjanju investicijskih sredstev za razvoj objektov p
m

Pred log no LI I c e v: ISE, PPS za premog, EGS, RK za energetiko
Rok: Celoletna trajna naloga.
3 4 Dodelati je potrebno postopek za uvedbo metodologije
zaračunavanja premoga, tako da bo del cene, s katero se
omogoča razvoj premogovnikov, izkazan na računu za dob
Ijeni premog posebej in da se na ta način dosežena sredstva
usmerjajo za namene predvidene z družbenim dogovorom o
modernizaciji obstoječih in odpiranju novih nahajališč premoqa. nafte in zemeljskega plina.
.
Predlog nosilcev: PPS za premog, RK za zakonodajo, RS za
finance, Republiška skupnost za cene, RK za energetiko.
Rok: 30. 6. 1983.
, ..... .
3 5. Z ustreznimi prerazporeditvami premoga po re
kvaliteti ir»
po porabnikih bodo sproščene dodatne količ ine P ™°9®J^
potrebe široke potrošnje in industrije. V ta namen bomo
skušali razširiti uporabo razpoložljivega premoga iz drugih
SR in SAP v industriji.
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priloga poroč evalca
K

n S
GZSre02D
° J!^V: °ZCKpr®mo9ovnižtva, PPS za premog,
cfX ozcZdruženje
>- velikienergetike,
porabniki Splošno
premoga,združenje
RK za energetiko
Splošno
prometa in

Rok: Celoletna trajna naloga.
4. Ukrepi s področ ja naftno plinskeqa
gospodarstva
. Razpoložljiva količ ina naftnih derivatov v letu 1983 ie nekoliko manjša od količ in v letu 1982 in bo zadoščala z! kritte
potreb le ob skrajno racionalni in varčni porabi Zato bo nuino
at|
Sih°dS!l
na področju
naftnih derivatov inizvajanje
ustreznoenergetske
ukrepati zabilance
zagotovitev
oskrbe
prioritetnih porabnikov. V primeru odstopanj v dobavah posa
meznih derivatov bo manjko pokrit s ^sojilom ^ z^e
d rekcije za materialne rezerve do količin, ki so predvidene po
bilanci. Možnosti zadovoljitve potreb predvsem v široki po-

ostaZ e°ne?gVetVsekih vTov.0^5"® tUdi °d ra2Položl""h koli™
1 V
'®tu 1.^ se bodo nadaljevale prič ete raziskave dom^, h
a a
aft
metod ?zzkorlsc
ko nš^n,«
H t"
P'ma in sekundarnih
anja obstoječih
vrtin z namenom
povečanja
domač e proizvodnje nafte in zemeljskega plina
Predlog nosilcev: ISNAP, INA Nafta Lendava, Raziskave
nafte in plina v ustanavljanju Lendava, Podpisniki sporazuma
S
r e (PS za
niet^ ra k Va
"'UrOVm s gazifikacijo), Enota za odkrivaI
h H,e lSplošno
P'ošnega pomena,
SOZD Petrol
Ljubljanska
banka.
združenje
energetike
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.2. Nadaljevati je potrebno delo na izdelavi samoupravnega sporazuma o skupnih geoloških raziskavah nahajališč
nafte in zemeljskega plina za obdobje 1981-1985 z zainteresiranimi OZD iz SR Hrvatske
8i,C : ISN
Petro1 PS 23
DOPrRaziskave
r in plina
T' SOZD
'
gazifikacijo,
Lendava v ustanavljanju,
LjubR^r° nafte
ljanska banka. Raziskovalna skupnost Slovenije in ustrezne
,a ener etik
getike P
9 e iz SRH, Splošno združenje enerRok: 1. 8. 1983.
4.3^ Pripravljen in sprejet bo samoupravni sporazum o dolSR s
'°venije
z naftnimi bilanco
derivati je
med
SOZD
INA
in SOZD Petrol' V skladu
z energetsko
SOZD
Petrol

!fai? zagotoviti
letnenihin surovin
mesečne
dinamikepri
dobav
naftnih
derivatov inustrezne
petrokemič
upoštevaje
tem
mesečna gibanja porabe in posebej porabo sezonskega znaSOZC^NA noS"cev: SOZD petrol v sodelovanju ISNAP in
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.4. SOZD Petrol je dolžan pravočasno zagotoviti pokritje
potreb s sprostitvijo manjkajočih količ in iz rezerv Zvezne
direkcije za rezerve industrijskih proizvodov oz. z uvozom do
količ in po energetski bilanci v primeru nezmožnosti pokritja
teh potreb iz domačih rafinerij. Uvoz naftnih derivatov in
zeme jskega plina v okviru energetske bilance realizira SOZD
Petrol v skladu z dinamiko, ki mora biti opredeljena v predhodnem mesecu za naslednje tromesečje
, P[®dlRK
?9 za
nosilcev:
SOZD Petrol, SISEOT, LB-ZB, Narodna
banka,
energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
V etU 1 83 Se bodo nac)
iQN.f
^
aljevale
priprave
programa
D za' izgradnjo
ISNAP
rezervoarskih
zmogljivosti
za iznaftne
derivate, kakor tudi iz programa Republiških materialnih rezerv V
ta namen bo končana prič eta izgradnja rezervoarskega prostora v Celju s prič etno zmogljivostjo 30.000 m3, ter izdelana
predinvesticijska dokumentacija za terminal tekočeaa naftP'1"3 v EIC Koper. Opredeljena bo lokacija širitve skladiščnih kapacitet v Zalogu oz. na drugi lokaciji v ljubljanskem
prostoru.
Pr dl
s |c
PPetrol,
®, EIC
59 n°
i ev:
Zavod SR Slovenije za rezerve, sozd
Koper,
ISNAP.
Rok: Celoletna trajna naloga.
bo študi a
• t6 'Zd
sistema
v SR Slovenijk )' ° nadaljnji širitvi plinovodnega
Na obstoječe plinovodno omrežje bodo priključ eni novi
porabnik1 ob obstoječi magistralni mreži, ki bodo lahko porabljali ev. viske zemeljskega plina zlasti v poletnih mesecih S
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^fi^kihporabnikov
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zagotovljena poraba vseh

p na s

b
s°as. 3jt" " °s
Predlog nosilcev: SOZD Petrol, ISNAP, PS za qazifikaciio
,porabmki
SP'ošno združenje energetike.
Rok. Celoletna
trajna 'naloga.
4.7 Sprejeti bodo kriteriji za priključ itev novih porabnikov
Plma a podla9 te a a
rSf
'"
9 P koopravljen
izbor OZDnov
ki
bodo pričele prevzemati
plin' takoj,
bo na razpolago

Predlog nosilcev: SOZD Petrol, ISNAP, PS za gazifikacijo
Rok-1983 h"'1"1' Republiški komite za energetiko.
8
bodo
^ lf!lU
intenzivirana prizadevanja za pridobill6n
lnt!h
A-5°
zemeljskega
plina
iz Alžira. Priobseaa
tem je
potrebno prouč iti možnosti
in nosilce
zagotavljanja
ebn hd V Zn h sredstev in nač ina
P°^ :fl ?- ' J m
financiranja tegractoje
,ap- klh
u P ^ ® Partnerju, predvsem na osnovi kompen2
Poslov Nadaljevale
bodo tudi
aktivnosti
za pripravo investicijske
odločitve o se
izgradnji
terminala
za utekočinjen zemeljski plin v Kopru po letu 1985.
n
ZD Petro1 PS za
.,^0?Ljubljanska
°""CeV: ?°
gazifikacijo,
SISEOT,
banka, RK za' energetiko,
SplošnoISNAP,
zdruzenje energetike, Energetsko industrijska cona Koper
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.9. Prouč ena bo možnost skladiščenja viškov zemeljskeqa
P na
' vSR
severovzhodnem
ali drugem najbolj ustreznem poaročju
Slovenije.
Pred'og nosilcev: SOZD Petrol, PS za gazifikacijo, DO
Haziskave nafte in plina Lendava - v ustanavljanju, ISNAP
Rok: Celoletna trajna naloga.
4
1°.. SOZD Petrol, ISNAP in RK za energetiko bodo stalno
spremljali gibanje porabe posameznih naftnih derivatov v
primerjavi s sprejeto energetsko bilanco oz. vsakokratno razpoložljivimi količ inami. Pri tem bo v primeru večjega odstopanja razpoložljivih količ in od izkazanih potreb sprejet prioritetni vrstni red oskrbe porabnikov, v vsakem primeru pa bo
zagotovljena enakomerna oskrba vseh področij SR Sloveniie
z naftnimi derivati in plini. Pri oskrbi bodo upoštevane tudi
sezonske značilnosti pri porabi posameznih derivatov (npr.

opravil)13 Sez°na' sezona opravljanja pomembnih kmetijskih
r mer h
■V PRK
' zai tržišče
skrčeneinoskrbe
bodo
v medresorskem
sodelovanju
splošne
gospodarske
zadeve
RK za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, RK za promet in zveze RK
za industrijo m gradbeništvo in RK za energetiko izvršili
usmerjanje energetskih goriv, upoštevaje pri tem medsebojno
soodvisnost raznih energetskih goriv
Predlog nosilcev: ISNAP, SOZD Petrol, GZS, Splošno zdruenergetike, RK za industrijo in gradbeništvo, RK za
tržišče in splošne gospodarske zadeve, RK za promet in
zveze, RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, RK za energeti ko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
Poraba motornih bencinov
4.11. Izdelala se bo analiza uč inkov uvedbe bonov za morešrtve0nC n ^ P°dla9' katere si bomo prizadevali za ustrezne
Predlog nosilcev: RK za tržišče in splošne gospodarske
an u s risto nim
organf "
'
P
i i republiškimi upravnimi
Rok: Celoletna trajna naloga.

Reaktivno gorivo
4.12. Razpoložljive količ ine reaktivnega goriva bodo porazdeljene med letalske prevoznike po že dogovorjenem ključ u
porabe v preteklih obdobjih.
Predlog nosilcev: sozd Petrol.
Rok: Celoletna trajna naloga.
Tekoči naftni plin
4.13 Oskrbovalne organizacije in plinarne bodo v sodelovanju z RK za energetiko in RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve izvršile razdelitev bilančnih letnih količ in na
posamezne porabnike ter pri tem upoštevale možnost pokrivanja njihovih potreb z drugimi viri energije. Prav tako bo
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upoštevano načelo prioritete pri oskrbi plinskih mrež in široke
porabe z jeklenkami.
Predlog nosilcev: ISNAP, SOZD Petrol, plinarne, INA plin,
RK za energetiko, RK za industrijo In gradbeništvo, RK za
tržišče in splošne gospodarske zadeve.
Rok: 1. 2. 1983
Srednji destilati
A. Dizel gorivo
4.14 Poraba dizel goriva bo enako kot motornega bencina
v letu 1983 regulirana z odlokom o uvedbi evidenč nih bonov.
Pri tem bo potrebno upoštevati tudi naslednje prioritete v
porabi:
- kmetijstvo
- železniški promet
- mestni in primestni potniški promet
- razvoz hrane in hitro pokvarljivega blaga
- mednarodni tovorni promet.
Predlog nosilcev: RK za tržišče in splošne gospodarske
zadeve v sodelovanju s pristojnimi republiškimi organi.
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.15 Zaradi nujnosti preusmeritve cestnega na železniški
promet je potrebno izvajati določila samoupravnih sporazumov o delitvi dela med cesto in železnico v blagovnem in
potniškem prometu ter sprejeti in izvajati naloge iz Programa
za usklajevanje kopenskega prevoza v SR Sloveniji.
Predlog nosilcev: RK za promet in zveze in podpisniki
programa za usklajevanje kopenskega prevoza v SR Sloveniji,
SZ za promet in zveze.
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.16 Zaradi optimalnejšega izkoristka strojnega parka in
porabe goriva na kmetijskem področju je permanentna naloga intenzifikacija kmetijske proizvodnje
v smislu zemljiškoprostorskih operacij (komasacije1! arondacije, melioracije).
Predlog nosilcev: RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in
prehrane.
Rok: Celoletna trajna naloga.
B. Ekstra lahko in specialno kurilno olje
V letu 1983 je potrebno zadržati dosedanje ukrepe za enakomerno oskrbo vseh porabnikov s tema derivatoma in sicer:
4.17 Prioritetno bodo s tem gorivom oskrbljene pekarne,
živilska industrija, zdravstvene ustanove, vzgojno-varstvene
in socialne ustanove, obrati družbene prehrane, turistič ni
objekti in industrija.
Predlog nosilcev: SOZD Petrol, ISNAP, GZS, RK za tržišče
in splošne gospodarske zadeve in ustrezne inšpekcijske
službe, RK za energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.18 Oskrba individualnih porabnikov bo v kurilni sezoni
1982/83 še nadalje omejena na ta način, da bo pri enkratnem
nakupu možno dobiti:
- 1.500 I goriva pri razvozu s cisternami
- 400 I ali 2 soda pri nakupu goriva v sodih
- 25 I pri nakupu na bencinskih servisih.
Pri tem bo voden vrstni red kupcev in evidenca o že dobavljenih količ inah.
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Na podlagi izdelane analize izvajanja tega ukrepa se bo
pripravil ustrezen način oskrbe individualnih porabnikov.
Predlog nosilcev: SOZD Petrol, ISNAP, RK za tržišče in
splošne gospodarske zadeve, RK za energetiko.
Rok: Celoletna trajna naloga.
Mazut
4.19 Z ozirom na podaljšanje veljavnosti zakona o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za financiranje izgradnje novih elektrarn, toplarn in energetskih objektov na kurilno olje - mazut v letu 1983 ni prič akovati novih
porabnikov mazuta. Izdelan bo program, da se pri nekaterih
porabnikih mazuta pospešeno izvrši prehod na drugo gorivo.
Predlog nosilcev: RKza industrijo, RK za energetiko, Republiška energetska inšpekcija, SOZD Petrol, GZS, ISNAP.
Rok: Celoletna trajna naloga.
4.20 Razdeljevanje mazuta v primeru, ko razpoložljive količine ne pokrivajo potreb porabnikov bo dogovorjeno s sklepom Skupščine ISNAP, ki se bo uporabljal do sprejetja ustreznega družbenega dogovora na Republiški energetski skupnosti. Pri razdeljevanju razpoložljivih količ in bo upoštevana pomembnost uporabnika za nemoteno življenje občanov in nacionalno gospodarstvo.
Predlog nosilcev: ISNAP, SOZD Petrol, splošna združenja
pri GZS, RK za energetiko.
Rok: januar 1983.
Zemeljski plin
4.21 Opravljena bo analiza tarifnega sistema za prodajo
zemeljskega plina ter po potrebi pripravljena sprememba oz.
dopolnitev tarifnega sistema, ki bo poleg enakomernega
odjema spodbujal tudi racionalno rabo tega vira energije
glede na mesto porabe. Poraba v tehnološke namene in na
območjih večje onesnaženosti ozračja bo imela prednost
pred ostalo porabo.
Predlog nosilcev: PS za gazifikacijo, SOZD Petrol, ISNAP,
RK za energetiko.
Rok: 30. 6. 1983.
4.22 Remontna dela pri večjih porabnikih zememljskega
plina se bodo praviloma izvajala v zimskem času, ker je takrat
poraba zemeljskega plina pri drugih porabnikih največja, pogosto pa so v tem času tudi redukcije v dobavi plina iz
Sovjetske zveze.
Predlog nosilcev: PS za gazifikacijo, veliki porabniki plina,
SOZD Petrol, ISNAP, RK za industrijo in gradbeništvo.
Rok: Celoletna trajna naloga.
Zakon o energetskem gospodarstvu je v 32. členu predvidel
možnost ukrepanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
kolikor z dogovorjenimi posebnimi ukrepi ne bo mogoče
zagotavljati prilagajanje energetske potrošnje proizvodnim
možnostim. Ne glede na to pa je treba v prvi vrsti na podlagi
dogovorjenih navedenih ukrepov zagotoviti njihovo uspešno
izvajanje tudi v zaostrenih razmerah pri oskrbi z energijo, s
čimer bo v celoti odpadla potreba po intervenciji Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za ureditev razmer pri oskrbi z
energijo.
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ZBIRNA ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983
Tabela 1
Enote Zaloge
Nakup
Pro- RazpoPoraba v SR Sloveniji za
Izgube Višek
Prodaja
Zaloge
1.1.
iz SFRJ iz tujine izvod- ložlj.
v .SFRJ v tujini 31.12.
1983
transf.
korišč. nee- skupaj
nja
1983
nerg.
Električna energija GWh
600
8.836 9.436
8.704
8.704
732
TJ
2.160
31.809 33.969
31.334
31.334 2.635
Lignit
103 ton
380
110
500 4.700 5.690 4.078
840
4.918
80
692
TJ
3.472
931 5.550 43.757 53.710 37.504
9.042
46.546
6.340
Rjavi premog
K^ton
130
525
80 1.710 2.445 1.265
810
2.075
58
312
TJ
1.454
7.693 1.674 20.750 31.571 13.558
13.495
27.053
800
3.718
Crni prem. iz antrac. 103 ton
6
60
66
60
60
6
TJ3
175
1.759
1.934
1.759
1.759
175
Koks
10 ton
30
220
250
220
220
30
TJ3
879
6.4481
7.327
6.448
6.448
879
Surova nafta
10 ton
15
197 .4531
3
668
650
650
26
20
TJ3
629
8.279 18.956
126 27.990 27.235
27.235
755
Primarni bencin
10 ton
8
66
74
7
18
25
33
16
TJ3
348
2.871 3.219
304
783 1.087
1.437
695
Motorni bencin
10 ton
6
313
51
370
332
332
22
16
TJ3
261
13.615
2.221 16.097
14.442
14.442
958
697
Plinsko olje
10 ton
7
238
126
371
308
308
37
26
TJ3
302
10.267
5.433 15.996
13.281
13.281
1.595
JET
1.120
10 ton
0,2
35,8
36
35
35
1
TJ3
9
1.558
1.567
1.523
1.523
44
Kurilna olja
10 ton
40
621
381 1.042
47
864
911
71
60
TJ3
1.676
25.208
15.466 42.350 1.906
35.033
36.939
2.932
TNP.
2.479
10 ton
2
68
70
TJ6 3
92
3.131
3.223
Plinarniški plin
10 Nm
23
23
k TJ
526
526
Zemeljski plin
106Nm3
35
750
8
73222 101
471
145
717
1.5
TJ
1.172
25.117 268 24.515 3.382
15.775 4.856 24.013
502
Daljinsko ogrevanje TJ
6.683
6.108
6.108
6.108
575
Neener. der. nafte TJ
- 9.095
drva in lesni odp,
10.420
Skupaj
TJ
162.317 14.897
—
Pojasnilo:
"
"
"
l k
J e obrač unan
2RRazpoložljiva
t nni^L'iii)Vkoličina
An^e iZVen
' plina je zmanjšana
P° razmerju
domače
SFRJ 30,4%
domačem?oNm"ZPmiSmSS
nafte in 69 6% uvožene nafte
zemel,skega
za lastno
raboin inuvožene
izgube nafte
transporta,
karznata«

KORIŠČENA ENERGIJA
1981
Industrija
električna energija
trdna goriva
tekoča goriva
plinasta goriva
daljinska toplota
Promet
električna energija
trdna goriva
tekoča goriva
Široka potrošnja
električna energija
trdna goriva
tekoča goriva
plinasta goriva
daljinska toplota
Skupaj
električna energija
trdna goriva
tekoča goriva
plinasta goriva
daljinska toplota
Pojasnilo:

TJ
76.763
18.084
17.564
25.524
14.550
1.041
29.832
811
29.021
46.792
10.890
20.071
10.560
1.340
3.931
153.387
29.785
37.635
65.105
15.890
4.972

1982
100,0
23,6
22,8
33.2
19,0
1,4
100,0
2,7
97.3
100,0
23.3
42,8
22,6
2,9
8.4
100,0
19.4
24.5
42,5
10,4
3,2

50,0

19,4

TJ
79.990
18.382
17.609
24.690
17.940
1.369
30.578
817

29.761
47.098
11.087
19.926
10.392
1.903
3.790
100,0 157.666
30.286
37.535
64.843
19.843
5.159
30,6

1983
100,0
23,0
22.0
30,9
22.4
1,7
100,0
2,7
97.3
100,0
23.5
42.4
22.1
4,0
8,0
100,0
19.2
23,8
41,1
12.6
3,3

50,7

19,4

Stopnje rasti
TJ
%
83.044
100,0
51,1
18.936
22.8
18.190
21.9
27.042
32,6
17.467
21.6
1.409
1.7
27.857
100,0
17,2
839
3.0

27.018
51.416
11.559
22.974
10.219
1.965
4.699
100,0 162.317
31.334
41.164
64.279
19.432
6.108
29,9

97,0
100,0
22,5
44.7
19,9
3.8
9.1
100,0
19.3
25.4
39.5
12,0
3,8

EoSje ocenje^, k^ nTdovol! zanesSh "podatka osnovi'pod'a^^ŽekNh letP°St°Pke * Šir°ki P°rab'
š?roka poraba
SkU
^
18

S
9630

9.920

Tabela 2
82/81
4,2
1.6
0,3
-3,3
23,3
31,5
2,5
0,7

83/82
3.8
3,0
3,3
9,5
-2,6
2.9
-8,9
2,7

2,5
0,7
1,8
-0,7
-1,6
42,0
-3,6
100,0
2,8
1.7
-0,3
-0,4
24,9
__ 3.8

-9,2
9.2
4.3
15.3
-1,7
3,3
24,0
2,9
3,5
9,7
-0,9
-2,1
18.4

31,7

indUStriji

3.470
S
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PRIMARNA ENERGIJA

Potreb, primar, energ.
Vodna energija
Premog
Nuklearno gradivo
Surova nafta
Zemeljski plin
Proizv. primarne energije
Vodna energija
Premog
Nuklearno gorivo
Surova nafta
Zemeljski plin
Primanjklj. primarne energ.
Energetska odvisnost
Vodna energija
Premog
Nuklearno gorivo
Surova nafta
Zemeljski plin

TJ
GWh
TJ 3
10 ton
TJ
kg
TJ 3
10 ton
TJ 6 3
10 Nm
TJ
TJ
GWti
TJ3
10 ton
TJ
kg
TJ3
10 ton
TJ6 3
10 Nm '
TJ
TJ
%
GWh
TJ
%3
10 ton
TJ
%
kg
TJ
%3
10 ton
TJ
%
106Nm3
TJ
%

1981 realizacija
1
234.049
2.991
10.767
9.974
109.558
519
1.234
2.226
92.330
v 602
20.160
77.731
2.990
10.767
6.658
66.636

1982 ocena

1983 EB

232.682
2.908
10.469
9.200
100.845
3.952
11.487
2.141
85.300
734
24.581
77.624
2.908
10.469
. .6.666
66.761

273.738
3.060
11.016
10.734
130.732
7.191
17.080
2.176
90.396
732
24.514
75.917
3.060
11.016
6.410
64.507

3
" 126
6
201
156.318
66.8

3
126
8
268
155,058
66,6

3
216
8
268
197.821
72,3

3.316
42.922
39,2
519
1.234
100
2.223
92.204
99,9
596
19.959
99,0

2.534
34.084
33.8
3.592
11.487
100
2.138
85.174
99.9
726
24.313
98,9

4.324
66.225
50,7
7.191
17.080
100
2.173
90.270
99,9
724
24.246
98,9

Tabela 3
Indeks
3:1
2:1
117,6
99,4
97,2

105,2

92,2

129.6

930,9

148.7

92,4

106,0

121,9
99,9

99.7
97.8

97,2

105,2

100,2

96,6

100,0

100,0

133,0
99,2

100,0
127,6

76,4

170.6

930,9

148.7

92,4

106,0

121,8

99,7

1. Vodna energija je izračunana po njeni naravni fizikalni vrednosti (1 kWh - 3,6 MJ)
a) enera^iskovrednostTazpofožfjfvega premoga, korigirano z razliko zalog v kolikor se zaloge razlikujejo od normativnih zalog
Ten o rmat i vne^al og eso za ^Ep r i rudnikih identič ni količ ine premoga, pri 3-tedenskem polnem obra °van^0 agr^atov
pn TE
p
oddaljenih od rudnikov pa 6-tedenskem polnem obratovanju TE. Prav tako so normativne zaloge vseh ostallih p. ®
lignit
identič ne 6-tedenski polni porabi. Celokupne potrebne zaloge premoga morajo znašati koncem leta po tem normativu za lignit
66 0

b )e°n0eSskoa
za proizvodnjo razlike nakupa in Prodaje električ ne.energije izven SRS s tem, da
ie obračunana poraba 11 MJ/kWh pri energijski vrednosti premoga 11 MJ/kg kar znaša porabo 1 kg/kWJv
klasič ni
3. Energijska vrednost nuklearnega goriva je obračunana po normativu10 MJ/MWh kolikor bi;™<*fa\ai poralba g
^ MWh
TE iste moči in takega režima obratovanja. Poraba nuklearnega goriva U02 pa je upoštevana po norma
, g
2

••
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BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Elementi bilance
1981
realizacija
1. Proizv. EGS (praq)
od tega:
- proizv. HE (prag)
- proizv. TE (prag)
- proizv. NE (prag)
2. Industr. elektrarne
od tega:
- proizv. HE
- proizv. TE
3. Nabava izven SRS
od tega:
- prejem iz SFRJ
- uvoz
4. Razpoložljivo (prag)
5. Prodaja izven SRS
od tega:
- oddaja v SFRJ
- izvoz 18,9
6. Bruto poraba v SRS
7. Izgube
od tega:
- izgube prenosa
- izgube distribucije
8. Neto poraba v SRS
od tega:
- neposredni odjem
- distrib. (brez izg.)
- iz ind. elektr.
9. Koriščenje el. energ.
od tega:
- industrija
- promet
- ostala poraba
BILANCA LIGNITA
Elementi bilance

1. Zaloge 1.1. -30. 6.
TEŠ
TOL
Industrija
2. Nakup iz dr. SR in SAP
Kolubara
Stanari
Kreka, Dobrnja-Lukavac
3. Uvoz iz SZ
4. Proizv. RLV
5. Razpoložljivo
1+2+3+4=6+9+10
6. Poraba v SRS 7+8
7. Transf. vel. enera.
TEŠ
TOL
Ind. el. TPC Dj. Salaj
Krško
8. Koriščenje
Industrija
TCP Dj. Salaj Krško
Ostala industr.
Široka poraba
9. Prodaja v druge
SR in SAP
10 Zaloge 31. 12.-30. 6
TEŠ
TOL
Industrija

1982 ocena
realizacije

1982
EB

1983
EB

Indeks
2:1

Tabela 4
Indeks Indeks
2:3
4:2

GWh
7.510,6

TJ
GWh
27.038 8.629,2

TJ
31.065

GWh
8.637

TJ
31.093

2923,0
4.464,2
123,4
416,4

10.523 2.835,4
16.071 4.645,1
444 1.148,7
1.499 428,6

10.208
16.722
4.135
1.543

GWh
8.836

TJ
30.189

114,9

99,9

2.973
4.091
1.573
502

10.703
14.727
5.563
1.807

97.2

67,7
348,7
1.038,9

244
1.255
3.740

2.980
3.698
1.708
450

10.728
13.312
6.149
1.620

261
1.282
2.593
1 421
1.172
35.201
2.527

97,0
104,1
930,9
102,9

100
402
275

360
1.447
990

95,4
113,5
73,0
85.4

105,1
79,6
148,7
105,0

80
370
600

288
1.332
2.160

107,1
102,3
69,3

275

990

72.5
88.6
261,9

110,3
103,9
83.3

600

2.160

9.414

33.890

143,5

152,1

9 436

33.969

39,8
695,9
109.1
323,9

131,9

96,5

72,5
356.1
720.2

992,1
46,8
8.965,9
216.7

3.572 394,5
168 325,7
32.277 "9.778,0
780 701,8

197.8
68
8.749.2
475.5

712 458,6
243,2
876
31.497 9.076,2
1.712 663,4

32.674
2.388

9.414
748

33.890
2.693

231.9
243.6
8.273,7

835 258,1
877 405,3
29.785 8.412,8

929
1.459
30.286

- 1.286,8
9.436 33.969
732 2.635

103,7
139,5

243
505
8.666

875
1.818
31.197

96,4
88,7

104,0
110,3

250
482
8.704

900
1.735
31.334

111.3
166.4
101.7

106,2
80.3
91,1

96,9
118,9
103.5

1.651

231,9

2.175.0 7.830 2.200,3 7 921
5.682.3 20.456 5.783,9 20 822
416,4
1.499 428,6
1.543
8.273,7 29.785 8.412,8 30.286

2.319 8.348
5.845 21.042
502
1.807
8.666 31.197

5.023,3
225;3
3.025.1

2.348 8.453
5.906 21.261
450 1.620
8.704 31.334

101.2
101.8
102.9
101,7

5.188
233
3.245

94,9
99.0
85.4
97.1

106,7
102.6
105,0
103,5

5.260
233
3.211

101.7
100.8
101,8

98,4
97,4
94,9

103,0
102.7
104,3

18.084 5.106,1
811
227,0
10.890 3.079,7

1981
realizacija

18.382
817
11.087

1982 ocena
realizacije

lO^on
760.6
730,0
27,1
3,5
460,2
446.7

TJ
6.926
6.643
247
36
3.714
3.551

13,5

163

lO^on
527,0
487,9
34,6
4,5
596,5
548,2
34,3
14,0

1.876
839
11.682

1982
EB

18.936
839
11.559

1983
EB

Indeks
2:1

10-hon
TJ
561
5.086
507 4.649
50
398
4
39
470
4.145
400 3.180
50
733
20
232
4.900 45.846

10-hon
380
330
45
5
110

46.755 5.000,0

TJ
4.814
4.452
316
46
4.809
4.358
281
170
46.550

100
820
10
121
500. 43.757
5.550
4.700

6.242,8 57.395 6.123.5
5.566,2 51.042 5.684,8
4.898,5 43.871 5.035.6
4.436,0 39,593 4.605,6
347,4 3.127 320,0

56.173
52.097
45.124
41.140
2.862

5,931
5.242
4.343
3.864
363

55.077
48.793
39.545
35.549
2.889

5.690
4.918
4.078
3.658
300

5.022,0

TJ
3.472
3.011
410
51
931

69,5
67,0
127,9
127,8
129,5
122,7

Tabela 5
Indeks Indeks
2:3
4:2

104,3

105,7
104.4
125,9
84,8
86,2
73,0
260,9
136.5

291.8
71.2

99,6

98,5

94.0

53.710
46.546
37.504
33.520
2.760

97,9
102,1
102,9
103,9
91,5

98,0
93,7
87.6
86.4
100,9

95,6
89.3
83.1
81.5
96.4

72.1
67,6
129.7
110,9
19.4

115,1
667,7
, 173,7
115,1
58,6
494,0

1.151
7.171
1.772
1.174
598
5.399

110,0
649,2
170,0
110,0
60,0
479,2

1.122
6.973
1.734
1.122
612
5.239

115
900
195
115
80
705

149,6
527,0
487,9
34,6
4,5

1.107
8.378
1.759
1.081
678
7.457

1.539
4.814
4.452
316
46

120
840
190
120
70
650

58,7
380,0
330,0
45,0
5,0

1.224
9.042
1.938
1.224
714
7.104

604
3.472
3.011
410
51

97.5
97,2
97,9
95.6
102,3
97.0

105
584
530
50
4

98.7
120,1
101,4
96,3
110,8
142.3

987
5.297
4.860
398
39

109,1
129.7
111.8
109,1
1'16,7
135,6

80
692
552
130
10

824
6.340
5.054
1.184
102

39,2
72.1
62.5
67.6
110,9

163.4
152,6
161,4
97,1
76.5

136,4
182,6
167.9
288,8
200,0

BILANCA RJAVEGA PREMOGA
Elementi bilance

1. Zaloge 1. 1 .-30. 6.
TET
TOL
TEŠ
Industrija
Premogovniki
2. Nakup iz sr. b.. rudn.
3. Uvoz
4. Proizv. v SRS
ZPT
Rudn. rj. pr. Senovo
Kanižarica
Laško
5. Razpoložljivo
1+2+3+4=6+11+12
6. Poraba v SRS = 7+8
7. Transform. v el. ene.
TET
TOL
TEŠ
Industr. elektr.
8. Koriščenje = 9+10
9. Industrija
TGA
Ostala industrija
10. Široka potrošnja
11. Prodaja v dr. SR in SAP
12. Zaloge 31.12.-30. 6
TET
TOL
TEŠ
Industrija
Premogovniki

Indeks
1983
1982
1982 ocena
1981
2:1
EB
EB
realizacije
realizacija
1
TJ
TJ lO^on
TJ lO^on
TJ Kfton
lO^on
83,1
1.454
130
1.685
136
1.532
141,9
1.844
174,8
86.7
384
40
782
75
617
64,3
712
75.7
136,2
480
50
145
10
305
31.8
224
23.3
22,1
106
10
86
9,0
390
39.1
102.1
590
40
495
32
490
33,3
480
32,0
79.1
Id
157
9
3,5
43
4,7
94.2
7.693
525
6.632
410
254,4 4.045
4.296
255.8
142.2
1.674
80
2.010
120
1.425
68,1
I.002
53.2
101,7
1.710 20.750
1.790 23.166
1.636,0 19.881 1.666,2 20.211
102.6
1.441 16.395
1.510 18.638
1.372,0 15.709 1.416,0 16.114
102.2
2.060
120
2.079
120
2.088
121,6
2.043
119.0
84.8
1.563
110
1.787
120
1.417
99,7
1.671
117.6
118.3
732
39
662
40
542
28.9
458
27.4
100.7
2.119,8 27.028 2.130,6 27.213 2.456 33.493 2.445 31.571
102.3
2.075 27.053
1.907,5 24.370 1.940,6 24.922 2.280 31.073
105,7
1.265 13.558
1.491 17.742
1.153,7 II.906 1.183,6 12.585
126,6
7.280
705
8.936
805
7.557
736,0
5.967
596.7
105.5
400 4.218
4.379
290
214,6 2.203
2.088
208.8
72,5
1.912
150
4.180
380
2.735
227,0
3.774
343.1
116,9
148
10
247
16
90
6,0
77
5,1
99.1
810 13.495
789 13.331
757,0 12.347
753,8 12.464
101.6
310 4.575
6.026
390
4.212 290,0 4.280
280.8
98,0
2.182
150
2.163
140
145,0 2.110
2.153
143,5
105.4
160 2.393
3.863
250
145,0 2.170
2.059
137,3
97.8
8.920
500
7.305
399
8.067
467,0
8.252
473,0
73,4
800
58
720
40
827
60,0
1.126
70,4
94.9
3.718
312
1.700
136
1.454
130,0
1.532
141.9
62.2
970
80
825
75
384
40,0
617
64.3
157,4
883
92
145
10
480
50,0
305
31.8
1.275
100
110
10
86
9,0
120,4
590
40
495
32
590
40,0
490
33,3
125
9
34
3,5

BILANCA OSTALIH ENERGETSKIH GORIV
1981
Elementi bilance
realizacija

1982
EB

1982 ocena
realizacije

94,9
62,2
157,4

99,0

120,4

61,0
70,9
87.2
86.5
100,4
79.3
81,9

190.2
117.5
102,7
101,7
98,7
110.3
135,1

81,2
80.2
70,9
84.6
50.3
65.4
36.4
92,6
71,0
97.5
56,2
110,4
114,9
85,5
46,5
331,0

116,0
108.6
107.7
96,3
191.5
69,9
163,3
109.3
106,9
103.4
110,3
110.6
96,7
255.7
252,6
184,0

119,2

100,0

Indeks
2:1

Tabela 7
Indeks Indeks
4:2
2:3

100,0
95,1
95,5
95,3
97,8

TJ

6
60
66
60
6

175
1.759
1.934
1.759
175

48,9
132,8
115.6
117,1
101.7

30
220

879
6.448

142,5
90,9

6.815

250
220
30

7.327
6.448
879

95,2
94,9
97,0

44,057

-

39,221

89,2

89,0

44,057
4,836
39,221

-

39,221
7,191
32,030

89,2
931,8
80,2

89,0
148,7
81,7

TJ

ton

TJ

12,3
47,5
59,8
53.8
6,0

360
1.392
1.752
1.576
176

6.0
63,1
69,1
63,0
6.1

176
1.849
2.025
1.846
179

636
21,7
zaloge 1.1./30.VI.
7.064
241,0
nabava
uvoz
262.7
7.700
razpoložljivo
6.794
231.8
poraba v SRS
906
30.9
zaloge 31. XII/30.VI.
nuklearno gorivo U02
49,412
zaloge 6. V./1.1,
49,412
uvoz
49,412
razpoložljivo
0,519
poraba v SRS
48,893
zaloge 31. XII/30. VI.
Pojasnilo: Upoštevana je poraba 4,21 g U02 na MWh.

30,9
219,1

906
6.422

250,0
220,0
30,0

7.328
6.449
879

priloga poroč evalca

90,9
78,9
210,3

ton

ton

Črni premog in antracit
Zaloge 1.1./30. VI.
uvoz
razpoložljivo
poraba v SRS
zaloge 31. XII/30.VI.

1983
EB

Tabela 6
Indeks Indeks
4:2
2:3
6 *

ton

40

232

TJ

1.172

-

157,5

97,0
100,4
94,6

100,0
100,0
100,0
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BILANCA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV ZA LET01983
Elementi bilance
1981
1982 ocena "
realizacija
realizacije
•it;
Bilanca nafte Rafinerija Lendava
Zaloge nafte 1. 1./31. 10.
Nab. in uvoz s. nafte
Proizv. dom. nafte
Razpo. nafta za raf.
Rafinacija nafte
Lastna raba in izgube
Proizv. derivati
Zaloge 31. 12. -31. 10.
Bil. naft. deriv. za potr. SRS
Zaloge 1. 1.-31. 10.
Nabava naft. derivatov
Proizv. derivatov
Uvoz naftnih derivatov
Razpoložljivo
Poraba v SR Sloveniji
Poraba za energ. namene
- petrolej
- primarni bencin
- motorni bencin
- reaktivno gorivo
- diesel gorivo
- EL in LS kurilno olje
- sr. in težko kur. olje
- TNP
Poraba za neenerg. namene
- primarni bencin
- Aromati
- Petroleji
- Specialni bencin
- Bazna olja
- Petrolkoks
- Bitumen
- Ostalo
Prodaja izven SRS
Zaloge 31. 12.-31. 10.

Kfton
8,7
407,9
3,0
419,6
410,9
24,4
386,5
8,7

TJIffhon
365
17.091
126
17.582
17.217
16.103
365

118,8 4.924
1633,5 67.756
386,5 16.103
65,6 2.633
2204.4 91.416
1905.5 78.898
1680,4 69.959
8,0
245
5,5
240
383,0 16.676
30,0
1.306
301.0 12.979
237,9 10.259
657,2 25.592
57,8
2.662
225.1
8.939
17,7
771
43,0
8,0
19.0
7,0
17,7
89.1
23,6
164,9
7.069
134,0 5.449
Opomba: V ocenjeni porabi za leto 1982 je vključenih tudi 82 .

8,7
388,3
3,0
400,0
385,0
15,3
369,7
15,0

1982
EB

1983
EB

TJ

lo^on

TJ

365
16.270
126
16.760
15.719

650,0
3,0

27.235
126

50,0
603,0

25.123

15.403
629

134,0
5.449
1533,4 63.604 1307,0 54.213
369,7 15.403
603,0 25.123
82,9
2120,0 84.456 1910,0 79.336
1899,0 78.891 1910,0 79.190
1673,5 69.936 1688,0 70.411
7,0
214
5,0
153
7,5
327
11,0
480
352,0 15.326
340,0 14.804
28,5
1.241
35,0
1.524
354,0 15.264
315,0 13.583
258,0 11.126
270,0 11.643
598,5 23.306
642,0 25.000
68,0 3.132
70,0 3.224
225,5
8.955
222,0
8.779
16,8
731
17,0
740
48,0
8,0
18,0
8,0
17,0
90,0
80,0 3.349
19,7
161,0
6.902
60,0 2.329
10» ton naftnih derivatov izposojenih

Indeks
2:1

lo^on

TJ

15,0
629
650,0 27.235
3,0
126
688,0 27.983
648,0 27.145
26,0
622,0 25.916
20,0
838
60,0
1473,0
622,0

100,0
93.7
100,0
95,3
93,6

58,8
100,0

88.8
172,4

28,6

2.487
61.099
25.915

112,8
93,9
95,7
126,4
2155,0 89.501
96,2
1897,0 78.604
99,7
1668,0 69.509
99,6
5,0
153
87,5
7,0
305
136,4
332,0 14.455
91,9
35,0
1.524
95,0
308,0 13.281
117,6
261,0 11.255
108,4
650,0 25.312
91,9
70,0
3.224
117,6
229,0
9.095
100,2
18,5
806~ 94,9
53,0
116,6
10,0
100,0
24.0
94,7
8,0
114,3
17,5
96,0
73,0
101,0
25,0
83,5
158,0
6.773
97,6
100,0
4.145
44,8
Materialnih rezerv.

BILANCA ZEMELJSKEGA PLINA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983
Elementi bilance
1981
1982 ocena
1982
1983
realizacija
realizacije
EBI-XII
EB
1
10®Nm3
TJ 106Nm3
TJ 10®Nm3
TJ 10®Nm3
TJ
Zaloga 1.1./31.. X.
15
502
35
1.172
12
402
35
1.172
Nabava iz SZ
629 21.065
750 25.117
750 25.117
750 25.117
Proizvodnja v SRS
201
8
268
18
603
8
268
Lastna raba in izgube transporta
48
1.608
59
1.976
59
1.976
61
2.043
Razpoložljivo
602 20.160
734 24.581
721
24.146
732 24.514
Poraba v SRS
567 18.988
699 23.409
690 23.108
702 23.509
Za transformacijo
77 2.579
89
2.981
38
1.273
101
3.382
- Industrija - pr. el. en.
6
294
7
234
8
268
- Kom. gosp. - toplota
60
2.938
2.344
70
80
2.679
- mestni plin
11
368
12
402
13
435
Za koriščenje
384 12.860
487 16.309
535 17.917
461 15.438
- industrija
373 12.492
472 15.807
484 16.209
444 14.928
- široka poraba
.11
368
15
502
51
1.708
17
569
Za neenergetske potrebe
106 3.550
123 4.119
117 3.918
140
4.688
Zaloge 31. 12./31. 10
35
1.172
35
1.172
31
1.038
30
1.005
Opomba: Količine zemeljskega plina merjene pri 20°C.
Tabela korigirana glede na pripombe SOZD Petrol - DO Zemeljski plin.
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Tabela 8
Indeks Indeks
2:3
4:2

Indeks
2:1
233,3
119.2
133.3
122,9
121,9
123.3
115.6
116.7
116.7
109,1
126.8
126,5
136.4
116,0
100,0

117,3
61.3
111,0
99.4
99.1
140,0
68.2
103.5
81,4
112,4
95,6
93,2
97,1
101.6
94,1

112,5

172,4
170.2
100,0
172,0
168.3
181,8
168.2
133.3
44.8
96,1
168,2
101,7
99.9
99,7
71,4
93,3
94,3
122.8
87,0
101,2
108,6
102.9
101,6
110,1
110,4
125,0
133,3
100,0
102,9
81,1
126,9
98,1
166,7

Tabela 9
Indeks Indeks
2:3
4:2
291.7
100,0
44,4
100,0
101.8
101,3
234,2
91,0
97,5
29,4
105,1
112,9

100,0
100,0
100,0
103,4
99,7
100.4
113.5
114,3
114,3
108,3
94,7
94,1
113,3
113,8
85,7

priloga poroč evalca

BILANCA DALJINSKE TOPLOTE
1981
Elementi bilance
realizacija
n. k.
1.1 VLOŽENA ENERGIJA
2. - lignit
3. - rjavi premog
4. - naftni der.
5. - zem. plin
6. - les
7. - lastna poraba
8. PRAG
9. IZGUBE
10. PORABA
11. INDUSTRIJA
12. - para
13. - vroča voda
14. OSTALA POTROŠNJA
15. - para
16. - vroča voda
3
Opomba: n. k. = naravne količine (10 ton,

252
99
17,5
58,7
6

144,8
51,2
106 Nm3).

TJ
6.045
2.160
1.065
707
2.021
. 92
605
5.440
468
4.972
1.041
394
647
3.931
140
3.791

n. k.
260
126
12
60
9

172,7
51,2

1983
EB

1982
EB

1982 ocena
realizacije
TJ
6.272
2.229
1.357
485
2.064
137
627
5.645
486
5.159
1.369
470
899
3.790
140
3.650

n. k.
252
127
24
80,6
9,9

TJ
7.423
2.160
1.368
970
2.773
152
742
6.681
575
6.106
1.369
470
899
4.737
140
4.597

TJ
7.426
2.314
270
1.368
127
819
20,3
2.773
80,6
152
9,9
742
6.683
575
6.108
1.409
503
184,9
906
^ 4.699
140
51,2
4.559
n. k.

Indeks
2:1
104
103
127
89
102
149
104
104
104
104
132
119
139
97
100
' 96

Tabela 10
Indeks Indeks
4:2
2:3

85
103
99
50*
75
90
85
85
85
85
100
100
100
80
100
79

118
104
101
168
134
111
119
118
118
118
103
107
101
124
100
125

SKUPŠČINA ZVEZE SKUPNOSTI
ZA ZAPOSLOVANJE SR SLOVENIJE
OSNUTEK ELEMENTOV NAČRTA
zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 1983
Iz predlaganih sprememeb in dopolnitev Družbenega plana
SR Slovenije v obdobju 1981-1985 in osnutka Resolucije o
njegovem uresnič evanju v letu 1983 izhaja, da so možnosti za
vodenje dinamič ne razvojne politike na kvalitetnih osnovah
kljub bistveno zoženim materialnim okvirom razvoja še ved na
odprte. Zagotavljanje večje proizvodnje blaga in storitev ter
hitrejše kakovostne preobrazbe gospodarstva, kot temeljnega
pogoja za realno povečanje dohodka, mora temeljiti predvsem na:
- dviganju delovne in celotne družbene produktivnosti,
tako da bo njen delež v porastu celotnega dohodka SR Slovenije dosegelv globalu okoli 40%,
- prestrukturiranju proizvodnje k višji stopnji izvozne
usmerjenosti ter
- kvalitetnem in povezanem razvijanju kadrovske in tehnološke usposobljenosti gospodarstva.
Upoštevaje navedene splošne kriterije pri usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja v organizacijah združenega dela naj
bi se združeno delo sporazumelo predvsem o naslednjih
skupnih elementih politike zaposlovanja, ki jih je treba uporabljati selektivno in modificirano v odvisnosti od položaja in
vloge posameznih občinskih skupnosti v uresnič evanju ciljev
družbenoekonomske politike v letu 1983:
1. Proizvajalne OZD bodo poveč evale število svojih delavcev le pod pogojem, če bo nominalni dohodek na delavca,
ugotovljen s periodičnim obračunom za preteklo obračunsko
obdobje, izkazal višjo odstotno rast kot materialni stroški na
enoto proizvoda. Vendar pa bodo znotraj te omejitve zaposlovale le do odstotka, ki bo manjši od odstotka rasti njihovega
fizič nega obsega proizvodnje. V ta namen bodo prilagajale
svojo plansko stopnjo rasti zaposlovanja sproti ob vsakokratni analizi periodič nega obrač una. Iz tega je izvzeta proizvodnja za izvoz ter vitalno pomembna proizvodnja hrane,
surovin in energije.
Proizvajalne OZD, ki zaradi problemov oskrbe ne bodo
dosegale povečane proizvodnje ali bi se jim ta celo zmanjševala, ne bodo povečevale števila zaposlenih. Prav tako praviloma ne bodo povečevale tega števila vse tiste OZD, ki izkazupriloga poroč evalca

jejo počasnejšo rast dohodka na zaposlenega od rasti prihodka OZD.
2. OZD s področja materialnih storitev (gostinstvo, trgovina,
promet, servisne dejavnosti in komunala) bodo povečevale
število zaposlenih le v primerih, če bodo hkrati povečevale
obseg svojih zmogljivosti ali podaljševale obratovalni čas.
Pri tem bodo z boljšo organizacijo dela, smotrnejšim razporejanjem delavcev in boljšo izrabo delovnega časa dosegle,
da bo porast zaposlenih počasnejši od porasta zmogljivosti
naprav in objektov. V bankah ter drugih finanč nih organizacijah in tehnič no poslovnih storitvah pa bo možno povečati
število zaposlenih le, če se s spremembo zakonskih in drugih
predpisov o poslovanju bistveno poveč uje obseg dela.
3. Družbeno politič ne skupnosti in organizacije bodo povečale število zaposlenih le v primeru, če bo to utemeljeno z
nujnim širjenjem obsega nalog in opravil zaradi izvajanja
zakonskih in drugih samoupravno dogovorjenih obveznosti.
4. OZD s sezonsko proizvodnjo oz. obratovanjem bodo ob
upoštevanju elementov iz 1. in 2. tč. povečevale število svojih
delavcev šele potem, ko bodo izčrpale vse možnosti glede
prožnejšega delovnega časa, ki jih daje novelirani zakon o
delovnih razmerjih, še posebej s pomoč jo prerazporeditve
delavcev v mrtvi sezoni na druga dela in naloge v sodelovanju
s skupnostmi za zaposlovanje.
5. OZD s področja družbenih dejavnosti bodo povečevale
število zaposlenih le v primerih, če jim bodo ob nespremenjenih kadrovskih in materialnih normativih iz leta 1982 sredstva,
dogovorjena v ustrezni samoupravni interesni skupnosti
omogočala, da se bodo OD na zaposlenega gibali skladno z
gibanjem OD v gospodarstvu.
6. OZD ne bodo povečevale števila zaposlenih v delovnih
skupnostih skupnih služb na vseh administrativno režijskih in
ostalih režijskih delih in nalogah v organizaciji skupnih služb,
ki niso neposredno vključ ene v proces proizvodnje blaga in
storitev.
7. Za uresničevanje minimalnih standardov bodo OZD:
- pri zaposlovanju novih delavcev, ki jih bodo pridobile iz
drugih območij SR Slovenije ali SFR Jugoslavije, vsakemu
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delavcu, ki ne bo imel predhodno urejenega stanovanjskega
vprašanja, zagotavljale najmanj 15 m5 prostornine oz 5 m2
površine bivalnega prostora z največ 4 stanovalci v sobi ter z
uporabo ustreznih sanitarnih prostorov in opreme za osebno
in splošno higieno,
- vsem novim delavcem, razporejenim na delovišča zunaj
kraja prebivališča oz. sedeža TOZD, organizirale tudi možnost
celodnevne prehrane, ki bo vključevala vsaj tri obroke
dnevno,
- predhodno obveščale pristojno skupnost za zaposlovanje o zagotavljanju najmanj teh pogojev in v ta namen že ob
prijavi potrebe po delavcu, ki naj bi jim ga skupnost zagotovila v medkrajevnem ali medrepubliškem posredovanju dela
predložile na predpisanem obrazcu tudi podatke o izpolnjevanju teh pogojev.
'
8. Tako v okviru nadomestnih (izpraznjena dela in naloge)
Kot dodatnih (nova dela in naloge) zaposlitev, bodo OZD
zagotovile, da se bo izboljšala izobrazbena sestava zaposlenih. V ta namen bodo:
- preverile razvide del in nalog ter zahtevane pogoje za
njihovo zasedbo ter primerjale svoj kadrovski sestav s sestavom tistih OZD svoje panoge, ki izkazujejo ob razvitejši tehnološki opremljenosti in kadrovski usposobljenosti tudi nadpovprečno uspešnost poslovanja,
- vse delavce od vključ no III. stopnje strokovne izobrazbe
naprej, ki se zaposlujejo prvič , zaposlile kot pripravnike in
sicer najmanj dva pripravnika na tri zaposlitve oz. novozaposlene delavce, pri čemer mora biti njihovo številč no razmerje
v skladu s planirano strukturo zaposlitev po stopnjah strokovne izobrazbe,
- izkazale v svojih načrtih zaposlovanja skupne število
pripravnikov, ki jih nameravajo zaposliti.
9. V okviru uresnič evanja štipendijske politike se OZD zavezujejo, da bodo:
- razpisale najmanj dve kadrovski štipendiji na 100 zaposlenih za delavce od III. do VIII. stopnje strokovne izobrazbe,
- zaposlile vse lastne kadrovske štipendiste za nedoločen
čas; če pa tega iz objektivnih razlogov (naraščanje izgub,
izvajanje sanacijskega programa ipd.) ne bi mogle zagotoviti!
omogočile svojim štipendistom vsaj pripravništvo za določen
čas bodisi v lastni ali drugi delovni organizaciji v sodelovanju
s pristojno skupnostjo za zaposlovanje.
10. Pri objavah oz. razpisih del in nalog bodo OZD postavljale pogoj predhodnih delovnih izkušenj, daljših od pripravniške dobe, le v primerih zaposlitev delavcev s posebnimi
pooblastili (vodstvene, svetovalne in nadzorne naloge).
11. Delo prek polnega delovnega časa v trajanju nad 30-40
ur ter delo po pogodbah nad 60-90 dni bodo:
- Vse delovne organizacije in skupnosti uvajale dosledno v
skladu z določili noveliranega zakona o delovnih razmerjih in
le v primeru, ko jim pristojna skupnost za zaposlovanje sporoči, da za izvedbo teh del ne razpolaga z ustreznimi nezaposlenimi delavci,
- proizvodne OZD uveljavljale le.v primeru izjemnih okoliščin zaradi.
a) pravočasne zagotovitve izvoznih dobav, ki niso bile rokovne urejene s pogodbami na začetku leta,
b) občasnih prilagajanj proizvodnje in storitev ob izpadu
energetskih virov ali dobave surovin iz uvoza,
c) proizvodnje in oskrbe z energetskimi viri (premogovništvo, proizvodnja nafte, plina in elektrike) in nujnimi živili
(proizvodnja hrane, trgovina),
d) ozkih grl v transportu,
e) spravila kmetijskih pridelkov,
~~ OZD uporabljale enotne evidenčne obrazce, ki jih bodo
dobile pri pristojni občinski skupnosti za zaposlovanje.
12. Ekonomske in tehnološke presežke delavcev katerih
preusmeritev ne bo mogoča znotraj TOZD, delovne in sestavljene organizacije združenega dela ali v okviru drugih delovnih organizacij v reprodukcijski povezavi, bodo OZD:
- izkazale v svojih načrtih zaposlovanja,
- takoj predvidele program ukrepov za razreševanje te problematike v skladu s 141. členom ZDR ter o tem obvestile
pristojno skupnost za zaposlovanje in ustrezne organe gospodarske zbornice, izobraževalnih skupnosti in DPS,
- dale skupnostim za zaposlovanje pobudo za dogovarjanje o dodatnem združevanju sredstev po 37. členu zakona o
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zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če
preusmerjanje po programu in zaposlitev delavcev na območju občinske skupnosti ali izven nje zahteva večji obseq
njihovega predhodnega preusposabljanja ali prekvalifikacije.
13. OZD se zavezujejo, da bodo v zaostrenih možnostih
zaposlovanja pri izbiri in vključ evanju novih delavcev v delovno razmerje v primerih, ko se na razpisana dela in naloge
javi vec kandidatov, poleg kriterijev strokovne in psihofizič ne
ustreznosti, ki je v vsakem primeru odločilen, upoštevale tudi
družbenoekonomske in socialne kriterije prioritete.
- V okviru družbenoekonomskih kriterijev bodo upoštevale
naslednji prednostni red:
a) ustrezno usposobljeni delovni invalidi;
b) iskalci zaposlitve, ki jim je prenehalo delo zaradi ukinitve
delovne organizacije ali zmanjšanja proizvodnje,
c) iskalci prve zaposlitve, ki so dokonč ali šolanje, čeprav
imajo višjo stopnjo strokovne izobrazbe kot je bila zahtevana
s prijavo prostih del in nalog,
d) uživalci denarnega nadomestila in denarne pomoči iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
- V okviru soc. kriterijev bodo upoštevale prednostni red
kot je opredeljen v samoupravnih aktih oz. pravilnikih skupnosti za zaposlovanje ter z njimi sodelovala pri izbiri kandidatov po teh kriterjih.
14. Za potrebe usklajevanja letnih načrtov zaposlovanja
OZD in spremljanja njihovega uresnič evanja v skladu z zakonskimi osnovami planiranja so OZD dolžne:
- spremljati uresnič evanje s samoupravnim sporazumom o
usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja OZD sprejete naloae
in obveznosti,
- spremljati gibanja usklajenih planskih kazalcev o letnih
načrtih zaposlovanja OZD,
- občasno na zahtevo skupnosti za zaposlovanje poroč ati
o rezultatih spremljanja,
- podati v septembru 1983 na obr. MK-LP/1-84 predhodno
oceno kazalcev za usklajevanje načrtov zaposlovanja OZD v
letu 1984,
'
- sporočiti do konca decembra 1983 na obr. MK-LP/2-84
usklajene kazalce o številu in izobrazbeni strukturi novih
zaposlitev, dohodku na delavca ter zaposlitvah pripravnikov
in presežku delavcev v letu 1984.
Skupnosti za zaposlovanje bodo v sodelovanju z ostalimi
podpisnik! 24. člena Dogovora o temeljih družbenega plana
Slovenije za obdobje 19811985 na osnovi razpoložljivih
statistič no informacijskih osnov, poročil OZD in neposrednih
stikov z njimi:
- spremljale in analizirale uresnič evanje kvalitetnih in
kvantitetnih določil načrta zaposlovanja v občini in SR Sloveniji za leto 1982,
- ugotavljale odstopanja od teh določil in vzroke zanje ter
razen prizadetih OZD o tem obveščale pristojne orqane oz.
službe skupščin DPS, gospodarske zbornice, bank, izobraževalnih skupnosti ter Zveze sindikatov in Zveze mladine Slovenije na vseh ravneh zaradi morebitnega ukrepanja,
~ zagotovile ustrezne strokovne' osnove za pripravo in usklajevanje letnih načrtov zaposlovanja za leto 1984 ter koordinirale delo med vsemi subjekti planiranja in nosilci sprejetih
obveznost! na tem področju izvajanja srednjeročnega plana
Usklajen načrt zaposlovanja z osnovnimi kazalci usklajevanja bo Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije predložila 25. februarja 1983, ko bo zaključ en postopek usklajevanja
in podpisovanja samoupravnih sporazumov o usklajevanju
načrtov zaposlovanja OZD v občini.
Pripombe delegatov skupščine Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije na osnutek elementov načrta zaposlovanja
v SR Sloveniji v letu 1983.
1. Dopolni naj se metodologija spremljanja letnih načrtov
zaposlovanja.
2. Točka 13. a) naj upošteva vse invalide in ne samo delovnih.
3- Ustrezno naj se opredelijo aktivnosti za zagotavljanje
možnosti zaposlovanja brezposelnih z aktiviranjem neobdelanih kmetijskih površin.
Pripombe bodo ustrezno upoštevane v usklajenem načrtu
zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 1983.
priloga poroč evalca

PREDLOG ZAKONA
o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letu 1983 (ESA 135)
1. člen
Davek iz dohodka temeijnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek) se v letu
1983 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so določene v tem
zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olajšav, ki so
določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni listSRS, št.
18-1097/80) in s tem zakonom.
2. člen
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije združenega dela
3,25%
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti
,
0,2%
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 0,5%
- temeljne organizacije združenega dela s področja 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
10/
združenega dela.
°
3. člen
Pri ugotavljanju davčne osnove se kot odbitna postavka
upoštevajo osebni dohodkr v višini poprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v letu 1982.
4. člen
Davčnim zavezancem - izvoznikom, ki z izvozom blaga
domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se
davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju
med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega
zavezanca.
Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša še
za:
- 25% če znaša odstotni delež od 5% do 10%
- 50%, če znaša odstotni delež nad 10% do 20%
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20% do 40%
- 100%, če znaša odstotni delež nad 40%.
Davčne olajšave iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni
priliv, dosežen v konvertibilnih devizah.

V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne všteje
del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih firm.
5. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga
je davčni zavezanec po posebnem zakonu v letu 1983 plačal
za prokrivanje dela stroškov reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana.
6. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za zneske, ki jih je davčni
zavezanec vložil:
- v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka in rib, v
izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in
objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo ter v izgradnjo
gozdnih cest,
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije,
- 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 Slovenije.
7. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih
zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
8. člen
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna
osnova zmanjša za odplačila sredstev, ki jih je ustanovitelj
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1-3/79).
9. člen
Če se z vplačili davka po obračunu za leto 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 obveznosti za leto 1984.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela.
in Zbora občine dne 25. 11. 1982 obravnavala 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. Zbora sta predlog
za izdajo zakona sprejela, prav tako pa ste se strinjala z
združitvijo prve in druge faze zakonodajnega postopka. Zbora
sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju
naročila, da pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe,
predloga in mnenja, dane v poročilih delovnih teles skupščine
in zborov.
priloga poroč evalca

Na podlagi navedenega osnutka zakona in pripomb, izraženih k osnutku v skupščinskih telesih in na sejah zborov, \e za
razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravljen predlog zakona
o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v
letu 1983.
, ...
V obrazložitvi predloga zakona je pri posameznih poglavjih
podrobneje prikazano, kateri predlogi in pripombe delegatov
k osnutku so v predlogu upoštevani, prav tako pa so podani
odgovori na nekatera vprašanja, ki so jih postavili delegat/v
razpravi. Posebej so utemeljene tudi rešitve, ki jih v osnutku
zakona še ni bilo.
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V zvqzi s tem predlogom pripominjamo, da je odbitna postavka poprečni osebni dohodki v preteklem letu določena s
tafijtezTletod1983mpred'agan izvedbeni davčni instrumensistemskim zakonom o davku iz dohodka temeljnih organiza3.
Z
°'l
o,[^Zentga dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št.
V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno nač elo, da so
18/80) in da se v izvedbenem davčnem zakonu določa le
davčne stopnje proporcionalne in različno po dejavnostih
konkretna višina te odbitne postavke. Zato takšne spremembe
ni mogoče uveljaviti v izvedbenem davčnem zakonu temveč
Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za
bi morah spremeniti sistemski davčni zakon. V razpravah o
pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporejanju dohodka za ustrezno obdobje.
pripravi sistemskega davčnega zakona je bilo poudarjeno da
se morajo osebni dohodki upoštevati kot odbitna postavka v
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d»rJ^?nZi°r9anilaClie združene9a dela s področja gospoosebni dohodki praviloma v letnih poprečjih. Poleg tega
opravljeni izrač uni kažejo, da med devetmesečnimi in celoletnimi popreč nimi osebnimi dohodki ni bistvene razlike ki bi
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upn°sti, ki opravljajo naloge temeljne organicije združenega dela s področ ja družbenih dejavnosti 0 5%
pobuda tudi ni bila sprejeta v odboru za družbenoekonomske
odnose m razvoj ter v odboru za finance Zbora občin, ki sta
°r9alnizac'ie združenega dela s področja elekzavzela sta išče, da naj predlagani 3 člen osnutka ostane
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1983 dla9am°' da SG enake stoPnie uveljavijo tudi za teto
V republiškem prorač unu za leto 1983 je predvideno da se
bo iz tega davka zbralo 3.219.540.000 dinarjev, to je za 15%
več kot v letu 1982. Upoštevajoč planska izhodišča o nominalni rasti dohodka v letu 1983 in usmeritev na bistveno
poveč an izvoz na konvertibilno področje ocenjujemo, da za
zagotovitev omenjenega priliva sredstev obstoječih stopeni ni
treba spreminjati.
Glede na nekatere nejasnosti, ki so se v letošnji praksi
izvajanja zakona pokazale v zvezi s plač evanjem davka po
stopnji 1 % (prioritetne dejavnosti), je v tem predlogu izrecno
določ eno, da plač ujejo davek po stopnji 1% tudi delovne
skupnosti, ki opravljajo naloge za organizacije združenega
dela v teh prioritetnih dejavnostih.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona o Zboru združenega
dela je bila izražena pobuda, da naj predlagatelj razmisli o
morebitnem znižanju splošne davčne stopnje s 3,25% na 3%
zaradi povečanega priliva sredstev iz tega vira v letu 1982
glede na leto 1981. Izvršni svet ugotavlja, da je priliv davka v
letu 1982 večji zaradi zvišanja davčne stopnje (s 3% na
3,25%), vendar je bil doslej skladen s planirano dinamiko (v
prvih desetih mesecih 1982 je indeks realizacije 96). Če bi se
prilivi iz tega vira v novembru in decembru letos bistveno
povečali bo predlagatelj pred sprejetjem predloga zakona
predložil amandma o znižanju davčne stopnje.
4.
izhodišč e za določanje davčne osnove po sistemskem
davčnem zakonu je doseženi dohodek davčnega zavezanca
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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 poprečnih osebnih dohodkov delavcev v republiki v prejšnjem
letu.
"ii
Tak odstotni delež omogoča, da je večji del osebnega
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Pretežni del davčnih olajšav je določen že neposredno s
sistemskim davčnim zakonom. Vendar pa sistemski davčni
zakon dopušč a možnost, da se lahko davčne olajšave uvedejo
tudi z izvedbenim davčnim zakonom.
Po sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upoštevajo tudi zneski, ki jih je davčni
zavezanec vložil v razvoj prednostnih dejavnosti (na področju
gospodarstva), za katere je to določeno z družbenim planom
SR Slovenije ali z izvedbenim davčnim zakonom v skladu z
vsakoletno resolucijo.
Tako je predmet izvedbenega davčnega zakona tudi opredelitev 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
objekte za predelavo odpadkov v živinsko krmo ter v izaradnjo gozdnih cest,
- v razvoj surovinskih dejavnosti,
- v izgradnjo objektov za prenoč evanje in oskrbo turistov.
V primerjavi z letom 1982 in z ureditvijo v osnutku zakona za
leto 1983 je v tem predlogu sprememba v tem, da kot olajšava
niso več predvidene naložbe v razvoj surovinskih dejavnosti
temveč naložbe v izgradnjo objektov za pridobivanje energije.
Ta predlog je skladen s spremembami in dopolnitvami srednjeročnih planskih dokumentov v republiki in z osnovno naravnanostjo z resolucijo za leto 1983.
Navedene naložbe se upoštevajo kot olajšava pri ugotavljanju davčnih obveznosti v tem smislu, da se znesek naložb
odšteje od davčne osnove.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za navedena vlaganja, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
6.
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvozne dejavnosti 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 zavezanpriloga poroč evalca

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 prihodkom davčnega zavezanca. Predlagamo, da se ta razmerja določijo v enakih odstotkih, kot to velja za letos.
V razpravah na zboru občin in nekaterih telesih zborov je
bila sprožena pobuda, da bi se dodatne olajšave za izvoz na
konvertibilna področja upoštevale že pri nižjem odstotnem
deležu med dinarsko protivrednostjo vsega izvoza blatja in
storitev in celotnim prihodkom davčnega zavezanca, kot velja
v dosedanji ureditvi (10%). Da bi se izvoz na konvertibilna
področja še bolj pospešil, je predlagatelj to pobudo sprejel in
v dopolnjenem 4. čelnu predvidel, da se redna izvozna olajšava poveča že pri 5 do 10 odstotnem deležu in sicer za 25%.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona v Zboru občin je bila
sprožena pobuda, da naj bi se pri davčnih olajšavah za izvoznike upoštevale tudi tečajne razlike.
Menimo, da navedene pobude ne bi bilo mogoče upoštevati
iz naslednjih razlogov. Obstoječi devizni oziroma zunanjetrgovinski sistem je v reviziji zaradi uveljavitve enega od temeljnih nač el ekonomske stabilizacije, da se devizna sredstva v
prvi vrsti uporabljajo za poravnavanje obveznosti v tujini. Zato
v tem trenutku ne moremo z davčno ureditvijo stimulirati
davčne zavezance, da devizna sredstva, pridobljena z izvozom blaga in storitev, zadržujejo na svojih deviznih računih,
ne da bi jih takoj uporabili za poravnavo svojih in skupnih
obveznosti do tujine. Osnovni namen davčne olajšave za
izvoznike je v tem, da se stimulira izvozna dejavnost in s tem
devizni priliv, ne pa samo poslovanje z devizami in zadrževanje deviz na deviznih rač unih. S tem namenom so uvedene
tudi progresivne stopnje pri obrač unu davčnih olajšav za
izvoznike, in sicer predvsem zato, da bi izvoznike vzpodbujali
k nenehnemu povečanju izvozne dejavnosti. Zato element teh
progresivno določenih olajšav nikakor ne more postati tudi
obračunani dinarski učinek, ki izvira iz celotnega deviznega
poslovanja oziroma iz zadrževanja deviz na deviznih rač unih.
7.
V predlogu zakona predlagamo davčno olajšavo, po kateri
se davčna osnova zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga je
davčni zavezanec po posebnem zakonu v letu 1983 plač al za
pokrivanje dela stroškov reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana. V pripravi je namreč zakon, ki bo določil
višino prispevka iz dohodka v letu 1983 za tiste zavezance, ki
niso podpisali samoupravnega sporazuma. Vplačani prispe-

vek se bo stekal v celotni prihodek Železniškega gospodarstva Ljubljana in bo tako v okviru dohodka vključ en v osnovo
za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
Da ne bi bila ta sredstva dvakrat obdavčena (tako pri Železniškem gospodarstvu kot pri zavezancih za plačilo prispveka)
predlagamo, da se znesek prispevka pri zavezancih za prispevek izloči iz davčne osnove. Pripominjamo, da je bila takšna
rešitev uveljavljena že v prejšnjih letih.
8.
Glede na zvezno resolucijo, poseben medrepubliški dogovor in izvedbene davčne zakone za leto 1980, 1981 in 1982 se
predlaga, da se davek ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
9.
V skladu z nač eli obrtnega zakona se s tem predlogom
predlaga, da se davčna osnova pri pogodbenih organizacijah
združenega dela zmanjša tudi za odplač ila sredstev, ki jih je
ustanovitelj oziroma poslovoVja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela in za nadomestilo za gospodarjenje s
tako združenimi sredstvi. Takšna ureditev je z novim sistemskim davčnim zakonom uveljavljena za temeljne organizacije
združenega dela, zato je po našem mnenju primerno, da se
uveljavi tudi za pogodbene organizacije združenega dela
(enaka rešitev velja tudi v obstoječem sistemu).
10.
V predlogu zakona je končno predvidena rešitev za primer,
če bi se z vplačili tega davka po obrač unu za leto 1983 nabralo
več sredstev kot je to predvideno v republiškem prorač unu 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 presežki sorazmerno majhni in bi morebitno znižanje davčne
stopnje za desetinko ali stotinko odstotka ne dalo pomembnejšega uč inka, temveč bi zahtevalo dodatno delo pri obračunu obveznosti. Če pa bi se med letom nabralo znatno več
sredstev, kot je bilo predvideno s prorač unom, bo predlagatelj pravočasno pripravil predlog za znižanje davčne stopnje,
kot je to predvideno v osnovnih planskih dokumentih in
posebnih predpisih o vrač anju presežkov v splošni in skupni
porabi.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo (ESA-151)

1. člen
V zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo (Ur. list SRS, št. 35/81)
se:
v 6. členu stopnja 4,3% nadomesti s stopnjo 5,6«,
v 7. členu stopnja 3,7% nadomesti s stopnjo 4,8%,
v 8. člehu stopnja 3,2% nadomseti s stopnjo 4,2%,
v 9. členu stopnja 2,7% nadomesti s stopnjo 3,5%,
v 10. členu stopnja 1,6% nadomesti s stopnjo 2,1%.
priloga poroč evalca

V 11. členu stopnja 1% nadomesti s stopnjo 1,3%.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo... »zavezanci«
dodajo besede: »Iz podskupin v«.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS. Nove stopnje iz 1. člena tega zakona se uporabljajo tudi
za obračunavanje obveznosti zavezancev za leto 1982.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose
s tujino (ESA-160)
1. člen
V 4. vrsti prvega odstavka 3. člena zakona o Samoupravni
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino (Uradni list SRS, št. 16/77) se za besedo »odnosov«
doda besedilo: »»za spodbujanje in pospeševanje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega priliva.«
2. člen
Druga alinea 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
spodbujajo in pospešujejo konvertibilni izvoz in konvertibilni devizni pnliv tako, da se dogovarjajo o skupnih ukrepih
za povečanje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega priliva in za racionalno nadomeščanje uvoza ter sprejemajo v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v Interesni skupnosti
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in v soqlasiu z
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije akte za vračilo prispevkov izvoznikom - članom skupnosti.«

3. člen
Za drugim odstavkom 44. člena se dodata nova 3 in 4
odstavek, ki se glasita:
»Za zagotovitev sredstev za pospeševanje konvertibilnega
izvoza in konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji se
določa prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela s področja gospodarstva. Višina prispevka, merila
način in roki zbiranja teh sredstev se določijo s samoupravnim sporazumom.«
»Sredstva iz prejšnjega odstavka se zbirajo na poseben
račun pri skupnosti.«
4. člen
Ta
zakon
začne
veljati
osmi
dan po objavi v Uradnem listu
sf
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Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolstim, kadar so določene dejavnosti posebnega družbeneoa
nitvah zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovepomena.
nije za ekonomske odnose s tujino je 70. člen Ustave SR
Glede na izredno zaostreno devizno bilanč no situacijo in na
Slovenije, ki določa, da je možno z zakonom določ iti obveztrajne razvojne naloge je poleg drugih ukrepov tekoče ekonost plač evanja prispevka samoupravnim interesnim skupnenomske politike potrebno dodatno dohodkovno pospeševati
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priloga poroč evalca

ustvarjanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga
in storitev tudi z ukrepi v republiki. To naj pripomore k
odločnejši usmeritvi v povečanje konvertibilnega deviznega
priliva, kar je pogoj za zagotovitev gospodarske rasti, odplačevanja zapadlih obveznosti do tujine ter realizacije osnovnih
razvojnih usmeritev.
.. .
V resolucijah o izvajanju družbenega plana SR Slovenije je
bilo že nekajkrat predvideno, da se bo pospeševanje izvoza v
republiki uresnič evalo tudi z zmanjševanjem prispevkov
izvoznikov samoupravnim interesnim skupnostim materialne
proizvodnje in družbenih dejavnosti, vendar se ta določila v
praksi niso mogla realizirati, ker je bila za to navajana vrsta
sistemskih in drugih razlogov.
V nekaterih dosedanjih razpravah je bilo kot osnova za
plač ilo prispevka predlagano tudi združevanje deviz za
skupne gospodarske in splošne potrebe v republiki (od koristnikov sredstev 13. člena samoupravnega sporazuma v SlSEOT). Pri tem gre pretežno za dejavnosti kot so energetika,
prometna infrastruktura, družbene dejavnosti, družbeno-politič ne skupnosti, katerih financiranje v veliki meri temelji na
združenih sredstvih. Uvedba prispevka iz teh dejavnosti bi
povečala obveznosti za združevanje sredstev za financiranje
dela teh skupnosti. Zato predlogov ni bilo mogoče upoštevati.
Prav tako ni sprejemljiv predlog, da se sredstva zbirajo z
davkom preko republiškega proračuna, ker to ne bi bilo v
skladu s sistemom in nameni uporabe prorač unskih sredstev.
Zato Izvršni svet predlaga, da se kot vir pospeševanja konvertibilnega deviznega priliva uvede prispevek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela s področ ja gospodarska.
.
Pri tem ne gre za dodatno obremenjevanje dohodka gospodarstva ampak za njegovo prerazporeditev od tistega dela
gospodarstva, ki dohodek ustvarja pretežno s prodajo na
domač em trgu, na organizacije združenega dela, ki v večji
meri ustvarjajo konvertibilni devizni priliv. Taka prerazporeditev je nujna zaradi izboljšanja naše konkurenč nosti v izvozu.
Da bi lahko organizacije združenega dela zagotavljale sredstva za pospeševanje konvertibilnega izvoza in deviznega
priliva iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, je
potrebno v ta namen na podlagi 11. alineje 110. čiena zakona
o združenem delu z zakonom predvideti oziroma predpisati
obveznost, ki se lahko poravna iz dohodka temeljne organizacije združenega dela.

Dopolnitev zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino omogoč a:
1. da se sistemsko omogoči združevanje dela dohodka v
SISEOT za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva
(predlagana dopolnitev 44. člena zakona).
2. obvezuje SISEOT, da določi politiko pospeševanja deviznega priliva in sprejme merila zanj (predlagana dopolnitev 3.
in 12. člena zakona).
Za izvajanje mehanizma pospeševanja konvertibilnega deviznega priliva ne bo potrebno uvesti dodatnih strokovnih
služb, saj bo dela in naloge opravljala sedanja strokovna
služba odbora za pospeševanje izvoza v okviru Samoupravne
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino. Predloženi zakon neposredno ne uvaja novih finanč nih
obveznosti za prorač un SR Slovenije pač pa uvaja prispevek
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela s področja
gospodarstva.
,
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju dne 25. 11. 1982
obravnavala in sprejela predlog za izdajo z osnutkom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino.
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino z osnutkom zakona
so bili na zborih ter v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije
podani predlogi in mnenja, ki smo jih vsebinsko upoštevali pri
pripravi predloga zakona in ki se nanašajo zlasti na naslednjo
problematiko:
- da se uvaja prispevek iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela s področja gospodarstva ne glede na to, ali
so le te članice Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ali ne. Na podlagi registra
članov SISEOT ter pismene obrazložitve s strani SISEOT in
Zavoda SR Slovenije za statistiko smo ugotovili, da so vsi
zavezanci za plačilo prispevka tudi člani SISEOT,
- upoštevane so pripombe glede točne formulacije ••konvertibilnega deviznega priliva" tako v zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o SISEOT kot tudi v zakonu o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega
priliva od izvoza blaga domač e proizvodnje in storitev za leto
1983.

PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju rokov za določ itev stopenj in osnov
davkov za !eto 1983 (ESA-175)
——'—~
2. člen
1. člen
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plačujejo ob izplačilu, in ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj
Ne glede na določ be 13. člena zakona o davkih občanov
in osnov za leto 1983, se bodo obračunavali in plačevali po
(Uradni list SRS, št. 21-224/74, 39-468/74, 5-180/76, 10stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1982.
381/76, 31-1393/76 in 8-483/78), po katerih morajo biti
3. člen
osnove in stopnje davkov za prihodnje leto določene do 31.
decembra tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za leto
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983.
1983 lahko določijo do 31. marca 1983.
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Obrazložitev
Po zakonu o davkih občanov se višina davkov ugotavlja po
predpisih o osnovah in stopnjah^ ki so veljali na dan 1.
januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja.
Izjemo od tega načela lahko določa le zakon.
V programu Skupščine SR Slovenije je predvidena obravnava predloga zakona o davkih občanov za 15. december
1982. Zaradi tega, da bi lahko občinske skupščine vgradile
rešitve v novem zakonu o davkih občanov v svoje odloke o
priloga poroč evalca

davkih občanov, je nujno potrebno sprejeti zakon o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1983. S
predlaganim zakonom naj bi se torej omogočilo, da občinske
skupščine v času do 31. marca 1983 določ ijo oziroma spremenijo davčne osnove in stopnje za leto 1983 v skladu s sprejetim novim zakonom o davkih obč anov ter da pripravijo in
sprejmejo dogovor o usklajevanju davčne politike med občinami v SR Sloveniji.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od
prometa proizvodov in od plač il za storitve ter o nač inu
po katerem obč ani in zasebne pravne osfebe
obrač unavajo in plač ujejo davek od prometa proizvodov
in storitev (ESA-178)
1. člen
V tarifni številki 1 tarife posebnega republiškega prometnega davka, ki je sestavni del zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter
o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev
(Uradni list SRS, št. 54-403/72, 14-119/73 45-382/73 291448/75, 15-651/76, 31-1394/76, 18-1149/77, 23-1469/77 281631/78, 25-1168/79 in 39-1734/81) se stopnja 8,5% nadomesti s stopnjo 11,5%.
2. člen
Del posebnega republiškega davka od prometa proizvodov
odstopa SR Slovenija s posebnim aktom Skupščine SR Slove-

nije posameznim občinam.
3. člen
Novo stopnjo iz 1. člena tega zakona prič nejo davčni zaveup ralbl atl z dnem
l se odpravi
. uveljavitve
odloka občinske
ščine,' s °katerim
posebni občinski
davek odskupprometa proizvodov po splošni stopnji 3%.
s,užba dr
. užlbenega knjigovodstva izvrši v petih dneh do
iQn^aV |V'-°
'Z Preišnie9a odstavka poračun po 1 1
3 893 P Sebnega
proizvodov "
°
občinskega davka od prometa
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
avah
, y ?^:
° osnutku
zakona
proračunu
Slovenije za
leto
1983 na zborih
Skupščine
SRoSlovenije
dneSR25/11-1982
ie
predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v uvodni
besedi napovedal, da bo Izvršni svet do konca tega leta
predlagal ukrepe za prerazdelitev posebnega občinskega
davka od prometa proizvodov. Po tem predlogu naj bi obč ine
v letu 1983 odpravile posebni obč inski davek od prometa
proizvodov po splošni stopnji 3%, SR Slovenija pa bo za enak
odstotek poveč ala stopnjo posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov, to je od 8,5% na 11,5%.
Za uveljavitev tega predloga je potrebno, da se občine z
dogovorom o usklajevanju davčne politike v letu 1983 dogovorijo, da bodo v letu 1983 odpravile posebni občinski davek
od prometa proizvodov po splošni stopnji 3%.
Sredstva tako povečanega posebnega republiškega davka
od prometa proizvodov bodo delno uporabljena za financiranje splošnih družbenih potreb v republiškem bruto proračunu, delno pa jih bo SR Slovenija odstopila posameznim
občinam, da bi bila občinam zagotovljena potrebna sredstva
za izvajanje njihovih nalog v letu 1983 v skladu z okviri, ki jih
za splošno porabo določa resolucija za leto 1983.
Navedena sredstva bodo občinam odstopljena s posebnim
odlokom Skupščine SR Slovenije, katerega predlog je bil
Skupščini SR Slovenije predložen hkrati s tem zakonom.
Pravno sistemska osnova za takšno odstopanje, občinam je
podana v določ bah prvega odstavka 11. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74), kjer je predvideno, da se
posamezni prihodki republike lahko deloma ali v celoti odstopajo občinam.
Osnovni namen predlagane prerazdelitve posebnega občinskega davka od prometa proizvodov je v tem da se prihodki občinskih proračunov v letu 1983 uskladijo z okviri, ki
jih za oblikovanje splošne porabe predvideva republiška resolucija za leto 1983.
Po obstoječi ureditvi so viri prihodkov občinskih prorač unov po posameznih občinah zelo neenakomerno porazde-
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ljeni tako da se v nekaterih občinah oblikujejo sredstva
znatno nad dovoljeno porabo.
Splošna poraba občin je bila v zadnjih letih urejena z
družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju
splosne
porabe na ravni občin v SR Sloveniji. Prihodki za
vs
ako leto so bili omejeni glede na predhodno leto. Sredstva
nad določ enim limitom so se usmerjala na posebno partilo
prorač una in uporabljala za nelimitirane oblike porabe po
resoluciji za intervencije v proizvodnji in porabi hrane ter
blagovne rezerve.
Ocenjujemo, da bodo prihodki obč inskih prorač unov iz
obstoječih virov naraščali tudi v prihodnje bistveno hitreje kot
je dovoljena rast splošne porabe. V postopku sprejemanja ie
posebni zvezni zakon, ki bo omejeval prihodke prorač unov
nad okviri porabe, določenimi z resolucijo. Zato je potrebno
doseči uskladitev prilivov občinskih prihodkov z dogovorjeno
porabo in s tem preprečiti oblikovanje viškov v občinski
splošni porabi.
Preoblikovanje občinskega davka od prometa proizvodov v
republiški vir po tem zakonu bo v nekaterih občinah povzro;
obstoječi viri prihodkov ne bodo zadoščali za kritje
splosnih družbenih potreb v občinah v resolucijskih okvirih.
Zato bo SR Slovenija odstopila posameznim občinam del
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov doseženega na njihovem območju, in sicer v takšni višini, ki bo
"rab"'
potrebna sredstva za pokrivanje dovoljene poPo veljavnih predpisih se posebni republiški davek od prometa proizvodov, vplač uje na ustrezne vplačilne rač une v
sedežu republike. Zato bodo s posebnim izvršilnim predpisom določeni posebni prehodni rač uni za vplač evanje tega
davka po občinah, od koder bo služba družbenega knjigovodstva v ustreznem razmerju usmerjala sredstva ha vplač ilni
rač un republike in posebne rač une v obč inah. Ker davčni
zavezanci sedaj vplačujejo posebni občinski davek od prometa proizvodov po občinah, s prerazdelitvijo tega davka
oziroma vplačevanjem posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov po občinah davčni zavezanci ne bodo
imeli dodatnega dela in stroškov.
priloga poroč evalca

PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks (ESA-136)
1. člen
Prvi odstavek 3. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (prečiščeno besedilo - Uradni list SRS, št.
12/82) se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek iz osebnega dohodka delavcev se plačuje po stopnji 1,3%. Obveznost plačevanja tega davka velja
do 31. decembra 1983.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks se spremeni tako, da se glasi:

»Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov se neobdavčljivi del dohodka iz prvega odstavka 150. člena zakona o
davkih občanov določi v znesku 407.000 din. Znesek za vzdrževanega 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 1. januarja 1983, določbe 2. člena pa
se uporabljajo že pri odmeri davka za leto 1982.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije:
— v določ bah 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 družbenopolitične skupnost/ samostojno določajo višino davkov,
ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
Skupšč ina SR Slovenije je 25. novembra 1982 obravnavala
predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona ter
sklenila, da predlagatelj na podlagi predlogov in stališč pripravi predlog zakona.
S predlagano spremembo zakona predlaga Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije za leto 1983 določitev stopnje republiškega davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja v
višini 1,3%.
Davek iz osebnega dohodka delavcev je bil v preteklih letih
pomemben vir sredstev republiškega prorač una. Takšna
sredstva so potrebna v republiškem prorač unu tudi za leto
1983, ker morebitnega izpada teh sredstev v letu 1983 po
mnenju predlagatelja ne bi bilo mogoče nadomestiti iz drugih
virov. V bruto prorač unu republike, ki obsega del, ki je namenjen za splošno porabo na nivoju republike in del, ki je
namenjen za pokrivanje sprejetih obveznosti do zveznega
proračuna, se delež sredstev, ki jih je potrebno nameniti za
zvezni prorač un, iz leta v leto povečuje.
Priliv temeljnega prometnega davka v SR Sloveniji že nekaj
let zaostaja za sprejetimi obveznostmi do zveznega proračuna. Izpad vira se je nadomešč al s podaljševanjem plač ila v
zač etne mesece naslednjih let, kar je bilo mogoč e zaradi
določb zakonov o izvrševanju proračuna federacije za pretekla leta. V tem zakonu je bilo namreč določ eno, da se proračun federacije izvršuje v podaljšanem prorač unskem letu, to
je do konca januarja naslednjega leta.
Dejanski izpad virov še je tako iz leta v leto povečeval in je
dosegel kritič no mejo v letu 1982. V letu 1981 je bil zakon o
izvrševanju prorač una federacije spremenjen tako, da je bila
odpravljena možnost podaljšanega financiranja s strani republik in pokrajin. Izhajajoč iz določb tega zakona, bi morala SR
Slovenija svojo obveznost za leto 1981 izpolniti do 31/121981.
Nepokrite obveznosti iz leta 1981 so bile prenešene v leto
1982.
.
Že ob sprejemanju prorač una federacije za leto 1982 je bilo
ugotovljeno, da prihodki od temeljnega prometnega davka ne
bodo v celoti pokrili sprejete obveznosti v višini 13.207,5
milijonov din. Zato je bilo s prorač unom SR Slovenije za leto
i982 predvideno, da se poleg temeljnega prometnega davka,
prlloga poroč evalca

uporabi za ta namen še davek iz dohodka TOZD, za kar je bila
povečana splošna davčna stopnja s 3% na 3,25%, in del
prihodkov iz naslova republiških prometnih davkov.
V letošnjem letu se ne uresnič uje plan priliva temeljnega
prometnega davka. Zato ocenjujemo, da kljub zagotavljanju
sredstev tudi iz razpoložljivih virov republiškega proračuna,
SR Slovenija ne bo mogla do konca leta v celoti pokriti
obveznosti do zveznega prorač una.
Po oceni Republiškega sekretariata za finance bo do konca
leta primanjkovalo okoli 2.800 milijonov dinarjev, ki jih je
potrebno zagotoviti v proračunu republike za leto 1983.
Obveznost SR Slovenije do zveznega proračuna za leto
1983 bo, po sedaj predloženih dokumentih, je 14.407,2 milijonov dinarjev, to je za 9,8% več kot v letu 1982.
Ocenjen priliv temeljnega prometnega davka v letu 1983 ne
bo pokril predlagane kotizacije in prenešenega primanjkljaja
sredstev za letošnje leto.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je odločil, da bo za
pokrivanje te obveznosti uporabil vse razpoložljive vire republiškega bruto prorač una, ki pa še vedno ne pokrijejo sprejetih obveznosti. Zato je potrebno povečati obstoječe davčne
stopnje. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga
povečanje stopnje davka iz osebnega dohodka delavcev.
Pri iskanju možnih rešitev je bilo potrebnd upoštevati zakon, ki omejuje družbenopolitične skupnosti pri določanju
prihodkov iz prometnih davkov in dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
S predloženim zakonskim predpisom se stopnja davka iz
osebnega dohodka delavcev poveča za 0,3%, to je na 1,3%.
Skupščina SR Slovenije je v letu 1979 sprejela dogovor
skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov
(Uradni list SFRJ, št. 62/79), v katerem so določeni kriteriji za
določitev zneska neobdavčenega skupnega dohodka občanov in znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane.
Dogovor skupščin republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju 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 zajamč enega osebnega dohodka v republiki.
Po podatkih Zavoda SRS za statistiko je znesek poprečnega
mesečnega osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu za prvih devet mesecev letošnjega leta 13.545 dinar/ev
Skupščina SR Slovenije je v letu 1981 razpravljala o problematiki obdavčevanja skupnega dohodka. Ugotovila je, da je
znesek neobdavčenega skupnega dohodka, ki je bil ugotovljen na podlagi navedenega medrepubliškega dogovora, pre31
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PREDLOG ODLOKA
o odstopu dela posebnega republiškega davka od
proizvodov obč inam v letu 1983 (ESA-177)
SR
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(Uradni list
bRS št. /82) plačuje po splošni stopnji 11,5%, in sicer v

samezne obči ne ^^ ^ vplač ane9a na ^močju po1. Ajdovščina
23,59
2. Celje
5,08
3. Cerknica
22,28
4. Črnomelj
26,09
5. Dravograd
26,09
6. Gornja Radgona
5,96
7 Hrastnik
26,09
8. Idrija
26,09
9. Laško
19,51
10. Lenart
26,09
11. Lendava
26,9
12. Litija
24,91
13. Logatec
3,08
14. Ljutomer
26,09

15. Maribor Pesnica
16. Maribor Pobrežje
17. Maribor Rotovž
18. Maribor Ruše
19. Maribor Tezno
20. Maribor Tabor
21. Metlika
22. Mozirje
23. Nova Gorica
24. Ormož
25. Ptuj
26. Radlje ob Dravi
27. Ribnica
28. Sevnica
29. Slovenj Gradec
30. Šentjur
31. Šmarje
32. Tolmin
33. Trbovlje
34. Trebnje
35. Vrhnika
36. Zagorje

2. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1983.

26,09
26,09
26,09
26,09
26,09
26,09
15,04
8,93
4,76
26,09
6,08
26,09
13,62
7,07
6,51
26,09
26,09
26,09
0,12
26,09
11,58
26,09

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
S tem predlogom odloka se predlaga realizacija prerazdeliroo,PhrlV°V 'Zobčinami
Posebnega
davka
odkot
prometa
proizvodov
med
v letu
1983,
jo je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije s predlogom zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem
davku od prometa prizvodov in od plač il za storitve ter o
nač inu, po katerem ćbčani in zasebne pravne osebe obrač unavajo in plač ujejo davek od prometa proizvodov in storitev
Po navedenem predlogu zakona, ki je bil Skupščini SR Slovenije skupaj s tem predlogom odloka predložen v sprejetje po
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Predlog odloka temelji na sistemskih določbah prvega odstavka 11. člena zakona o financiranju splošnih družbenih
potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št.
39-74), po katerih lahko SR Slovenija posamezne svoje prihodke v celoti ali deloma odstopa občinam.
Osnovni namen prerazporeditve virov po navedenem zakonu in po tem odloku je v tem, da se prilivi virov občinskih
proračunov uskladijo z dovoljeno splošno porabo, opredeljeno z resolucijo za leto 1983. S takšno rešitvijo se v občinskih prorač unih v prihodnje rte bodo več oblikovali presežki
sredstev, ki so bili doslej namenjeni za kompenzacije v porabi
hrane in za blagovne rezerve. Priliv povečanega posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov bo v letu 1983
uporabljen za pokrivanje obveznosti, določenih v republiškem bruto prorač unu.
S tem odlokom predlagamo, da se obč inam odstopi delež
vsega posebnega republiškega davka od prometa proizvodov,
vplačanega na območju posamezne občine, vendar tako, da
se odstopa največ takšen delež davka, ki ustreza 3% preoblikovanega posebnega občinskega davka od prometa proizvodov.

Pri izračunu procentnega deleža je bila upoštevana ocenjena višina prihodkov občinskih prorač unov za leto 1983 ter
dovoljena višina splošne porabe občin za leto 1983 (dogovorjena splošna poraba občin za leto 1982, povečana za 10,7%
kar pomeni 50-procentno zaostajanje rasti splošne porabe za
predvideno rastjo dohodka za leto 1983).
Število dopolnjevanih občin bo ob tej prerazporeditvi vira
ostalo nespremenjeno, saj se dopolnjevanim občinam po tem
odloku odstopa takšen delež posebnega republiškega davka
od prometa proizvodov, ki ustreza dosedanjemu 3-odstotnemu posebnemu občinskemu davku od prometa proizvodov.
V skladu z navedenimi izhodišči bi republika mariborskim
občinam odstopila del posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov v višini 22,26%. Glede na specifično
problematiko mariborskih občin v zvezi z izvedenim preoblikovanjem dosedanje občine v več občin pa je predlagana
rešitev, da bi se mariborskim občinam odstopil celoten del
preoblikovanega občinskega davka od prometa proizvodov,
kar ustreza 26,09% posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, doseženega na območju navedenih občin.

PREDLOG ODLOKA
o določ itvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za
potrebe republiških organov in organizacij,
družbenopolitič nih organizacij in ožjih
družbenopolitič nih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1983
(ESA-176)
1. Določ itev skupnega zneska deviz
1. člen
Za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitič nih organizacij in ožjih družbenopolitič nih skupnosti v SR
Sloveniji v letu 1983 se določi znesek deviz v višini
965.000.000 din.
Sredstva iz prvega odstavka predstavljajo dinarsko protivrednost deviz po tečaju 63,40 din za 1 USA dolar.
2. člen
Devize iz 1. člena tega odloka zagotovi Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino
po 13. členu »Samoupravnega sporazuma za devizni režim za
obdobje 1981 do 1985.«
3. člen
Z deviznimi sredstvi iz 1. člena tega odloka se smejo izvrševati izplačila do 31. decembra 1983.
H. Razdelitev deviz
5. člen
Devizna sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabljajo
za neblagovna in blagovna plačila in sicer za:
v deviznih dinarjih
a) neblagovna plačila v
konvertibilnih valutah
564.626.804
Od tega za
- plačila stroškov potovanj in
kotizacij
22.681.300
- druga neblagovna plačila
541.945.504
b) blagovna plačila v
konvertibilnih valutah
360.373.196
Od tega za:
- plačila nabavljene opreme
234.843.600
- plačila nakupa
priloga poroč evalca

reprodukcijskega materiala
c) neblagovna plačila v
nekonvertibilnih valutah
6. čl6n
Od skupnega zneska deviz iz 1.
člena odloka se izloči v
nerazporejena devizna sredstva
republike:
- v konvertibilnih valutah
- v nekonvertibilnih valutah

125.529.596
1.525.000

37.000.000
1.475.000

38.475 000

7. člen
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike odloča:
- Republiški sekretariat za finance za zneske do 100.000
deviznih dinarjev.
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za zneske nad
100.000 deviznih dinarjev.
4
7. člen
V posebnem delu razporeditve skupnega zneska deviz, ki je
sestavni del tega odloka, so določeni zneski konvertibilnih in
nekonvertibilnih deviz za upravič ence deviznih sredstev po
posameznih namenih.
V zvezi s postopkom za črpanje deviz izda republiški sekretar za finance posebno navodilo.

8. člen
Republiški sekretariat za finance:
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravič enca o prenosu sredstev med blagovnimi in neblagovnimi
devizami v konvertibilnih valutah in v okviru le teh med posameznimi nameni,
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravič enca o prenosu deviznih pravic med deviznimi upravič enci
navedenimi v posebnem delu tega odloka,
- prenese v soglasju s posameznimi upravič enci deviznih
33
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sredstev v letu neporabljena devizna sredstva med nerazporejena devizna sredstva republike.
'
9. člen
Republiški sekretariat za finance izdaja soglasje za uvoz
opreme ter za nakup reprodukcijskega materiala za republiške organe in organizacije, družbenopolitič ne organizacije in
ožje družbenopolitič ne skupnosti, ki uvažajo in plačujejo
opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s
tem odlokom.

10. člen
Izvršpi svet Skupščine SR Slovenije lahko med letom zniža
skupni znesek deviz, določen s tem odlokom, republiški sekretariat za finance pa izvrši znišanje deviznih pravic po
posameznih upravič encih deviznih sredstev.
,
11. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1983.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
LJUBLJANA
OBRAZLOŽITEV
Z določili 73. člena Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77) in 48. člena
Zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino (Uradni list SRS, št. 16/77) je
predpisano, da znesek deviz za potrebe republike določi
Skupščina Socialistične republike Slovenije.
S predlaganim odlokom se določa skupni znesek deviz ter
njegova razporeditev za potrebe organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji.
Spremenjeni pogoji v ekonomskih odnosih s tujino ter
neizpolnjevanje projekcije plač ilne bilance in devizne bilance
Jugoslavije zahtevajo, da se maksimalno varčuje na vseh
področjih devizne porabe. Ob upoštevanju navedenih dejstev
je predlagani odlok izdelan tako, da so v predlog odloka
vključ ene le nujne in neodložljive obveznosti republike v letu
1983 ter, da bi s tem tako predložena devizna poraba za
potrebe republike prispevala svoj delež k ciljem politike stabilizacije za zmanjšanje deficita plač ilne bilance v naslednjem
letu.
V skladu s tako zastavljenimi cilji znaša predlagani obseg
deviz v odloku 965 mio din, kar predstavlja 15,2 mio USA $ in
je v primerjavi z letom 1982 realno nižji za 16%. Obseg
potrebnih deviz v letu 1982 je znašal izražen v USA $ 18 mio
USA $. Dinarska protivrednost deviz v odloku ni primerljiva saj
je tečaj za USA $ znašal v letu 1982 27,30 din v letu 1983 pa
63,40 din.
Od skupnega zneska deviz je namenjeno 962 mio din ali
99,7% za devize v konvertibilni h valutah in 3 mio din ali 0,3%
na devize v nekonvertibilnih valutah.
Na podlagi tako zač rtane politike varčevanja na področju
devizne porabe je Republiški sekretariat za finance, ki je
pristojen za izdelavo predloga odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz obvestil vse upravič ence, da za leto
1983 predložijo utemeljene zahtevke po deviznih sredstvih v
smislu izvajanja varčevanja v letu 1983.
Zahtevki vseh deviznih upravič encev so bili predloženi še
po nespremenjenem tečaju za USA $ 41,80 din in znašajo
924,7 mio din. Ob upoštevanju spremembe tečaja za USA $
41,40 din bi morali vse zahtevke valorizirati na znesek 1.401
mio din. Vendar smo po preveritvi vseh predloženih zahtevkov
in usklajevanju s posameznimi deviznimi upravič enci, ki se
jim dinarska protivrednost deviz zagotavlja v proračunu SR

Slovenije ali pa jo zagotovijo sami, tudi uskladili njihove
potrebe z dejanskimi možnostmi tako deviznimi kot dinarskimi in sicer tako, da se jim v predlogu deviznega odloka
zagotavljajo nerevalorizirani zneski deviz. Izjemo predstavljajo le ustavne obveznosti SR Slovenije, odplačilo anuitet
kredita za računalnik Zavoda SRS za statistiko ter zavarovanje
opreme, ki se plačuje v tujih valutah.
V skupni vsoti konvertibilnih deviz predstavljajo devize razdeljene po upravič encih 925 mio din. Od tega zneska znašajo
neblagovne devize 564,6 mio din ali 61% in blagovne 360,4
mio din ali 39%. V okviru neblagovnih deviz se 541,9 mio din
ali 96% zagotavlja za ustavne obveznosti SR Slovenije, odplačilo anuitet računalnika Zavoda SRS za statistiko ter zavarovanje opreme, preostala sredstva v višini 22,7 mio din ali 4%
pa so namenjena za plačilo stroškov potovanj in kotizacije. V
okviru blagovnih deviz so za plačilo nabavljene opreme namenjena sredstva v višini 234,8 mio din ali 65% ter za plačilo
nakupa reprodukcijskega materiala sredstva v višini 125,5 mio
din ali 35%. Pri blagovniih devizah za potrebe organov in
organizacij družbenopolitič nih skupnosti so bile upoštevane
njihove najnujnejše obveznosti in se zagotavljajo devizna
sredstva le za nakup specialne opreme in reprodukcijskega
materiala, ki je vezan na uvoz in zagotavlja organom nemoteno delovanje.
Preostala sredstva v predlogu odloka v višini 40 mio din
predstavljajo: 1,5 mio din plačila v nekonvertibilnih valutah
razporejena na upravič ence deviznih sredstev in 38,5 mio din
razporejenih za pokritje nepredvidenih izdatkov republike, od
tega 37,0 mio din v konvertibilnih valutah ter 1,5 mio din v
nekonvertibilnih valutah.
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike odloča za zneske do 100.000 deviznih din Republiški sekretariat
za finance, za zneske nad 100.000 deviznih dinarjev pa Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
V skladu s predlaganim odlokom je Republiški sekretariat
za finance tudi v letu 1983 pooblaščen, da izdaja soglasja za
uvoz opreme ter nakup reprodukcijskega materiala za republiške organe in organizacije, družbenopolitič ne organizacije
in ožje družbenopolitič ne skupnosti v SR Sloveniji, ki uvažajo
in plačujejo opremo ter reprodukcijski material iz sredstev
določenih s tem odlokom.
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PREDLOG ZAKONA
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve
v letu 1983 (ESA-179)
1. člen
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v letu 1983 se s tem
zakonom uvaja poseben republiški davek iz osebnega dohodka delavcev v letu 1983, in sicer po stopnji 0,40%.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s programom
republiških blagovnih rezerv za leto 1983 usmerjajo za oblikovanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih:
- za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in
- za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR

Sloveniji. Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za
republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv,
zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv,
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter
kritje dela stroškov za republiške tržne blagovne rezerve.
4. člen
Posebni davek iz osebnega dohodka delavcev se obračunava in vplačuje, kakor je določeno za davek iz osebnega
dohodka delavcev po predpisih o davkih občanov.
5. člen
Posebni davek iz osebnega dohodka delavcev se obračunava iz osebnih dohodkov, izplačanih po 21. januarju 1983.
6. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983.

OBRAZLOŽITEV
I. Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je posredstva na podlagi predlaganega zakona, pomembna sestadana v določbah 2. in 7. točke 321. člena Ustave SR Slovenije,
vina obrambnih priprav. Razen te funkcije pa so blagovne
ki določajo, da Skupščina SR Slovenije ureja v okviru pravic
rezerve še posebno pomembne za odpravljanje in preprečein dolžnosti republike z zakonom razmerja, ki so skupnega
vanje motenj na trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
pomena za delovne ljudi in občane na področju republiških
Trajno in stabilno ureditev financiranja republiških blagovblagovnih rezerv ter financiranja družbenopolitičnih skupnonih rezerv pa bo opredelil medrepubliški dogovor o zagotovisti in davčnega sistema. Določbe 109. člena ustave pa dolotvi trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv in
čajo, da za zadovoljitev splošnih družbenih potreb plačujejo
graditev skladiščnega prostora ter hrambo rezerv. V prvem
delavci med drugim tudi davke iz svojih osebnih dohodkov.
polletju naslednjega leta bo zato sprejet zakon o financiranju
II. Razlogi za izdajo zakona so v dejstvu, da v letu 1983 ne
programa zveznih blagovnih rezerv in graditvi skladiščnega
bo mogoče financirati republiških blagovnih rezerv niti iz
prostora, ki bo v okviru postopka dajanja soglasij k aktom, ki
republiškega proračuna niti iz presežkov občinskih prorač ujih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ,
nov, zruženih na ravni republike.
obravnavan tudi v Skupščini SR Slovenije.
V skladu ž opredelitvami navedenega dogovora in v skladu
Republiške stalne blagovne rezerve, ki so po zakonu o
z nač ini in viri financiranja zveznih blagovnih rezerv bo takrat
republiških blagovnih rezervah namenjene za osnovno prepripravljen tudi predlog, kako naj se z republiškim zakonom
skrbo občanov in organizacij združenega dela na območju SR
uredijo viri financiranja programa republiških blagovnih reSlovenije v primeru vojne, naravnih nesreč večjega obsega in
zerv v letih 1984 in 1985.
večjih motenj na trgu, se po navedenem zakonu financirajo
predvsem iz sredstev prorač una SR Slovenije. V letu 1982 so
III.Poglavitne rešitve v zakonskem predlogu izhajajo iz
se republiške blagovne rezerve kot del nel/mitirane splošne
možnosti, da se za zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo
porabe financirale iz presežkov proračunov občin, kar pa ne
programa republiških blagovnih rezerv v letu 1983 uvede
bo možno, ker v letu 1983 niso predvideni proračunski preposeben republiški davek iz osebnega dohodka delavcev v
sežki. Kot edina možnost za financiranje programa republivišini 0,40%.
ških blagovnih rezerv za leto 1983 torej ostaja v skladu z
Tako pridobljena sredstva, se bodo usmerjala v samozakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane
nopolitičnih skupnostih posebni republiški davek iz osebnega
Slovenije, in se uporabila za oblikovanje republiških blagovdohodka delavcev.
nih rezerv, namenjenih:
1. za osnovno preskrbo'občanov in organizacij združenega
S sredstvi iz posebnega republiškega davka iz osebnega
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in
dohodka bo financirana nabava blaga za republiške stalne
2. za intervencije, s katerimi se preprečujejo večja nesklablagovne rezerve in obnavljanje teh rezerv, zagotavljanje skladja na trgu ter preprečujejo in odpravljajo večje motnje na
diščnih prostorov za potrebe republiških stalnih blagovnih
trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
rezerv, kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijIV. Finančna sredstva, ki bodo pridobljena s tem zakonom
skega in tekoč ega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih
za republiške blagovne rezerve bodo znašala 800 mio din. Z
rezerv ter kritje dela stroškov republiških tržnih blagovnih
njimi bo omogočeno financiranje programa stalnih blagovnih
rezerv.
rezerv na nivoju leta 1982plus 15% nominalno povečanje, kar
Obseg republiških blagovnih rezerv, ki bi se v letu 1983
pomeni realno manjše povečanje programa blagovnih rezerv
financirale na navedeni nač in, je določen s srednjeročnim in
od leta 1982. Poleg tega je del sredstev namenjen za pokrivaletnim programom republiških blagovnih rezerv. Programa po
nje približno 1/4 obresti za najete kredite za republiške tržne
zakonu sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in sicer
blagovne rezerve. Za preostali del stroškov pri poslovanju
na podlagi in v skladu z akti predsedstva SFRJ in drugimi
republiških tržnih blagovnih rezerv v višini približno 770 mio
zveznimi akti s področ ja blagovnih rezerv, ki določajo stalni
din pa bo potrebno v teku leta iskati druge dodatne vire.
minimalni obseg blagovnih rezerv po posameznih letih in
Možnosti za opredelitev dodatnih virov za financiranje repustrukturo teh rezerv. Ti akti in programi so sestavni del aktov o
bliških tržnih rezerv so opredeljene v osnutku zakona o spreobrambnih pripravah, zato je treba šteti, d? so republiške
membah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih reblagovne rezerve, za katere se bodo i/ letu 1983 zagotavljala
zervah, ki je v razpravi v Skupščini SR Slovenije.
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PREDLOG ZAKONA
o zagotavljanju sredstev za pospeševanje
konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga
domač e proizvodnje in storitev za leto 1983 (ESA-161)
1. člen
Za zagotovitev sredstev za pospeševanje konvertibilnega
deviznega priliva (v nadaljnjem besedilu: devizni priliv) za
uresnič itev izvoznih obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in samoupravnega sporazuma o temeljih planov ekonomskih odnosov
s tujino za obdobje 1981-1985 ter da bi se s povečanim
konvertibilnim deviznim prilivom ustvarili ugodnejši pogoji za
dosego predvidene stopnje rasti industrijske proizvodnje in
odplačilo anuitet za tuje kredite, se s tem zakonom predpisuje
v letu 1983 obveznost plačevanja prispevka.
2. člen
Prispevek plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva {v nadaljnjem besedilu:
prispevek).
3. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka je
davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti, brez upoštevanja davčnih olajšav.
4. člen
Zavezancem za prispevek - izvoznikom, ki z izvozom blaga
domače proizvodnje in storitev ustvarjajo konvertibilni devizni priliv - se osnova za prispevek iz prejšnjega člena
zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju med dinarsko
vrednostjo konvertibilnega izvoza in plačila storitev, povečano za izvozna vračila in celotnim prihodkom zavezanca za
prispevek.
Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša dodatno še za:

25%, če znaša delež izvoza od 5 do 10%
50%, če znaša delež izvoza nad 10 do 20%
75%, če znaša delež izvoza nad 20 do 40%
100%, če znaša delež izvoza v celotnem prihodku nad 40%.
5. člen
Prispevek se plačuje po stopnji 2,8% od osnove iz 4. člena
tega zakona.
6. člen
Prispevek se ne plačuje iz dohodka zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
7. člen
Prispevek se obračunava in plačuje na način, kot je določen
z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti za obračunavanje in plačevanje navedenega davka.
8. člen
Prispevek se plačuje Samoupravni interesni skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino.
9. člen
Sredstva prispevka se porabijo za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva po kriterijih določenih v samoupravnem splošnem aktu Samoupravne interesne skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino.
10. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Ustavna podlaga za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev
za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza
blaga domač e proizvodnje in storitev je 1. odstavek 70. člena
Ustave SRS, ki določa, da se lahko z zakonom predpiše
obveznost plač evanja prispevka samoupravni interesni skupnosti, kadar so določ ene dejavnosti posebnega družbenega
pomena. Poldaga je tudi 7. točka 1. odstavka 321. člena
Ustave SRS, ki določa, da se z zakonom ureja sistem financiranja samoupravne interesne skupnosti.
Dodatno pospeševanje konvertibilnega izvoza in deviznega
priliva bo glede na izredno zaostreno devizno bilančno situacijo nujno tudi v letu 1983, zlasti upoštevaje naloge zastavljene z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letu 1983 tako pri povečanju izvoza na konvertibilno področje realno za 18%, kot tudi za doseganje predvidene 1,5% rasti industrijske proizvodnje ob hkratnem odplačevanju obveznosti za najete tuje kredite.
Kot vir sredstev za dopolnilno pospeševanje konvertibilnega izvoza in deviznega priliva je opredeljen prispevek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela s področja
gospodarstva. Za leto 1983 bi prispevek izjemoma uvedli z
zakonom, medtem ko bi v prihodnjih letih to urejali, s samoupravnimi sporazumi_ v Samoupravni interesni skupnosti SR
priloga poroč evalca

Slovenije za ekonomske odnose s tujino. Ob obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona je Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije že zavezal Samoupravno interesno skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, a
do aprila 1983 pripravi osnutek samoupravnega sporazuma,
po katerem bi v letu 1984 združevali sredstva za pospeševanje
konvertibilnega deviznega priliva ter ga po predhodni vsestranski obravnavi do junija 1983 predloži organizacijam
združenega dela v sprejemanje.
Predloženi zakon uvaja prispevek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela s področja gospodarstva po
stopnji 2,8% v letu 1983.
Pri tem ne gre za dodatno obremenjevanje dohodka gospodarstva, ampak za njegovo prerazporditev od tistega dela
gospodarstva, ki dohodek ustvarja pretežno s prodajo na
domač em trgu, na organizacije združenega dela, ki v večji
meri ustvarjajo konvertibilni devizni priliv. Taka prerazporeditev je nujna zaradi izboljšanja naše konkurenč nosti v izvozu.
Pri plačevanju prispevka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela so za izvoznike predlagane olajšave po enakih kriterijih, kot so uveljavljene pri davku na dohodek temeljnih organizacij združenega dela.
V predlogu zakona se v primerjavi z osnutkom predlaga
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zmanjšanje prispevka od 3,2% na 2,8% od davčne osnove. Ta
sredstva bi predstavljala cca 4,2% omenjenega konvertibilnega deviznega priliva v letu 1983 ($ = 41,80 din).
Predloženi zakon ne uvaja novih finanč nih obveznosti za
proračun SR Slovenije
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona o zagotavljanju
sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva
od izvoza blaga domač e proizvodnje in storitev za leto 1983 z
osnutkom zakona so bili na zborih ter v delovnih telesih
Skupščina SR Slovenije podani predlogi in mnenja, ki smo jih
vsebinsko upoštevali pri pripravi predloga zakona in ki se
nanašajo zlasti na naslednjo problematiko:
- v zvezi s pospeševanjem konvertibilnega deviznega priliva od opravljanja storitev v tujini (montažerji, izvajanje investicijskih del v tujini) je prdvideno dodatno stimuliranje tistega deviznega priliva od opravljanja teh storitev v tujini, ki
se vnese v državo in ki je tudi osnova za obrač unavanje
izvoznih stimulacij na zvezni ravni. Koi devizni priliv za dodatno stimuliranje v republiki se bo upošteval tudi tisti devizni
priliv, ki je ustvarjen na osnovi osebnih dohodkov delavcev,
zaposlenih pri opravljanju storitev v tujini in se obračuna v
dinarski protivrednosti. V tem smislu bo Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v
okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose
s tujino predlagala tudi dopolnitve samoupravnega sporazuma o pospeševanju deviznega priliva od izvoza blaga in
storitev, sklenjenega v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino,

- da se 4. člen osnutka tega zakona uskladi z osnutkom
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti v letu 1983. V tem smislu je ugrajena v 4. členu
predloga zakona o zagotavljanju sredtev za pospeševanje
konvertibilnega deviznega priliva dopolnjena diferencirana
lestvica tako, da se osnova za obrač unavanje in plač evanje
prispevka zmanjša dodatno za 25%, če znaša delež izvoza
zavezanca od 5 do 10% v celotnem prihodku.
Glede na to, da so premogovniki z jamsko eksploatacijo
izvzeti od plač evanja davka iz dohodka, so le-ti tudi izvzeti od
obračunavanja in plač evanja prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za zagotavljanje sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva,
- da naj bi se pri olajšavah za izvoznike upoštevale tudi
tečajne razlike. Menimo, da navedene pobude ne bi bilo
mogoče upoštevati, saj ne moremo na ta nač in stimulirati
zavezancev, da devizna sredstva pridobljena z izvozom blaga
in storitev zadržujejo na svojih deviznih rač unih ne da bi jih
takoj uporabil: za poravnavo svojih in skupnih obveznosti do
tujine. Osnovni namen olajšav za izvoznike pri plačevanju
tega prispevka je v tem, da se stimulira izvozna dejavnost in s
tem devizni priliv ne pa poslovanje z devizami in zadrževanje
deviz na deviznih rač unih. S tem namenom so uvedene tudi
progresivne stopnje pri obračunu olajšav za izvoznike in sicer
predvsem zato, da bi izvoznike zainteresirali za povečanje
izvozne dejavnosti.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o določ itvi
obveznosti plač evanja prispevka^Pfrdohodka temeljnih
organizacij združenega deja za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu
Ljubljana (ESA-180)
1. člen
V zakonu o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana (Uradni list SRS, štev. 39/81) se prvi stavek
prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prispevek se vplačuje na posebni plačilni račun Službe
družbenega knjigovodstva«.
2. člen
Za 5. čienom se doda nov 5. a člen, ki se glasi:
»Temeljne organizacije združenega dela, članice Samou-

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana je podana v 7. točki prvega
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da se z
zakonom urejajo razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področ ju financiranja in finančnega
poslovanja samoupravnih interesnih skupnosti.
Ustavna podlaga je podana tudi v prvem odstavku 70. člena
Ustave SR Slovenije, po katerem se lahko z zakonom predpiše
obveznost plač evanja prispevkov samoupravnim interesnim
skupnostim, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve
skupnosti posebnega družbenega pomena.
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pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije, plačujejo v letu 1983 prispevek iz dohodka za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana od osnove iz 2. člena tega
zakona po stopnji 1,8%«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »5« nadomesti s
številko »5a«.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983. leta.

2. V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 in v družbenem planu SR Slovenije za
obdobje 1981-1985je določeno, da se bo pokrivanje stroškov
enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu uresničevalo s povečano učinkovitostjo poslovanja, z rastjo cen za
železniške prevozne storitve do splošne rasti cen ter s povračili za del stroškov enostavne reprodukcije.
Delavci Železniškega gospodarstva Ljubljana so skupaj z
uporabniki svojih storitev v okviru Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije sprejeli
poseben akcijski program ukrepov za povečanje učinkovitosti
poslovanja in za zmanjšanje stroškov poslovanja v integralnem železniškem transportu za obdobje 1981-1985, ki zagotavlja povečanje obsega prevozov blaga in potnikov, racionapriloga poroč evalca

lizacijo dela ter znižanje stroškov poslovanja. Kljub objektivnim težavam zaradi zaostrenih gospodarskih razmer doma in
v tujini, je bilo uresničevanje tega programa v letu 1981
uspešno, pa tudi rezultati za leto 1982 v obdobju od januarja
do septembra kažejo na uspešno realizacijo programa.
Opredelitev, da se bodo cene železniških prevoznih storitev
gibale najmanj na ravni splošne rasti cen, je določ ena tako v
dokumentih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 kot v stališčih zveznih družbenih svetov o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v železniškem
gospodarstvu ter v stališčih Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne
proizvodnje iz leta 1980. Vendar ta usmeritev z ukrepi tekoče
ekonomske politike doslej ni bila uresničena in cene železniških prevoznih storitev še nadalje bistveno zaostajajo za
splošno rastjo cen. Tako je učinek povišanja cen za železniške prevozne storitve v letu 1982, ki je znašal 13,6%, bistveno
manjši od splošne rasti cen, ki je bila v obdobju od januarja do
septembra tega leta 30%. Zato je tembolj pomembno, da se
Železniškemu gospodarstvu Ljubljana celovito zagotovijo povrač ila za del stroškov enostavne reprodukcije.
Povrač ila za del stroškov enostavne reprodukcije Železniškemu gospodarstvu Ljubljana so opredeljena v dogovoru o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 ter v samoupravnem sporazumu o temeljih plana
SIS za železniški in luški promet SRS za obdobje 1981-1985
za področje železniškega prometa in v aneksu k temu sporazumu ter v njunih spremembah in dopolnitvah, ki se zdaj
pripravljajo. Za leti 1981 in 1982 sta celovito zagotovitev
povrač il urejala tudi posebna zakona.
Z 31. 12. 1982 ugasne veljavnost tistih določ b v zakonu o
določ itvi obveznosti plač evanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana, ki obvezujejo k plač ilu prispevka v letu 1982 tudi tiste
članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in
luški promet SR Slovenije, ki niso pristopile k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana te skupnosti in k aneksu k
temu sporazumu (pristopilo je 91% vseh članic). Zato predlagani zakon uvaja v novem členu za leto 1983 stopnjo 1,8% za
vse članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in
luški promet, torej za podpisnike in nepodpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih plana teh skupnosti. Novo stopnjo
in pa obveznost za i/se članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet se za leto 1983 uvaja kot
nujen ukrep, da se preprečijo težje motnje v poslovanju Železniškega gospodarstva Ljubljana in s tem v gospodarstvu nasploh. Predložena stopnja 1,8% omogoča zagotavljanje 5.415
mio dinarjev po cenah leta 1983, ki naj Železniškemu gospodarstvu Ljubljana zagotovijo najnujnejša sredstva za normalno poslovanje železnice.
V letu 1983 bodo medtem članice samoupravne interesne
skupnosti v okviru samoupravnega sporazumevanja pristopale k spremenjenemu samoupravnemu sporazumu o temeljih plana te skupnosti, in ki se bo uporabljal od zač etka leta
1984 naprej.
Tako se bo na primer po stopnji 1,30% doteklo v leto 1982 le

priloga poroč evalca

3.080 mio dinarjev namesto planiranih 5300 mio, od česar je
bilo za poravnavo menice iz leta 1981 uporabljeno 371 mio
dinarjev. Kljub porastu stroškov poslovanja v letu 1982 je to
celo za 21% manj kot znaša znesek povračil za leto 1981.
Gospodarski položaj ŽG Ljubljana je v letu 1982 zaradi
nespremenjene stopnje izredno kritičen. Poleg izredno velikih
likvidnostnih težav, ki jih stopnjujejo kljub povečanemu obsegu dela še primanjkljaj dohodkov od transportnih storitev
zaradi prenizkih cen je v letu 1982 povzročilo popoln zastoj
tudi uresničevanje programa razvoja železniških zmogljivosti.
Uresničeno bo le okoli 38% letnega plana, kar pomeni skupaj
z zaostankom iz leta 1981, da so bistveno ogrožene celo
osnovne vzdrževalne investicije in obseg kapacitet, ki so
potrebne za kakovostno in varno izvršitev prevoznih nalog.
Trajnost, varnost in kakovost železniškega prometa so kot
zadeve posebnega družbenega pomena opredeljene v zakonu
o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet (Ur. list SRS, štev. 18/74). Zagotovljena enostavna reprodukcija pa je predpogoj za to, da bo zagotovljen zadosten
obseg železniških prevoznih storitev v ustrezni kakovosti,
katere bistven element je varnost.
Zato predloženi zakon, tako kot je bilo to urejeno že v vseh
letih od 1975-1982, uveljavlja obveznost plač evanja prispevka
za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1983 za vse članice SIS
za železniški in luški promet SR Slovenije.
Z ukrepi za gospodarsko stabilizacijo ter za varčevanje z
energijo sprejema železnica še dodatno izredno pomembne
naloge. Zato je zagotovitev enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v skladu z družbenim planom
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 nujna, saj bi v nasprotnem primeru že v zač etku leta 1983 prišlo do izredno hudih
motenj v delovanju sistema železniškega gospodarstva. S
prenosom gospodarskih težav iz leta 1982 (primanjkljaj prihodkov in obratnih sredstev, zaustavitev investicij) v dodatno
zaostrenih gospodarskih razmerah ne bi bilo mogoč e poravnavati tekočih obveznosti iz poslovanja, in kar je posebno
kritično in pomeni posebno odgovornost ne bi bilo mogoč e
poravnavati osebnih dohodkov delavcev Železniškega gospodarstva Ljubljana.
Z neurejenim gospodarskim položajem bi se izničili tudi
uspehi, ki so jih z medsebojnim dogovarjanjem v okviru Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet
SR Slovenije dosegli delavci Železniškega gospodarstva
Ljubljana in uporabniki njihovih storitev. Poslovanje z izgubo
bi tudi negativno vplivalo na prizadevanja delavcev na železnici pri uresničevanju akcijskega programa in pri naporih za
zagotovitev večjih in boljših storitev svojim uporabnikom.
Druga sprememba, ki jo v zakonu predlagamo, se nanaša na
nač in zbiranja prispevkov. Doslej so se sredstva vplačevala na
rač un SIS za železniški in luški promet SR Slovenije, v spremembah zakona pa je predvideno vplač evanje prispevkov na
poseben plač ilni rač un Službe družbenega knjigovodstva.
Prispevki, ki se plač ujejo iz dohodka TOZD, se namreč
zbirajo na posebnih plačilnih rač unih SDK, kar omogoča
boljši nadzor nad dotokom in porabo sredstev.
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PREDLOG ZAKONA
o prorač unu Socialistič ne 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 Socialistič ni republiki Sloveniji ter za prispevek proračuna federacije.
2. člen
Skupni prihodki republiškega proračuna v letu 1983 se
razporedijo za:
- republiške-potrebe
9.120.419.658 din
- odstopljena sredstva drugim družbenopolitič nim skupnostim
342.714.462 din
- najnujnejšo modernizacijo organov za notranje zadeve
167.285.538 din
- prispevek federaciji v letu 1983
17.207.200.000 din
3. člen
Od prihodkov po prvi, drugi in tretji alinei prvega odstavka
prejšnjega čiena se 1% izloči v sredstva rezerve Socialistič ne
republike Slovenije.
V sredstva rezerve Socialistič ne republike Slovenije se poleg sredstev iz prejšnjega odstavka posebej izloča še 1 % od
iste osnove, dokler se ne nadomesti znesek, s katerim je bil
pokrit izpad proračunskih prihodkov Socialistič ne republike
Slovenije po 44. členu zakona o proračunu Socialistič ne republike Slovenije za leto 1981.
4. člen
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
Skupščine Socialistič ne republike Slovenije ali Izvršnega
sveta Skupščine Socialistič ne republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistič no republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom
sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva republiškega proračuna le za tiste namene, kot so
opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona.
6. člen
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in
organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1983 zagotavljajo:
- 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.
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem
tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in
doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa.
V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in
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razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrstd in zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela na
podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka delovnih skupnosti upravnih in drugih organov družbenopolitič nih skupnosti ter pri delitvi sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev.
Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela
in naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo.
Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v
organizacijah združenega dela.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi
poročajo izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključ ku leta; poročila so
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju.
9. člen
Dokler ne bodo izdelana merila za finančno vrednotenje del
in nalog, se bodo orgnaom sredstva za osebne dohodke
delavcev zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od osnove,
določene v proračunu za leto 1983, zmanjšane za usklajevanje osebnih dohodkov! Ta sredstva se lahko na podlagi sklepa
izvršnega sveta med letom povečajo za odstotek usklajevanja
osebnih dohodkov, ne morejo pa se povečati zaradi sprememb v prispevnih stopnjah iz osebnega dohodka in dohodka.
10. člen
Sredstva za materialne stoške, posebne namene in amortizacijo se določijo v okviru možne rasti republiškega proračuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1983
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša
tudi obseg sredstev za delo.
12. člen
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.
Ce se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo
organa oziroma uporabnika prenesejo v tekočo proračunsko
rezervo.
13. člen
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna (v andaljevaniu: uporabniki) morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim
proračunom.
Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi
priloga poroč evalca

presegle z republiškim proračunom določena sredstva.
Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, oziroma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.

- 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.

14. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti
Skupščino Socialistič ne republike Slovenije in predlagati
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna.

21. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiškega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov;
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistič ne republike Slovenije do vižine 5.000.000 dinarjev v posameznem primeru,
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitič nih
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78);
3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« republiškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev;
za zneske do višine 100.000 dinarjev pa je pooblaščena Koordinacijska komisija izvršnega sveta;
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljena, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju
republike
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljena v zadostnem obsegu.

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 naslednji 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 narave 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 dejavnosti 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 uporabo 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
zaključ ne račune za leto 1982 najpozneje do 15. marca 1983,
organi iz 16. in 17. člena pa so dolžni v predračunih oziroma
finanč nih načrtih in zaključ nih računih še posebej izkazati
uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih neposredno
uporabljajo na podlagi tega zakona.
Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu 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 orgnai
najkasneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, razen:
priloga poroč evalca

22. člen
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja
nadzor:
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, obsegu 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 uporabnikih 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 proračun, in o tem obvesti izvršni svet.
Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finačno ali materialno 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 nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104.
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine Socialistič ne republike Slovenije-ter o republiških
upravnih organih in med različ nimi postavkami istega namena,
- dodeljuje sredstva organom iz postavk »delo v posebnih
pogojih, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za spremembe med letom« ter
- na podlagi sklepa izvršnega sveta dodeljuje organom
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.
24. člen
Nosilci sredstev po organih so:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitič ne in družbene organizacije« - za postavko »ustavne obveznosti republike v
zamejstvu«
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« - za
postavko »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985.«
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja:
- v okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki »štipendije za potrebe organov v federaciji« in »štipendije za potrebe
republiških upravnih organov«.
3. Urad za narodnosti:
- v okviru »sredstev za družbenopolitič ne in družbene or47

ganizacije« za postavki »financiranje narodnosti« in »sofinanciranje s SR Hrvatsko«.
4. Republiški sekretariat za finance:
- v okviru »odplačil kreditov in posojil DPS« za postavke
»odplačila anuitet po finančnih programih in najetih posojilih«, »vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni
gori«, in »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta
1980«.
- v okviru »odhodki za obveznosti iz prejšnjega leta« za
postavke »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 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 Slovenije 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 »Olimpijske igre Sarajevo 1984«;
- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »odškodnine po sodnih sklepih«;
- v okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega
prometa« za postavko »banč ni 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«;
6. Republiški sekretariat za notranje zadeve.
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva za
postavki »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve« in »investicijska vlaganja
SRS v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju
1981-1985« za specialno opremo organov za notranje zadeve.
7. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo:
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavke »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju
1982-1985 in zagotovitev sredstev za odplačilo posojil, najetih za stanovanja zgrajena v obdobju 1975-1981«, in »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in pravosodnih organov«.
Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na podlagi programa, ki ga sprejema Izvršni svet do konca januarja
1983.
8. Republiški komite za borce in vojaške invalide:
- v okviru »sredstev za uveljavljanje temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev« za postavke
»dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, »zdravstveno varstvo borcev NOV«, »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«,
»varstvo civilnih invalidov vojne«, »varstvo borcev ža severno
mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev«, stroški dela posebne
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 oceni
politič no-informativnih dnevnikov«.
11. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavke »kobilarna Lipica«, »Zavod za
ribištvo«, »gojitvena lovišča«,
- v okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po48

stavko »nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov«.
12. Republiški komite za kulturo:
- v okviru »sredstev za kulturo« za postavke »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, »sofinanciranje
izdaje Enciklopedije Slovenije« ter »sofinanciranje projekta
Leksikografije«;
- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »socialno zavarovanje samostojnih umetnikov«;
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavke »Triglavski narodni park Bled«
»Spominski parkTrebče« in »Arboretum Volč ji 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 prostora:
- 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 telesno kulturo:
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe«
ža 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: 1
- 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 toč o«
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 Zavod SRS za statistiko«.
20. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega
razvoja pri Izvršnem svetu:
.- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih gbmočij 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 družbenopolitič ne in družbene organizacije« za postavki »proslave republiškega pomena« in
.»NAŠA ZENA«.
22. Republiška konferenca Zveze Socialistič ne mladine
Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitič ne in družbene organizacije« za postavke »regres za skupinska potovanja otrok
in mladine«, »mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru«, ter »Mladinski dom Bohinj.«
23. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije:
- V okviru »sredstev za družbenopolitič ne in družbene
organizacije« 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 vključ ene v pogodbeno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi
pogoji:
«
- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati izvršni
svet,
priloga poroč evalca

- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev
pogodbe.
- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati izvršnemu svetu, kako napreduje delo na nalogi,
- ob zaključ ku naloge mora organ, ki je raziskovalno nalogo naročil, izvršiti recenzijo o kvaliteti opravljene naloge,
- recenzija o kvaliteti opravljenih nalog je osnovni pogoj za
pokritje celotne pogodbene obveznosti iz sredstev proračuna
SRS za leto 1983.
II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH
SREDSTEV OBČINAM
26. č len
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu,
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva).
27. č len
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so
uvedle občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po
stopnji 0,5 odstotka od osnove.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavljata 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 turistič nih taks.
28. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sredstev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981 do 1985 v letu 1983.
29. člen
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti,
nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu:
- dejavnost organov družbenopolitič nih skupnosti v občini
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za
delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh
organov v Socialistič ni 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 njegovem razporedju;
b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ
in njegovega namestnikapo družbeno dogovorjenih osnovah in merilih;
c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene
upravnega organa
d) za sredstva amortizacije največ do višine, določene za
republiške upravne organe.
- 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 borcev NOV - po družbenem
dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin borcem NOV - po merilih, ki jih določi Republiški
komite za borce in vojaške invalide;
- dejavnost družbenopolitič nih organizacij - po letnih programih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške
konference Socialistič ne zveze delovnega ljudstva.
priloga poroč evalca

- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv - po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve;
- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planiranja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov
borcev NOV - po merilih, ki jih določi Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora;
- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi
Republiška geodetska uprava;
- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do preživninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izvajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez
ugotovljene identitete, 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 organovv obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopolnilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi
ocene upravič enosti in smotrnosti posamezne investicije.
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, 39/82) potrebna večja
sredstva, 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 dvanajstinah.
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posamezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva
v višini akontacij iz leta 1982, povečanih za 10%!
Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena.
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 podatkov službe družbenega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov
proračuna, ki pritekajo po avtomatizaciji in kalkulativno ugotovljenih prihodkov od davka občanov v primerjavi z ocenjenimi 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. č e neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v
določenem roku v republiški proračun (20. člen),
4. Če neopravič eno prejete akontacije na račun dopolnilnih
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški prorač un (33.
člen).
36. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predračuna in finanč nega načrta za leto 1983, zaključnega računa za
leto 1982 ter podatkov za analizo zaključ nih računov (prvi in
drugi odstavek 19. člena).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna (razen sredstev za delo organa), predvsem pa za pokritje
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za leto

1983 niso zagotovljena v zadostni višini, bo socialistič na republika Slovenije 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 doseženi 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 Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju
splošnih družbenih potreb v družbenopolitič nih skupnostih.
Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje primanjkljaja, 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 posebnem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 na
postavki »amortizacija«.
41. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1983.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
LJUBLJANA
OBRAZLOŽITEV
- k 319. členu Ustave Socialistične republike Slovenije,
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitič nih skupnostih,
- zakona o financiranju federacije.
I.
Splošna poraba na ravni republike je v predlogu zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1983 usklajena s predlogom
resolucije, saj bo poraba na ravni republiškega proračuna
lahko naraščala za 10,7% nominalno na porabo leta 1982
Tako opredeljena splošna poraba na ravni republike se v
skladu z določili resolucije povečuje za dodatne proračunske
obveznosti v skupni višini 510,0 mio din, ki obsegajo Olimpijske igre Sarajevo 1984 v višini 8,3 mio din, vračilo posojila za
odpravo posledic potresa v č rni gori v višini 124,0 mio din,
vrač ilo anuitet za kredite SAP Kosovo v višini 210,4 mio din in
speicalno opremo organov za notranje zadeve v višini 167,3
mio din ter za pokrivanje obveznosti do zveznega prorač una v
višini 17.207,2 mio din.
Obseg republiškega prorač una na ravni republike po predlogu zakona za leto 1983 znaša 9.120,4 mio din in ne vključ uje
510,0 mio din novih obveznosti, ki se v pretežni meri odstopajo drugim republikam in pokrajinam in ne predstavljajo
porabo na ravni SR Slovenije. Osnova, ki je bila podlaga za
indeksiranje rasti prorač una za leto 1983 znaša 8.381,6 mio
din in predstavlja obseg rebalansiranega proračuna za leto
1982 znižan za 1.344 mio din obveznosti iz naslova varstva
borcev NOV in intervencij v porabi hrane, ki se v letu 1983 ne
bodo financirale iz republiškega proračuna. Tako prečiščena
in primerljiva osnova se povečuje za 8,8% in predstavlja 1,9
indeksne točke zaostajanja za dovoljeno rastjo po resoluciji
za leto 1983. Z vključ itvijo novih obveznosti v višini 510,0 mio
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din, ki jih ni bilo v osnovi leta 1982 znaša obseg prorač una
9.630,4 mio din.
Iz bilance prihodkov in odhodkov ter priloženih tabelarnih
pregledov je razvidno, da vse obveznosti republiškega proračuna, ki so bile leta 1982 v osnovi, rastejo največ z indeksom
110,7 oziroma so pod njim, razen obveznosti do varstva borcev NOV, ki še ostajajo v prorač unu, ki rastejo z indeksom
125, sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov, ki rastejo z indeksom 130 ter prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami ter državami v razvoju, ki raste
z indeksom 124,9. Kljub tako visoki indeksni rasti pa omenjene obveznosti niso pokrite v celoti, vendar so zahtevale
znižanje obstoječih postavk republiškega prorač una, ki zaradi
tega rastejo pod indeksom 110,7.
Celoten obseg republiškega proračuna v letu 1983 znaša
26.837,6 mio din. V okviru tega znaša obvzenost SR Slovenije
do prispevka prorač unu federacije 17.207,2 mio din, kar v
strukturi predstavlja 64,1% celotnega obsega republiškega
prorač una. Omenjeni prispevek federaciji vključ uje tudi neporavnavo obveznosti iz leta 1982 v višini 2.800 mio din, za
katero se viri zagotavljajo v letu 1983. Na ta nač in bo pokrita
celotna obveznost do prispevka proračunu federacije za leto
1982 in 1983.
V okviru tako predlaganega obsega republiškega proračuna ni bilo mogoče vključiti vseh obveznosti, ki izhajajo iz
zakonov, odlokov, dogovorov in drugih predpisov, ki jih je
sprejela Skupščina SR Slovenije. V letu 1983 bo mogoče
zagotavljati sredstva za obveznosti le v okviru materialnih
možnosti družbe ter v okviru dogovorjene možne rasti republiškega proračuna. Višina zahtevkov nosilcev sredstev, ki jih
ni bilo možno upoštevati v okviru tako zastavljene rasti proračuna za leto 1983 znaša 2.397,2 mio din. Posledice tega so, da
bodo morale biti nekatere dogovorjene in sprejete obveznosti
priloga poroč evalca

reprogramirane v naslednja leta tega srednjeroč nega obdobja
ali celo v naslednje plansko obdobje. Želimo poudariti, da v
proračunu dejansko ni obveznosti, ki ne slonijo na zakonih,
dogovorih ali odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije.
Sredstva za oblikovanje in obnavljanje blagovnih rezerv se
bodo v letu 1983 zagotovila s posebnim zakonom. Zato bo
predviden avtonomen vir, ki bo odstopljen samoupravnemu
skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane.
II.

Za pokrivanje obveznosti v republiškem bruto prorač unu se
zadržujejo isti davčni viri in davčne stopnje kot v letu 1982.
Izjema sta republiški davek iz osebnega dohodka, katerega
davčna stopnja se povečuje od 1% na 1,3%, ter stopnja
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in od
plač il za storitve, ki se povečuje od 8,5% na 11,5%. Ukinja pa
se občinski prometni davek v višini 3% in zaradi tega ostaja
globalni obseg davčnih obremenitev teh postavk nespremenjen. Del tega vira, ki se odstopa občinam ni vključ en v
sestavni del bilance prihodkov republiškega proračuna, ampak direktno v bilanco občinskih proračunov.
Ocena virov za naslednje leto temelji na ocenjeni realizaciji
prihodkov do zaključka letošnjega leta ter upošteva resolucijska določila glede rasti dohodka, osebnih dohodkov in cen.
Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proizvodov,
ki ostaja v SR Sloveniji že nekaj let ne zadošč a za pokrivanje
obveznosti SR Slovenije do prispevka prorač unu federacije.
Zato, da bi SR Slovenija lahko pokrila celotno obveznost
bruto prorač una vkluč no z neporavnano obveznostjo do federacije iz leta 1982, je bilo potrebno povečati omenjene davčne
stopnje.
III.
Ocenjeni prihodki republiškega proračuna bodo razporejeni 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 organov se zagotavljajo po predlogu zakona o prorač unu SR
Slovenije za leto 1983 v višini 5.945.509,210 dinarjev, kar
predstavlja 8,5% povečanje v primerjavi z odobrenimi sredstvi
v letu 1982. Organom za notranje zadeve se zagotavljajo
sredstva v višini 3.482.244 612 din ali 58,6% vseh sredstev za
delo organov. Obseg sredstev za delo organov je po predlogu
zakona za 191,4 mio din nižji v primerjavi z osnutkom. Zagotovitev sredstev v omenjenem obsegu bo zahtevala od organov
in organizacij, ki se financirajo iz republiškega prorač una, da
vložijo maksimalne napore za racionalno in selektivno porabo
dodeljenih sredstev. Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bodo organi lahko med letom imeli resne težave
pri izvajanju svojih pristojnosti, ki so opredeljene z zakonom
in drugimi akti.
V skladu z 104. členom o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo sredstva za
delo organov:
- sredstva za dohodek delovne 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 sredstva za bruto osebne dohodke, delo v posebnih delovnih
pogojih in sklad skupne porabe. Za dohodek delovnih skupnosti se zagotavljajo sredstva v višini 4.255.676.906 dinarjev,
kar predstavlja 9,5% povečanje v primerjavi z zagotovljenimi
sredstvi v letu 1982.
Planirana sredstva za bruto osebne dohodke delovnih
skupnosti organov znašajo 3.825.580.347 dinarjev ali 8,8%
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
3.625.397.327 din
ali 3% več, kot znašajo odobrena sredsva v letu 1982
priloga poroč evalca

- nove namestitve v organih za notranje zadeve v letu
1983
18.012.483 din
ali 0,5% odobrenih sredstev v letu 1982
- 5% nominalna rast osebnih dohodkov na delavca v letu
1983
18?.170.492 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 283.550.438 dinarjev, kar predstavlja 18,5%
povečanje v primerjavi z letom 1982. Sredstva se zagotavljajo
organom za notranje zadeve, zavodom za izvrševanje kazenskih sankcij, Predsedstvu SRS, Skupščini SRS, Izvršnemu
svetu Skupščine SRS, Republiškemu sekretariatu za ljudsko
obrambo in Hidrometeorološkemu zavodu SRS, katerih narava dela je taka, da zahteva nočno delo ter delo ob nedeljah
in praznikih. Organom za notranje zadeve se za delo v posebnih pogojih zagotavljajo sredstva v višini 255.600.000 dinarjev
ali 90,1 % 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. Potrebna sredstva sklada skupne porabe
znašajo 146.546.121 dinarjev, ki se povečujejo za 12.0% v
primerjavi z letom 1982.
Višina prejemkov, ki pripadajo delavcem za posamezne namene skupne porabe bo v letu 1983 določena s sklepom
Izvršnega sveta na podlagi dogovorjenih kriterijev, ki bodo
opredeljeni v Dogovoru o uresničevanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka v letu 1983.
Za materialne stroške je v predlogu zakona predvideno v
globalu 16,5% povečanje v primerjavi z letom 1982. Planirana
sredstva za leto 1983 znašajo 651.799.900 dinarjev. Ob pripravi predloga zakona o prorač unu je bil izveden diferenciran
pristop in je bila dana prioriteta tistim organom, ki imajo v
svojem sestavu skupne in inšpekcijske službe. Organom za
notranje zadeve se za ta namen zagotavljajo sredstva v višini
366.000.000 dinarjev ali 56,1%.
Za amortizacijo predlagamo v predlogu zakona dodelitev
sredstev v višini 37.776.304 dinarjev. Kriterij za določitev obsega sredstev je 20% letnega odpisa osnovnih sredstev po
minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah.
Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani na enak
nač in kot osebni dohodki delavcev delovnih skupnosti. V letu
1983 bo za ta namen potrebno zagotoviti sredstva v višini
207.818.564 dinarjev.
Za posebne namene predlagamo v predlogu zakona o proračunu za leto 1983 zagotovitev sredstev v višini 732.868.539
dinarjev ali 11,9% več kot v letu 1982. Pri oblikovanju sredstev
za posebne namene je bilo upoštevano diferencirano povečanje. Organom za notranje zadeve se zagotavljajo za posebne
namene sredstva v višini 225.900.000 dinarjev ali 30,8% vseh
sredstev za posebne namene.
Za spremembe med letom se zagotavljajo sredstva v višini
59.568.997 dinarjev. Ta sredstva bodo med letom porabljena
za pokritje najnujnejših obveznosti, ki jih ob sestavi zakona o
prorčaunu ni mogoče predvideti.
V okviru teh namenov so tudi sredstva za investicije v
osnovna sredstva za potrebe republiških upravnih in pravosodnih organov. Citirane obveznosti izhajajo iz zakona o investicijskih vlaganjih SRS v graditev objektov in nabavo opreme v
tem srednjeročnem obdobju in odlokom Skupščine SR Slovenije za graditev stanovanj za potrebe organov za notranje
zadeve, upravnih organov in za nosilce družbenih funkcij. V
letu 1983 ne zagotavljamo nobenih sredstev za investicijska
vlaganja na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih, kar
pomeni odložitev vseh gradenj po letu 1983.
V OKVIRU SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ so zagotovljena sredstva zs financiranje
naslednjih obveznosti republike in sicer:
1. financiranje negativnih razlik v ceni treh potitično-informativnih dnevnikov,
2. pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS in
nova obveznost, ki izhaja iz zakona o Triglavskem narodnem
parku, ter drugih pospeševalnih nalog.
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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. Omenjeni 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 intervencijo v porabi
hrane, preostala sredstva do zneska 580,0 mio din pa se
zagotavljajo iz prihodkov občin. V letu 1982 so se sredstva za
blagovne rezerve zagotavljala iz prihodkov občin. V letu 1983
je predvideno financiranje teh dveh obveznosti v okviru Samoupravnega sklada za intervencijo v kmetijstvu in porabi
hrane na ravni republike, s tem, da bo za financiranje blagovnih rezerv na podlagi zakona uveden namenski 0,35% davek
na osebni dohodek, ki bo mimo republiškega proračuna
usmerjen Samoupravnemu skladu za intervencijo v kmetijstvu
in porabi hrane in ni vključ en v bilanco republiškega proračuna za leto 1983.
V okviru sredstev prenesenih drugim družbenopolitič nim
skupnostim so zagotovljena sredstva za financiranje dopolnjevanih občin.
Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi je ovrednoten program nalog v občini v letu 1983 ter v odvisnosti od limitirane
rasti splošne porabe v letu 1983.
Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo občini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih
prorač unskih prihodkov in obsegom sredstev, ki je potreben
za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih prihodkih bodo različno obravnavani prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu in
davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z občino, koliko
prihodkov za splošno porabo lahko občina sama doseže od
tistih davkov na katere lahko vpliva z boljšim opravljanjem
nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako ocenjene
prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne porač una
s pripadajočimi dopolnilnimi sredstvi republike. Kadar pa
občina tako ocenjenih prihodkov ne doseže, za izpad prihodkov ni upravič ena do dodatnih sredstev iz republiškega proračuna.
Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjevanih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih.
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1983
zagotovljena sredstva v višini 922,6 mio din ali z indeksom
rasti 50,9 v primerjavi s predvidenimi sredstvi za ta namen za
leto 1982 in sicer za pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in varstva borcev NOV. Obseg potrebnih sredstev za pokrivanje navedenih
obveznosti bo v letu 1983 za 49,1% nižji kotvletu 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 in 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 prorač una 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
mejnega 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 invalidnih vojaških invalidov po zveznem
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. Posledica omenjenih avtomatizmov je v indeksih
višje izkazana zahteva po sredstvih za navedene namene.
Sredstva za omenjene obveznosti se zagotavljajo z indeksom
125 v primerjavi z letom 1982, iz česar izhaja, da je za te
obveznosti dana bistvena prioriteta. Kljub dani prioriteti niso
pokrite celotne obveznosti, ki izhajajo iz zahtevka nosilca
sredstev za ta namen. V primeru, da omenjena sredstva ne
bodo zadoščala, bo potrebno med letom iskati rešitve v spremembi zakonov, ki določajo pravice oziroma z zagotovitvijo
dodatnih sredstev.
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 toč o, varstvo
zraka itd.
Zahtevki nosilcev sredstev za geodetska dela in za obrambo
pred točo so znatno višji kot znašajo dejanske možnosti ob
limitirani 10,7% rasti republiškega proračuna, zato tu ni bilo
možno upoštevati obveznosti na podlagi zakona in odloka.
Pri določitvi višine potrebnih sredstev za družbenopolitične
in družbene organizacije, katerim se iz proračuna SR Slovenije zagotavljajo predvsem sredstva za njihovo redno dejavnost, so bila upoštevana enaka merila kot za republiške
upravne organe. Pri zagotavljanju sredstev za redno dejavnost RK SZDL niso bila upoštevana določila zakona, o zagotavljanju sredstev za financiranje RK SZDL.
IV.
Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije
za leto 1983, ki vključ uje tudi neporavnano obveznost iz leta
1982 v višni 2.800 mio din, znaša 17.207,2 mio din in se v
primerjavi z letom 1982 povečuje za 30,3%.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983
A. PRIHODKI
Skupina

konto

710
72
720
720
73
731

VRSTA PRIHODKA

ZNESEK

I. PRIHODKI ZA OBVEZNOSTI NA RAVNI SR
SLOVENIJE (vrsta 1 do 5)

14.386.805.000

Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD
Davek od dohodka OZD
.3.219.540.000
Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH
DOHODKOV
Republiški davek iz osebnega dohodka
po stopnji 1,3%
Davek iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji
Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve

3.219.540.Oob

3.500.200.000
2.606.200.000
894.000.000

7.435.265.000

7.435.265.000

74

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
Davek od tujih oseb
Davek od celotnega prihodka občanov

742
743

Skupina Konto
77

778

61.800.000
100.000.000

VRSTA PRIHODKA

ZNESEK

Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki

70.000.000

II. PRIHODKI ZA OBVEZNOSTI DO PRISPEVKA
PRORAČUNU FEDERACIJE
(Vrsta 6)

730

161.800.000

70.000.000

12.368.395.000

Vrsta 6 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
Temeljni davek od prometa proizvodov

12.450.814.658

III. SKUPAJ PRIHODKI ( I + II )

12.450.814.658

26.837.619.658

B. ODHODKI
Skupina konto

NAMEN ODHODKA

ZNESEK

I. ODHODKI ZA OBVEZNOSTI NA RAVNI SR SLOVENIJE
(namen 1 do 9)
40

400
410
420

41
410
415
418
42
43

420

433
434
435

481
482
483
488

4.315.245.903
651.799.900
37.776.304

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za osebne dohodke in druge osebne
prejemke funkcionarjev in delegatov
Sredstva za investicije v osnovna sredstva
Sredstva za druge potrebe
za delo upravnih
v
organov
. V;.
Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
Sredstva za ljudsko obrambo
Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij izvenobmočja DPS

Skupina Konto
48

9.630.419.658

Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Sredstva za materialne stroške
Sredstva za amortizacijo

1.397.937.103
207.818.564
457.250.000
732.868.539
44.000.000

141.473.600

II. ODHODKI ZA OBVEZNOSTI DO PRISPEVKA PRORAČUNU FEDERACIJE (Namen 10)
priloga poroč evalca

399.173.600

40.000.000
217.700.000

NAMEN. ODHODKA
Namen 9 - DRUGI ODHODKI
Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega
prometa
Odplačilo kreditov in posojil DPS
Odhodki za obveznosti iz prejšnjega leta
Drugi odhodki DPS

5.004.822.^07

ZNESEK
543.776.364
1.544.391
353.086.003
130.845.970
58.300.000
' \
17.207.200.000
53

44

440

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
Prispevek proračunu federacije za leto 1982
Prispevek proračunu federacije za leto 1983

'
2.800.000.000
14.407.200.000

17.207.200.000

III. SKUPAJ ODHODKI (I. + II.)

Skupina Konto
44
445
45
450
451
452
454
458
46

47

26.837.619.658

NAMEN ODHODKA

ZNESEK

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
Dopolnilna sredstva proračunu občine

250.000.000

Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva za kulturo
Sredstva za socialno varstvo
Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev

461
463
464
465
468

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE
,
Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
Sredstva za varstvo pred naravnimi nesrečami
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja
Sredstva za druge splošne družbene potrebe

470

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
Izločanje v stalno proračunsko rezervo

922.655.587
27.780.296
20.000.000
10.743.291
31.572.000
832.560:000
918.054.897
709.963.587
30.400.000
19.212.860
10.000.000
148.478.450
150.000.00C

OCENA PRIHODKOV PRCRAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983 V PRIMERJAVI Z
ICTCM 1982
KONTO
710
720

731
742
743
778

730

54

VFSEA PRIHCDKA

% IZVRŽITVE

OCENA
1983 VIROV

POVEČANJA
INDEKS
(5 = 2)

2.799.600.000

100,0

3.219.540.000

115,0

115,0

1.790.000.000

103,5

2.606.200.000

J
150,6

.
145,6

894.000.000

125.2

894.000.000

125,2

.100,0

5.121.100.000
61.800.000

100,0
100,0

7.435.265.000
61.800.000

, .r 2.
145

'
100,0

•
"b,z
100,0

45.600.000
69.747.356

55.600.000
70.000.000

121,9
100,4

100.000.000
70.000.000

219,3
100,4

179,9
100,0

I. SKUPAJ PRIHCDKI ZA OBVEZNOSTI NA
RAVNI SR SLOVENIJE
10.541.847.356

10.818.669.540

102,6

14.386.805.000

136,5

133,0

TEMELJNI DAVEK OD PRCMETA PROIZVCDOV 12.391.371.272

10.914.000.000

8 8,1

12.450.814.658

100,5

114,1

SKUPAJ PRIHODKI

.21.732.669.540

94,8

26.837.619.658

117,0

123,5

DAVEK IZ DOHCDKA OZD

PLAN 1982
2.799.600.000

REPUBLIŠKI DAVEK IZ OSEBEGA DOH3DKA PO STOPNJI 1,3 %
1.730.000.000
H3PUBLIŠKI DAVEK IZ OSEBfEGA DOHODKA
PO STOPNJI 0,9 %
"
DAVEK IZ OSEBNEGA DOHCDKA DEIAVCEV
714.000.000
PO POSEBNI 9TCPNJI
POSEBNI REPUBLIŠKI DAVEK OD PROMETA
PKDIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE 5.121.100.000
61.800.000
DAVEK CD TUJIH OSEB
DAVEK OD CELOTNEGA PRIHODKA OBČANOV
DRUGI PRIHODKI

22.933.218.628

OCENA31/12
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TABELA 1
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POTICANJA
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(5;3)

26.569.540
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PREDLOG SREDSTEV ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV IN SREDSTEV ZA POSEBNE IN DRUGE
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV V LETU 1983
Predlog IS
Plan po prora- Zahtevki orza leto 1983
Indeks
ganov za leto
čunu 198 2 in
poznejših spre- 1983
membah
DOHODEK DS
- bruto OD DS
- delo v posebnih pogojih
- sklad skupne porabe
MATERIALNI STROŠKI
AMORTIZACIJA
OD PREDSTOJNIKA IN NAMESTNIKA
POSEBNI NAMENI
SPREMEMBE MED LETOM
SKUPAJ

3.887.573.920
3.517.546.605
239.182.564
130.844.751
559.434.372
192.754.939
186.175.598
654.708.291
5.480.647.120

NAMEN
- Investicijska vlaganja SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju
1981-1985
1. za potrebe na področju ljudske obrambe in
družbene samozaščite
2. za potrebe na področju notranjih zadev
3. za potrebe na področju pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij
- specialna oprema organov za notranje
zadeve
SKUPAJ SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA
SREDSTVA

4.469.586.664
4.023.399.469
296.363.449
149.823.746
720.693.379
526.304.147
218.656.509
844.163.599
69.394.253
6.848.798.551

115,0
114,4
123,9
114,5
128,8
273,0
117,4
128,9
115,0

TABELA 2
Indeks

4.255.676.906
3.825.580.347
283.550.438
146.546.121
651.799.900
37.776.304
207.818.564
732.868.539
59.568.997
5.945.509.210

109,5
108,8
118,5
112,0
116,5
19,6
111,6
111,9

PLAN 1982

ZAHTEVEK NOSILCA SREDSTEV
ZA LETO 1983

INDEKS PREDVIDENA PREDLOG INDEKS
(3:2) RAST PO
ZA ZAGOT. (6:2)
INDEKSU 112 V LETU 1983

108.130.382

380.015.159

351,4

121.106.028

135.000.000
109.410.000
135.605.159
287.000.000*
306.680.382

* Nova obveznost iz tega naslova za leto 1983 znaša

933.127.159

257.000.000
304,3

343.482.028 457.250.000

I

PIAN
1982

149,1

167.285.538 din

415 —SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSN37NA STEDSTVA
NAMEN

108,5

TABELA 3
ZAHTEVEK NOSILCA SREDSTEV ZA
UTO 1983

<3:2

'

PREOT3DŽNA
RAST PO
INDEKSU 112

PREUČUJ ZA
ZAGOTCVITEV
V IETO 1983

DMXS

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSUNNA SREDSTVA
- Financiranje nabave računalnika z oprano za
Zavod SRS za statistiko

53.000.000

Gradnja skladišč za republiške organe in organizacije od leta 1981 do leta 1985

80.200.000

151,3

59.360.000

80.200.000

151,3

30.312.000

■ Sofinanciranje programa graditve stanovanj za
delavce organov za notranje zadeve v obdobju
1982 - 1985

80.000.000

70.000.000

87,5

89.600.000

65.000.000

81,3

Sofinanciranje programa graditve stanovani za
nosilce družbenih funkcij v SRS v obaaoju
1982 - 1985

21.250.000

21.250.000

100,0

23.800.000

16.250.000

76,5

Sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 1982 - 1985 in zagotovitev sredstev za odplačilo posojil, najetih za stanovanja zgrajena v obdobju 1975 - 1981

26.800.000

26.800.000

100,0

30.016.000

21.800.000

81,3

Investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov

17.500.000

37.550.000

214,6

19.600.000

17.000.000
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TABELA 4

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO CBRAMBO
NAMEN

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
- Odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo
skladišč
- Medrepubliški program namembne proizvodnje
SKUPAJ 42 (420)

PLAN
1982

ZAHTEVEK NOSILCA SREDSTEV ZA
IJ3TO 1983

PREDVIDENA:
RAST PO
' INDEKSU lli

1

PREDLOG ZA ZAGOTOVITEV V
I£TU 1983

INDEKS"
(6:2)

50.700.000

74.000.000

146,0

56.784.000

44.000.000

86,8

20.700.000

19.000.000

91,8

23.184.000

19.000.000

91,8

30.000.000

55.000.000

183,3

33.600.000

25.000.000

83,3

50.700.00

74.000.000

146,0

56.734.000

44.000.000

86,8

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
NAMEN
432 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI
IN POVRAČILA
Intervencije v porabi hrane
433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENIC JE V
GOSPODARSTVU

PLAN
1982

TABELA 5

ZAHTEVEK NO- INDEKS PREDVIĆENA PREDLOG ZA INDEKS
SILCA SREDSTEV ( 3 : 2) RAST PO IN- ZAGOTOVITEV (6:2)
ZA LETO 1983
DEKSU 112 V LETU 1983

280.679.494
280.679.494
103.433.000

239.464.440

231,5

115.844.960 141.473.600

136,8

90.000.000

208.400.000

231,6

100.800.000 117.000.000

130,0

90.000.000

208.400.000

231,6

100.800.000 117.000.000

130,0

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8.902.000

9.793.000

110,0

9.970'.240

9.703.840

109,0

- Kobilarna Lipica
- Zavod-za ribištvo
- Triglavski narodni park-gojitveno lovišče
- gojitvena lovišča

1.680.000
552.000
2.875.000
3.795.000

1.949.000
640.000
3.105.000
4.099.000

116,0
115,9
108,0
108,0

1.881.600
618.240
3.220.000
4.250.400

1.881.600
618.240
3.105.000
4.099.000

112,0
112,0
108,0
108,0

598.000
598.000

16.171.440
669.760
3.868.340
11.633.340

2704,3
112,0

669.760
669.760

RK za informiranje
- sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov

RK za kulturo
- Arboretum-Volčji potok
- Spominski park Trebče
- Triglavski narodni park Bled
Republiški štab za teritorialno obrambo
pospeševanje konjereje

9.669.760 1617,0
669.760 112,0
3.000.000
6.000.000

3.933.000
3.933.000

5.100.000 129,7
5.100.000 129,7

4.404.960
4.404.960

434 - SREDSTVA ZA HITOEJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V
OKVIRU DPS

83.100.000

93.072.000 112,0

93.072.000

40.000.000

48,1

Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij

83.100.000

93.072.000 112,0

93.072.000

40.000.000

48,1

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
IZVEZ OBMOČJA DPS

174.250.000

358.200.000 205,6

195.160.000 217.700.000 ,124,9

Prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju

174.250.000

358.200.000 205,6

195.160.000 217.700.000

124,9

SKUPAJ 43 (431+433+434+435)

641.462.494

690.736.440 107,7

404.076.960 399.173.600

62,2

60

5.100.000 129,7
5.100.000 129,7

priloga poroč evalca

45 -SREDSTVA ZA ERUŽBENE DEJAVNOSTI
NAMEN

TABELA 6
ZAHTEVEK NOSILCA SREDSTEV ZA INDEKS
(3:2)
LE7TO 1983

PREWIDHffi PREDLOG ZA
RAST PO
INCESKU 112 Vzagotovitev
LETU 1983

25.274.812

28.805.215

114,0

28.307.789

27.780.296

109,9

7.297.012
2.413.152

7.626.096
2.522.016

104,5
104,5

8.172.653
2.702.730

7.626.t>96
2.522.016

104,5
104,5

4.883.860

5.104.080

104,5

5.469.923

5.104.080

104,5

90.000
90.000

95.000
95.000

105,6
105,6

100.800
100.800

95.000
95.000

105,6
105,6

5.529.200
950.000
4.579.200

5.818.319
1.152.719
4.665.600

105,2
121,3
101,9

6.192.704
1.064.000
5.128.704

5.729.600
1.064.000
4.665.600

103,6
112,0
101,9

9.649.000
205.000
3.475.000

12.195.800
335.000
4.390.000

126,4
163,4
126,3

10.806.880
229.600
3.892.000

11;519.600
229.600
3.892.000

119,4
112,0
112,0

5.784.000

7.190.800

124,3

6.478.080

. 7.190.800

124,3

185.000

280.000

151,3

207.200

207.200

112,0

PLAN
1982

450 - SREE6TVA za izcbraževanje
Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS
- štipendiranje za potrebe organov v federaciji
- štipendiranje za potrebe republiških upravnih
organov
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
štipendije
RS za pravosodje in upravo
- stroški za srednjo peno loško šolo
- štipendije
RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo
- stiki s tujino
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu
- štipendije mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev
- obveznost do osnovnega šolanja prip^nikov drugih narodov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji
Zavod SPS za mednarodno znanstveno, tehnično,
prosvetno in kulturno sodelovanje
- dodatno štipendiranje kadrov iz manj razvitih WR po meddržavnih sparazunih

750.000

1.100.000

750.000

1.100.000

1.959.600
535.225
1.424.375

451 - SREDSTVA ZA ZNANCST
- znanstvene raziskave v tekočem letu
- posebne^priprave srednjeročnega plana v SRS
za obdobje 1981 -1985
- potrebe priprav dolgoročnegaplana SRS

INDEKS
(6:2)
7

146,7
•LlL

840.000

840.000

112,0

146,7

840.000

840.00b

112,0

1.970.000
550.000
1.420.000

100,5
102,8
99,7

2.194.752
599.452
1.595.300

1.970.000
550.000
1.420.000

100,5
102,8
99,7

22.543.870

32.035.000

142,1

24.752.000

20.000.000

88,7

12.100.000

12.100.000

100,0

13.552.000

10.000.000

443.870
10.000.000

435.000
19.500.000

82,6

98,0
195,0

11.200.000

10.000.000

100,0

452 - SREDSTVA ZA KULTURO

7.415.363

11.550.050

,155,7

8.305.206

10.743.291

RK za kulturo
- sofinanciranjetSruge izdaje Enciklopedije
Jugoslavije
- sofinanciranje izdaje Elvciklopedije
Slovenije
- sofinanciranje projekta leksikografije
- stiki s tujino
- »©financiranje nekdanjih zveznih zavodov

144,9

7.273.163

11.370.050

15 6, 3

8.145.942

10.584.027

145,5

4.135.000

4.850.000

117,3

4.631.200

4.631.200

112,0

1.750.000

1.750.000
2.800.000
180.000
1.790.050

100,0

1.960.000

100,0

147,3
141,3

1.750.000
2.800.000
136.864
1.265.963
159.264
159.264

Zavod SRSŽa Šolstvo
- izdelava učnih, načrtov
- priprava učne tehnologije

RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo
stiki s tujino
454 - SREDSTVA ZA SOCIAIiJO VARSTVO
RS za finance
- preživnine babicam in odškodnine za prevzeta
premoženja
- odškodnine po sodnih sklepih
priloga poroč evalca

122.200
1.265.963
142.200
142.200

180.000
180.000

126,6
126,6

136.864
1.417.878
159.264
159.264

29.876.042

31.572.000

105,7

30.479.503

31.572.000

105,7

1.162.200

672.000

57,8

672.000

672.000

57,8

562.200
600.000

672.000

112,0

672.000

672.000

112,0

112,0
100,0
112,0
112,0
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ZAHTEVEK NOSILCA SREDSTEV ZA
LETIO 1983

(3:2)

PREDVIDENA PREDLOG ZA
RAST PO
ZAGOTO/ITEV
"TKTr»T?cvTi na. V ^ 19§3

„Tncvc
,7^
(6:2)

2.100.000

RK za delo
izjemne pokojnine^udarjev in preživnine
dimnikarjev •

2.100.000

RK za varstvo okolja in urejanje prostora
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in dragih tujih armad v SRS

12.113.842

13.400.000

110/6

13.567.503

13.400.000

110/6

12.113.842

13.400.000

110/6

13.567.503

13.400.000

110,6

RK za kulturo
socialno zavarovanje samostojnih umetnikov

14.500.000
14.500.000

17.500.000
17.500.000

120,7
120/7

16.240.000
16.240.000

17.500.000
17.500.000

120,7
120,7

1.727.334.949

1.109.832.000

64/2

745.959.143 832.560.^00

51,6

68/8

745.959.143

832.560.000

51,6

20.000.000 131/9
455.000 130/0
880.000.000- 168/2
169.000.000 176,0

16.975.840
392.000
586.073.729
1P7.569.094

i8.950.000
437.500
654.100.000
120.100.000

125,0
125,0
125,0
125,0

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE TEMELJNIH PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN
PADLIH BORCEV
RK za delo
pokojnine in varstveni dodatek kmetov
borcev NOV zavarovanih v starostnem
zavarovanju kmetov
RK za borce in vojaške invalide
- razlike v pokojninah borcev NCW
- 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
- stroški dela posebrte kcroisije za izjemno priznanje pravice do pokojnine po 36. in
41. členu zakona cfcemeljnih pravicah iz
pokojninskegalin invalidskega zavarovanja.
• - republiške priznavalnine
SKUPAJ (450+451+452+454+458)
46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
NAMEN

114.300.000
114.300.000
1.613.034.949
947.000.000
15.157.000
350.000
523.280.115
96.043.834

1.109.832.000

4.914.000

6.200.000

126/2

5.503.680

6.142.500 125,0

250.000
26.040.000

325.000
33.852.000

130,0
130,0

280.000
29.164.800

1.812:445.036

1.213.794.265

67,0

837.803.641

280.000 112,0
32.550.000 125,0
J 922.655.587 50,9
TAFEIA 7
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žahSvkk ncsil- "indeks
CA SREDSTEV ZA (3:2)
IETO 1983

PREDVIDENA PREDLOG ŽX
RAST PO
ZAGOTOVITEV
INDEKSU 112 V LKTO 1983

HCEKS
(6:2)

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN DHJŽBENE
ORGANIZACIJE
562.188.785

770.730.023

137,1

617.112.592 709.963.587

340.979.380
340.979.380
38.336.024
28.504.437
9.831.587
76.123.400
66.882.000
4.241.400
5.000.000

463.010.139
463.010.139
49.836.830
37.055.770
12.781.060
106.680.700
101.400.000

135,8
135,8
130,0
130,0
130,0
145,9
158,7

381.896.906 463.010.13» 135,8
381.896.906 463.010.139 135,8
42.936;347 46.003.228120,0
31.924.970 34.205.324 120,0
11.011.377 11.797.904 120,0
80.507.840 79.188.540 104,0
74.907.840 74.907.840 112,0

5.000.000
280.700

100,0

5.600.000

4.000.000
280.700

80,0

44.337.700
16.695.700
300.000
200.000

44.^91.000
20.900.000
400.000
300.000

106.1
125,2
133,3
150,0

42.938.224
18.699.184
336.000
224.000

42.050.184
18.699.184
336.000
224.000

94,8
112,0
112,0
112,0

246.000
6.000.000
14.500.000
6.396.000
-

100.000
17.500.000
4.791.000
400.000

40,6

275.520

100.000

40,6

120,7
74,9
-

16.240.000
7.163.520
~

17.500.000
4.791.000
400.000

120,7
74,9

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SRS
Ustavne obveznosti republik v zamejstvu
Urad za narodnosti
'
financiranje narodnosti
sofinanciranje s SR Hrvatsko
Republička tonfergica SZDL Slovenije
redna dejavnost
.
stroški volitev v letu 1982
sretlstva za proslave republiškega pomana
revija "Naša žena"
Republiška konferenca Z3-1 Slovenije
redna dejavnost
potod "AVNOJ 83"
mesec mladosti
sofinarciranje mladinskega saninarja
Alpe-Jsriran
XI. kongres ZSM Slovenije
mladinske delovne akcije
regres za skupinska potovanja otrok in mladine
mladinski dom Bohinj

126,3

PLAN
1982

NAMEN
1
Republiški odbor zveze združenj baroev TO
SR Slovenije
- redna dejavnost
- volilna skupščina ZZB lEV SRS
- sredstva za Republiški odbor zveze prostovoljcev za severno mejo 1948/19
- "TV - 15"
Republiška kcnferenca zveze rezervnih vojaških
starešin SRS
- redna dejavnost
Slooenska izseljenska matica
- redna dejavnost
- sofinanciranje revije "Rodna gruda"
- angleška Izdaja "Rodne grude"
Skupnost slovenskih cbčin
- redna dejavnost
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
- redna dejavnost
- posebni nameni (program arhivska dejavnosti
IZDG)

ZAHffiVEK NOSILCA SIEDSIEV ZA
Igro 1983

13.995.274
12.945.274
950.000

25.427.550
17.772.550

100.000

115.000
7.540.000

3.746.010
3.746.010
7.672.995
6.411.555
1.261.440
-

5.685.533
5.685.533
13.011.510
7.585.260
1.576.800
3.849.450

1.110.177
1.110.177
3.858.250
3.858.250

1.243.398
1.243.398
7.728.000
6.634.000

INDEKS
(3:2)

PKETOTIIFNA.
RAST PO
INEEKSU 112

181,7
137,3

14.610.707
14.498.707

18.U3.707
14.498.707

129,4
112,0

112.000

115.000
3.500.000

115,0

151,8
151,8
169,6
118,3
125,0

4.195.531
4.195.531
8.593.755
7.180.942
1.412.813

4.195.531
4.195.531
8.593.755
7.180.942
1.412.813

112,0
112,0
112,0
112,0
112,0

112,0
200,3
171,9

1.243.398
1.243.398
4.321.240
4.321.240

750.177
750.177

67,6
67,6

4.658.250
4.658.250

120,7
120,7

112,0
11?,0

115,0

BREELOG ZA
'ŽfiGOTCVITEV: INDEKS
V LETO 1983 (6:2)

1.094.000

Narodna in univerzitetna knjižnica
- redna dejavnost

2.310.560
2.310.560
595.815
595.815

744.768
744.768

125,0
125,0

667.313
667.313

2.310.560
2.310.560
667.313
667.313

Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj
- uresničevanje delovnega programa

2.934.360
2.934.360

3.286.483
3.286.483

112,0
112,0

3.286.483
3.286.483

3.286.483
3.286.483

112,0
112,0

Mednarodni center za upravljanje podjetij v
družbeni lastnini v deželah v razvoju
- redna dejavnost

3.159.400
3.159.400

3.159.400
3.159.400

100,0
100,0

3.538.528
3.538.528

3.159.400
3.159.400

100,0
100,0

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- redna dejavnost

28.336.000
28.336.000

44.214.152
44.214.152

156,0
156,0

31.736.320
31.736.320

33.976.320
33.976.320

119,9
119,*)

463 - SREDSIVA ZA VARS1VO PRED NARAVNIMI
NESREČAMI

45.000.000

148.390.603

329,8

50.400.000

Obranba pred točo

45.000.000

148.390.603

329,8

50.400.000

30.400.000
30.400.000

67,6
67,6

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH
NESREČ

11.450.000

19.212.860

167,8

12.824.000

19.212.860

167,8

Nabava in vzdrževanje avionov za gašenje
gozdnih in drugih požarov

11.450.000

19.212.860

167,8

12.824.000

19.212.860

167,8

Društvo za združene narode za SR Slovenijo
- redna dejavnost

465 - SREDSJEA ZA VARSTVO IN ZBCUŠAIUE
ČDCVEKOVBSA OKOLJA
15.000.000
Varstvo zraka in financiranje programa vzpostavitve in organizacije^ republiške osnovne mreže "leritvenih postaj za.varstvo zraka m cbnočju SR Slovenije
15.000.000
468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPIOŠNE DRUŽBENE
.154.892.439
POTREBE
- manjšinsko šolstvo
- dograditev zdravstveno rekreacijskega
centra za vojaške invalide in udeležencev NOV v Strunjanu
priloga poroč evalca

31.301.000

208,7

16.800.000 10.000.000

66,7

31.301.000

208,7

16.800.000 10.000.000

66,7

322.294.078

208,1

173.479.532 148.478.450

95,9

36.587.439

18.500.000

50,6

40.977.932 18.500.000

50,6

4.600.000

8.600.000

187,0

5.152.000

8.600.000

187,0
63
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NAMEN

- izgradnja In financiranje Kulturnega dane
Ivan Cankar
46.608.527
- geodetska dela na območju SR Slovenije
48.391.473
- nuzej ljudske revolusije Slovenije v
Ljubljani
12.705.000
- financiranje sanacije, povečanje zncgljivostl vzdrževanje ln gradnja visokogorskih planinskih postojank
6.000.000
S K IfP A J 46 (461+463+464-465+468)

788.527.224

ZAHIEVEK tOSOCA SREDSTEV ZA INDEKS
(3:2)
IETO 1983
1
~

PRHVHUJA
PAST PO
BBEKSCJ 1X2

PS&LCG ZA
ZAGOTOVITEV
V LETU 1963

DJEEKS
(6:2)

. 69.000.000
207.294.078

148,0
428,4

52.201.550 59.000.000
54.198.450 44.198.450

126,6
91,3

1Ž.180.000

95,9

14.229.600 12.180.000

95,9

6.720.000

112,0

1.291.928.564

163,8

6.720.000

6.000.000

100,0

87Q.616.124 918.054.897

116,4

481 - PIAČUA ZA BANČNE STORITVE IN STROŠKI
PIAClIfJBSA PROMETA

1.350.000

1.512.000

112,0

1.512.000

1.544.391

114,4

RS za finance
- bančni stroški in obresti

1.350.000
1.350.000

1.512.000
1.512.000

112,0
112,0

1.512.000
1.512.000

1.544.391
1.544.391

114,4
114.4

24.000.000

384.586.003

1602,4

26.880.000'

353.086.003

1471,2

24.000.000

18.671.541

77,8

26.880.000

18.671.541

77,8

482 - OCKAČILA KRH3IT0V IN POSOJIL UPS
- odplačilo anuitet po finančnih programih
in najetih posojilih
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa
v Črni gori
- plačilo II. obroka kredita iz proračunske
rezerve federacije
- vračilo anuitet za kredite SAP Kosovu <to leta
1980
483 - OCHODKI ZA OBVEZNOSTI IZ PBEJ&UEGA
IfTEA
~ —

124.000.000

124.000.000

31.500.000
210.414.462

210.414.462

114.878.000
57.527.000
17.988.000
13.687.000
7.370.030

130.845.970

113,9

128.663.360

130.845.970

113,9

56.640.000
18.900.000
22.800.000
4.200.000

98,5
105,1
166,6
57,0

64.430.240
■ 20.146.560
15.329.440
8.254.434

56.640.000
18.900.000
22.800.000
4.200.000

4.536.970

98,5
105,1
166,6
57,0

4.536.970

100,0

5.081.406

4.536.970

100,0

- obveznost SRSna podlagi zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti SRS za investicije v gospodarstvu na določene TOZD

13.769.000

23.769.000

172,6

15.421.280

23.763.000

172,6

488 - DRUGI COHCDKI DPS

50.000.000

58.300.000

116,6

56.000.000

- tekoča proračunska r ezerva
- olimpijske igre "Sarajevo 84"

58.300.000

116,6

50.000.000

50.000.000
8.300.000

100,0

56.OOOlOOO

50.000.000
8.300.000

100,0

190.228.000

,575.243.973

302,4

213.055.360

543.776.364

285,9

-

odplačilo inozemskih dolgov NBJ
odplačilo inozanskih dolgov Invest-banki
odplačilo VIII. obroka kredita NBJ
plačilo obresti za kredit 100 mio USA $
plačilo provizije NBJ za sredstva odstopljena
SRS v trajno last

SKUPAJ

48 (481+482+483+488)*

Izdajata Skupščina Sfl Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor Skupščine SR Slovenije: Slive Jereb (predsednice), llja Bregar. Murko Herman, Gojmlr Komar,
Marjan Kotar, Janu Kučan, Janez Lukač, Duisn Merher. Gregor Moder. VIII Pšenlčny, Vid Stemplher, Andrijo Vlahovlč, Janez Zaje In Mar|an Gogala - Odgovorni urednik:
Marjan Gogala ur»dra«v.: Skup*čln« SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Ranko DJuMč
T™14*
MtHbor
Jovsnovlć,
Mllenko Lo)lč, Janez Lukač, Zl|a Novobrdelljs, Huao RadončkS, Janko Sago, Irena Uazodl, Boris Stefanovskl,
ln
T#odor
O"4 " GUvnl ln odgovorni urednik: Teodor OHč - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Markaa I Engelsa 13,
D
JVJUj! 1'° I'JSt:? * ,
^° " C*n* poaameznega Izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev -Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, U ubila na,
50100j«S^0204^N£I2Ž2!SS!Si-ii^i^SiJ*!*Ž2!Li°jJijl*jl*
__

