
skupšč ine sr slo/enije in 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVUE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 18. 10. 1983 

I Letnik IX, Priloga XI 

Cena 10 din 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVA L A 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

(ESA-348)^rUŽb&ne9a gospodarske9a razvoja SR Slovenije v 1984. letu 

GLOBALNA OCENA 

3 usmerit®v družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v Setu 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temelinih 

zakona (ESA M5)enega delovnih skuPnosti v letih 1984 in 1985 z osnutkom 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

Mkoria^EsT-344)6dSteV 23 repubMške bla9ovne rezerve v letu 1984 z osnutkom 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

H#222I?mbi zakona ° ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 z osnutkom zakona (ESA-346) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

zaSkornaTESAa^f0na ° UV6dbl* S,opn'"ah davkov in taks z osnutkom 

OSNUTEK ZAKONA 
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 (ESA-347) 

IZHODIŠČA 
za financiranje splošne porabe občin v SR Sloveniji v le ki 1984 

Iz Skupščine SFRJ; 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFR Jugoslavije v letu 1984 



SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki družbenega in gospodarskega 

razvoja SR Slovenije v 1984. letu 

(ESA-348) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji dne 13. 
10. 1983 obravnaval: 
- OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI DRUŽBENOE- 

KONOMSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V 1984. LETU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. č lena, 217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije je na podlagi 
85.č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Jernej JAN, č lan Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Peter TOŠ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Alojz KLEMENČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in te- 
hnologijo, 

- Majda POLJANŠEK, č lanica Izvršnega sveta in pred- 
sednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo, 

- Milan KNEŽEVIĆ, č lan Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Jakob PISKERNIK, č lan Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Živko PREGL, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

I. Ključni cilji družbenega in gospodarskega 
razvoja v 1984. letu 

Ekonomska politika v SR Sloveniji se bo v letu 1984 opirala 
na odločenost delavcev, delovnih ljudi in občanov, da z uč in- 
kovitejšim delom, večjo odgovornostjo in po samoupravni 
poti uresničujejo naloge in cilje gospodarske stabilizacije ter 
družbenega in gospodarskega razvoja; da utrjujejo temeljna 
socialistična samoupravna produkcijska razmerja, uveljav- 
ljajo ekonomske zakonitosti in povezanost združenega dela z 
vsem jugoslovanskim združenim delom ter pospešujejo nje- 
govo odpiranje v svet; s takšnih temeljev bo osredotočena na 
naslednje ključne cilje; 

- povečati vključenost v mednarodno delitev dela ter po- 
spešiti prestrukturiranje gospodarstva in družbenih dejavno- 
sti; pravočasno izpolnjevati obveznosti do tujine; 

- povečati proizvodnjo; 
- začeti s sanacijo dinarskega finančnega položaja v zdru- 

ženem delu in povečati akumulativnost gospodarstva; 
- doseč i umirjenejšo rast cen kot v letu 1983; 
- uresničevati politiko produktivnega zaposlovanja. 
Na tej osnovi bo mogoče v globalu omejiti padec realnih 

osebnih dohodkov na zaposlenega na okrog - 2%, kar bo ob 
okrog 3%- realnem padcu sredstev za skupno porabo in 
okrog 5%- padcu sredstev za splošno porabo narekovalo 
skrčenje investicij v osnovna sredstva gospodarstva. ' 

Ključne cilje družbenega in gospodarskega razvoja, dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije in spremenjenih 
planskih tov aktov v SR Sloveniji v 1984. letu bomo uresniče- 
vali s povečanim izvozom blaga in storitev, predvsem na 
konvertibilno območje, z oživljanjem proizvodnje, posebno 
industrijske, kmetijske, v drobnem gospodarstvu in turizmu. 

Še več bomo storili za prilagajanje združenega dela tržnim 
možnostim in potrebam ter okrepili dolgoročni proces pre- 
strukturiranja združenega dela, ki bo bolj uporabljalo dosežke 
razvojno-raziskovalnega dela, in na tiste programe družbenih 
dejavnosti, ki več prispevajo k rasti produktivnosti dela in 
dohodka. 

Odpravljali bomo vzroke nelikvidnosti v združenem delu in 
onemogočali porabo brez kritja v dohodku z odstranjevanjem 
nerealnih virov financiranja reprodukcije in porabe, s krepi- 
tvijo materialne osnove združenega dela ter s politiko cen, ki 
bo kot izraz prizadevanj za kvalitetnejše gospodarjenje skupaj 
z drugimi ukrepi ekonomske politike zmanjševala inflacijske 
pritiske in postopno oblikovala razmerja med cenami tako, da 
bodo vse bolj odraz svetovnih cenovnih gibanj ter realnega 
vrednotenja proizvodnih dejavnikov in rezultatov. 

Nadaljevali bomo politiko produktivnega zaposlovanja. Kjer 
so premalo izkoriščene proizvodne zmogljivosti ter možnosti 
za oskrbo proizvodnje in prodaje, bomo tudi z novim zaposlo- 
vanjem povečali proizvodnjo in produktivnost. S prerazpore- 
janjem delavcev in proizvodnih sredstev, z uvajanjem dodat- 
nih izmen ter z ukinjanjem nepotrebnih administrativnih del v 
proizvodnji, družbenih dejavnostih in upravi bomo povečali 
družbeno produktivnost dela. Življenjski standard, še zlasti 
osebni standard delavcev v združenem delu, bo vse neposre- 
dneje odvisen od možnosti, ki so v povečevanju dohodka z 
rastjo proizvodnje, boljšim izkoriščanjem delovnega časa in 
proizvodnih zmogljivosti, več jo odgovornostjo za gospodarje- 
nje z družbenimi sredstvi in uveljavljanjem nagrajevanja po 
rezultatih dela. 

Za takšne naloge bomo prevzeli svoj del odgovornosti de- 
lavci, delovni ljudje in občani v vseh samoupravnih organiza- 
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cijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih. Redno 
bomo analizirali razmere, sprejemali domišljene in praktične 
delovne programe ter tekoče ukrepali na osnovi usmeritev, ki 
jih oblikujemo v socialistični zvezi, zvezi komunistov, sindika- 
tih in drugih družbenopolitičnih organizacijah. Še posebej je 
pomembno dobro in organizirano delo, ki bo krepilo vlogo 
občine pri vzpodbujanju združevanja dela in sredstev, svobo- 
dni menjavi dela, pri produktivnem zaposlovanju in socialni 
politiki. 

II. Možnosti in cilji materialnega razvoja SR 
Slovenije v 1984. letu 

Na možnosti in pogoje materialnega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu bodo odloč ilno vplivale visoke obveznosti Jugosla- 
vije in republike za odplač ilo dolgov v tujini, možnosti dodat- 
nega zadolževanja v tujini in nujno postopno finančno sanira- 
nje združenega dela. Srednjeročne in dolgoročne obveznosti 
v republiki do tujine, ki zapadejo v I. 1984, znašajo 470 mio 
dolarjev. Vse to bo povzroč ilo realno skrčenje razpoložljivih 
sredstev za porabo v SR Sloveniji, ki so tudi zaradi nekaterih 
drugih odlivov v 1983. letu znašala okrog 85% družbenega 
proizvoda. 

Z izvajanjem razvojne politike, predvidene z zvezno in to 
resolucijo, usmeritev dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije in načrta njegovega uresničevanja v SR Sloveniji, 
ter dopolnjenih planskih aktov bomo ustvarjali osnove, da z 
več jimi delovnimi napori in rezultati zaustavimo slabšanje 
možnosti in pogojev gospodarjenja v SR Sloveniji. 

Predvidoma bomo v 1984 . letu v SR Sloveniji povečali 
družbeni proizvod za najmanj 2%, industrijsko proizvodnjo za 
3-4% in tudi kmetijsko proizvodnjo za 3-4%. Izvoz blaga in 
storitev bomo v celoti povečali za 15%, izvoz na konvertibilno 
območje pa za 20%. Za to bo poleg okrepitve reprodukcijskih 
vezi v Jugoslaviji treba povečati konvertibilni uvoz blaga in 
storitev za okrog 7%. 

Takšno rast proizvodnje in družbenega proizvoda bomo 
dosegli predvsem s povečanjem produktivnosti dela, ki bo 
porasla za okrog 1,5%, ter z aktivno politiko izboljševanja 
kadrovske strukture in produktivnega zaposlovanja, ki se bo 
povečalo do 1 %. 

Selektivno bomo s tehnološko naprednimi posegi, večjo 
produktivnostjo, ekonomičnostjo in rentabilnostjo povečevali 
predvsem tisto proizvodnjo, ki neposredno ali posredno pri- 
speva h konvertibilnemu izvozu, pa tudi k utemeljenemu na- 
domeščanju uvoženih surovin in opreme. Rezultati bodo bi- 
stveno odvisni od prožnosti organizacij združenoga dela pri 
izbiri svojih proizvodnih programov, od iniciativnosti pri orga- 
nizacijskih izboljšavah ter od prizadevnosti pri delu in gospo- 
darjenju z družbenimi sredstvi. To je pot, po kateri si bo 
sleherna organizacija združenega dela lahko izboljševala svoj 
položaj, krepila materialno osnovo svoje reprodukcije in širila 
možnosti za stimulativno delitev sredstev za osebne dohodke. 

Predvidevamo, da bomo uspeli znižati rast cen v letu 1984 
za 10 do 15 odstotnih točk v primerjavi z letom 1983. 

Dohodek združenega dela-bo v letu 1984 predvidoma pora- 
sel za okrog 27%.x 

Pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogo- 
varjanju o razporejanju dohodka bomo zagotovili, da bodo 
sredstva za bruto osebne dohodke naraščala za okrog 20% 
počasneje od dohodka (stopnja nominalne rasti: 21,5%), 
sredstva za čiste osebne dohodke pa naj bi naraščaia za 
okrog 15% počasneje od dohodka (stopnja nominalne rasti- 
23%). 

Sredstva za skupno in splošno porabo bodo naraščala za 
okrog 25% počasneje od rasti dohodka (nominalna rast: 
20%). V tem okviru naj bi sredstva za skupno porabo za 
dohodkom zaostajala za okrog 21% (nominalna rast 21,3%), 

• Ocanm deflatorja za lato 1984 na podlagi zvinih gradiv znaša 25%. 

pri čemer sredstva za družbene dejavnosti v globalu za okrog 
20% (nominalna rast: 21,5%), sredstva skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarova- 
nja kmetov pa za okrog 23% (nominalna rast: 20,8%). V teh 
okvirih bo treba nameniti prednost nekaterim programom v 
znanosti, izobraževanju, zdravstvu in kulturi. 

Sredstva za splošno porabo tako na ravni republike kot na 
ravni obč in bodo za rastjo dohodka zaostajala za okrog 33% 
(nominalna rast: 18%). 

Takšna delitvena razmerja bodo omogočila nadaljnjo krepi- 
tev materialne osnove združenega dela, saj bi sredstva repro- 
dukcije lahko naraščala za okrog 7% hitreje od rasti dohodka 
(nominalna rast; 29%), s čimer bi akumulacija organizacij 
združenega dela povečala svoj delež v č istem dohodku za 1,3 
odstotne točke. 

Da bi dosegli te proizvodne in delitvene rezultate, bi moralo 
ostati razpolaganje z devizami v 1984. letu na približno dose- 
danji ravni, dohodkovno motiviranost izvoznikov pa bi morali 
še nadalje uravnavati z realnim tečajem dinarja. Z okreplje- 
nimi prizadevanji bo za dosego teh rezultatov potrebno okre- 
piti reprodukcijsko povezovanje organizacij združenega dela 
na enotnem jugoslovanskem trgu in izboljšati oskrbljenost s 
surovinami, reprodukcijskimi materiali in polizdelki. 

Nove prispevne stopnje za 1984. leto, ki bodo sprejete po 
zaključnih računih za 1983. leto, se v povprečju ne bodo 
smele povečati. Druge obveznosti iz dohodka - razen plač ila 
obresti - bodo smele naraščati počasneje od razpoložljivega 
dohodka, za kar bomo izpeljali usklajeno konkretno, odločno 
in samoupravno organizirano akcijo. Tudi z davčno politiko 
bomo razbremenjevali gospodarstvo. 

Dobršen del akumulacije, ustvarjene v 1984. letu, bo treba 
nameniti odpravljanju notranje nelikvidnosti in finančni sana- 
ciji združenega dela, zato za investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva v 1984. letu nominalno ne bo mogoče nameniti 
več sredstev kot letos. 

III. Naloge pri uresničevanju dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije 
ter spremenjenega in dopolnjenega dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije 

1. Povečanje Izvoza in proizvodnje 
1.1. organizacije združenega dela bodo, povezane v dejav- 

nosti po 68. č lenu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, usmerile vse svoje napore v povečevanje 
proizvodnih programov in dosežkov v izvozu na konvertibilno 
področje. S širšim povezovanjem v reprodukcijskih verigah v 
vsej Jugoslaviji in urejanjem medsebojnih odnosov s samou- 
pravnimi sporazumi o skupno ustvarjenem deviznem prilivu 
oziroma o združevanju deviz bodo racionalneje in kvalitetneje 
uporabljale domače surovine in reprodukcijske materiale ter 
uvažale le tiste, ki jih na domačem trgu ne bo možno dobiti ali 
če domače surovine po ceni, kvaliteti ali rokih nabave ne 
bodo ustrezale zahtevam izvozne proizvodnje. Neposrednejše 
in dolgoročnejše dohodkovno povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela bo podlaga za racionalnejšo in produktivnejšo 
proizvodnjo, boljšo izrabo zmogljivosti, kadrovskih in narav- 
nih zmogljivosti, izvoz blaga in storitev višje stopnje obdelave, 
kvalitetnejši nastop na tujih trgih in racionalizacijo zunanjetr- 
govinske mreže. Pri tem bo posebej pomembno tesnejše 
sodelovanje z drobnim in spremljajočim gospodarstvom. 

Zaostrili bomo odgovornost za izvajanje sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov. Organizacije združenega dela, ki v spo- 
razumih niso predvidele sankcij za primere neizvrševanja 
obveznosti, bodo pričele postopke za ustrezne dopolnitve 
sporazumov. 

Izvoz blaga in storitev na konvertibilno tržišče bomo v SR 
Sloveniji povečali za 20%. Rast bo različna v posameznih 
organizacijah združenega dela, dejavnostih in enotah Sl- 
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SEOT, odvisno od njihove dosedanje vključenosti v medna- 
rodno menjavo dela. Izvoz bodo morale bolj povečevati tiste 
organizacije, ki se doslej še niso dovolj vključevale v ta priza- 
devanja. 

Pri uvozu surovin in reprodukcijskih materialov bo imela 
prednost proizvodnja za izvoz na konvertibilno področje in 
proizvodnja za osnovno oskrbo občanov, pri uvozu opreme 
pa predvsem tiste organizacije združenega dela, ki bodo 
modernizirale izvozno proizvodnjo oziroma zagotovile njeno 
tehnološko in drugo prestrukturiranje. 

Uvoz blaga široke potrošnje bo skrajno racionalen in name- 
njen osnovni preskrbi občanov (zdravila, najnujnejše južno 
sadje), raziskovalnim in izobraževalnim dejavnostim (znan- 
stvena in strokovna literatura), individualnim kmetijskim proi- 
zvajalcem (rezervni deli za mehanizacijo) in tujskemu turizmu 
(dopolnilna oskrba). 

Za zagotovitev nujnega uvoza reprodukcijskega materiala 
ter s tem poživitev rasti proizvodnje bomo hitreje uporabljali 
razpoložljiva tuja blagovna posojila, s skupnim nastopom 
organizacij združenega dela pa dosegli ugodnejše nabavne 
pogoje. 

Devizna sredstva za skupne in splošne potrebe v republiki 
bomo določ ili v enakem odstotku od deviznega priliva kot leta 
1983. 

Blagovna menjava po obmejnem gospodarskem sodelova- 
nju bo potekala v skladu z usklajenimi plani gospodarskih 
odnosov s tujino. Organizacije združenega dela, ki izvažajo 
po teh sporazumih, bodo ustvarjene devize uporabile pred- 
vsem za uvoz najnujnejšega reprodukcijskega materiala in 
blaga za osnovno preskrbo občanov. Tako bodo organizacije 
združenega dela, ki izvažajo po Tržaškem in Goriškem spora- 
zumu, dosegale vsaj polovico uvoza v okviru posebej dogo- 
vorjenih prioritet. 

Zunanjetrgovinske posle, ki se gibljejo v razmerju 1:1 (t. j. 
kooperacije, kompenzacije, itd.) bomo povečali po enaki 
stopnji, kot bo naraščal konvertibilni izvoz za 20%. Te posle 
bodo organizacije združenega dela v planih ekonomskih 
odnosov s tujino posebej ovrednotile. Ločeno bodo izkazani 
tudi v planih ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo usklajeni v 
SISEOT. 

V letu 1984 bomo pripravili strategijo gospodarskih odno- 
sov z razvitimi zahodnimi državami, deželami v razvoju in 
socialističnimi državami. V sekcijah gospodarske zbornice 
bodo organizacije združenega dela usklajevale nastop v po- 
sameznih deželah. 

Poleg povečanja izvoza in proizvodnje bo osnovna naloga 
rodno vračanje tujih kreditov. Te obveznosti bodo organiza- 
cije združenega dela planirale in uskladile v bankah, dejavno- 
stih in SISEOT ter pri tem opredelile tudi potrebno solidarnost 
in vzajemnost v republiki in Jugoslaviji. Poslovne banke bodo 
izdelale svoje plane deviznih prilivov in odlivov ter na njihovi 
podlagi zagotovile pravočasno poravnavo obveznosti. 

Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz 
bomo v SR Sloveniji v 1984. letu še naprej podpirali s: 

- samoupravnim združevanjem sredstev v SISEOT za 
vzpodbujanje konvertibilnega deviznega priliva, 

- olajšavami pri plačevanju davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela za ustvarjeni konvertibilni de- 
vizni priliv, 

- organizacije združenega dela, ki bodo dosegale več ji 
delež izvoza na konvertibilno področje, bodo združevale sora- 
zmerno manj sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo, 

- samoupravne interesne skupnosti materialne proizvod- 
nje bodo prednostno oskrbovale organizacije združenega 
dela, ki dosegajo več ji delež izvoza na konvertibilno področ je, 

- po izpolnitvi planov deviznega priliva, usklajenih v SI- 
SEOT, bodo OZD razpolagale z višjim odstotkom ustvarjenih 
deviz, ki jih bodo lahko uporabile tudi za uvoz nujne opreme. 

Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in deviznega pri- 

liva s konvertibilnega področja bodo temeljne banke dajale 
kratkoročne kredite za obratna sredstva prvenstveno organi- 
zacijam, ki bodo izvažale na konvertibilno področ je. 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 name- 
nov usmerjale v kreditiranje izvoza na konvertibilno področje, 

- kreditirale tudi del prihodka, ki izhaja iz izvoznih povrač il 
do njihovega izplač ila, 

- kreditirale prodajo opreme na domačem trgu le tistim 
proizvajalcem, ki tudi izvažajo na konvertibilno področ je. 

Za naložbe v izvozno usmerjene programe bodo temeljne 
banke namenile najmanj tretjino razpoložljivih sredstev za 
naložbe v osnovna sredstva in trajna obratna sredstva. Spod- 
bujale bodo samoupravno združevanje sredstev akumulacije 
organizacij združenega dela za č im hitrejše uresničevanje teh 
programov. 

1.2. Za povečevanje proizvodnje bomo izkoriščali kadrov- 
ske, naravne in proizvodne zmogljivosti. Organizacije združe- 
nega dela, ki jim tržni pogoji omogočajo večizmensko delo, 
bodo v sodelovanju z družbenopolitičnimi skupnostmi in Go- 
spodarsko zbornico Slovenije izdelale konkretne programe 
prehoda na delo v več izmenah. V bankah bodo prednostno 
obravnavali njihove potrebe po obratnih sredstvih. 

Za boljše izkoriščanje zmogljivosti v okviru gospodarskih 
zbornic bomo še v več ji meri nudili organizacijam združenega 
dela informacije o neuporabljeni opremi, surovinah in repro- 
dukcijskem materialu ter pospeševali njihov pretok med orga- 
nizacijami združenega dela (uvedena bo »borza prostih kapa- 
citet«). 

Za oskrbo z reprodukcijskimi materiali in energijo bomo 
nadaljevali in okrepili povezovanje na dohodkovnih osnovah v 
celotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru ter opre- 
delili in uresničevali nove skupne izvozne, oskrbne pa tudi 
investicijske programe. 

1.2.1. V 1984. letu bomo povečali obseg kmetijske proizvod- 
nje za 3,5%. Z izboljšanjem setvene strukture v poljedelski 
proizvodnji na podlagi setvenih programov bomo povečali 
tržno pridelavo pšenice na 75.000 ton in sladkorne pese na 
240.000 ton ter povečali pridelavo koruze in oljnic. Intenzivi- 
rali bomo pridelavo krme na njivah in na 150.000 ha travnikov 
in pašnikov. 

Neobdelana in slabo obdelana kmetijska zemljišča bomo 
vključ ili v družbeno organizirano tržno pridelavo. 

V živinoreji bo težišče na več ji pridelavi krme in hitrejšem 
preusmerjanju na domačo krmo. Povečali bomo stalež krav za 
8.000 glav, proizvodnjo mleka na 340 mio litrov, proizvodnjo 
govejega mesa na 44.000 ton, prašičev na 30.000 ton in 
perutnine na 60.000 ton. 

Povečali bomo izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov za 
20%. Zato bodo pripravljeni posebni izvozni programi. Hkrati 
bomo zmanjšali uvoz kmetijskih pridelkov. 

Zagotovili bomo pravočasno oskrbo z reprodukcijskimi 
sredstvi in gorivom za družbeno organizirano proizvodnjo, za 
več ji izvoz in najnujnejšo oskrbo občanov. 

Pospešeno bomo nadaljevali z izvajanjem programa pro- 
storskih ureditvenih operacij: meliorirali bomo 5.200 ha, ko- 
masirali 8.000 ha ter usposobili 5.000 ha pašnikov. Zagotovili 
bomo vključ itev na novo usposobljenih kmetijskih zemljišč v 
družbeno organizirano proizvodnjo. 

Na osnovi kvalitetnejših oblik proizvodnega sodelovanja 
kmetov bodo zadružne organizacije in občine pospeševale 
združevanje zemlje za skupno proizvodnjo. 

Hitrejše uvajanje sodobne tehnologije v kmetijsko pro- 
izvodnjo, predvsem v zasebno, bomo zagotovili s kakovostno 
krepitvijo pospeševalne službe in z več jim vključevanjem izo- 
braževalnih strokovnih in znanstvenih organizacij v razreše- 
vanje ključnih tekočih in razvojnih proizvodnih problemov. 
Uveljavljati bomo morali takšne tehnologije pridelave, ki bodo 
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povečevale obseg proizvodnje, produktivnost proizvodnih 
tvorcev, uvajale ustrezno strukturo kultur in zniževale ener- 
getsko porabo. 

Okrepili bomo prizadevanja za nadaljnji razvoj kmetijskega 
zadružništva z izboljšanjem samoupravnega položaja združe- 
nih kmetov v zadružnih organizacijah in z ukrepi ekonomske 
politike vzpodbujali večjo družbeno organizirano proizvodnjo 
in zagotavljali boljši ekonomski in socialni položaj združenih 
kmetov. 

Pospešeno bomo izvajali program naložb v kmetijstvo v 
skladu z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije. Nadaljevali bomo s sovlaganjem v drugih republikah in 
pokrajinah v skupne projekte za povečevanje kmetijske proiz- 
vodnje na podlagi trajnih in dohodkovnih odnosov. S tem 
bomo povečevali skupno proizvodnjo v Jugoslaviji, zagotav- 
ljali več ji skupni izvoz in boljšo oskrbo - prebivalstva z živil- 
skimi proizvodi. 

Dosedanji razvoj v turističnem gospodarstvu in na- 
daljnje izboljševanje strukture prenočitvenih zmogljivosti v 
združenem in samostojnem osebnem delu ter krepitev izven- 
penzionske ponudbe z razvojem turistične infrastrukture 
omogočajo porast deviznega priliva za 20%. Povečanje deviz- 
nega priliva bomo dosegli tudi z več jim tujskim prometom v 
naravnih zdravilišč ih. 

Za dvig kvalitete storitev bomo podpirali prizadevanja de- 
lavcev, da bodo v organizacijah združenega dela turističnega 
gospodarstva znali zagotoviti kvaliteto storitev, ustvariti do- 
hodek in omogoč ili delavcem stimulativne osebne dohodke. 

1.2.3. V zaostrenih razmerah pri oskrbi z energijo bomo v 
okviru energetske bilance SR Slovenije uveljavljali potrebne 
ukrepe za varčevanje in enakomerno razporejanje razpoložlji- 
vih energetskih virov. Prav tako bomo nadaljevali z napori za 
zmanjševanje porabe energije na enoto proizvoda ter racio- 
nalno rabo energije v široki potrošnji. V ta namen bomo 
podpirali raziskovalno in inovativno dejavnost za povečevanje 
energetskih prihrankov na vseh področ jih. 

Prednost pri oskrbi z energijo bosta imeli predvsem proiz- 
vodnja za konvertibilni izvoz in pridobivanje hrane. Delovne 
organizacije energetskih dejavnosti bodo s povečanimi priza- 
devanji in boljšim vzdrževanjem naprav zagotavljali čim 
boljšo oskrbo z energijo. 

Na področ ju naftno plinskega gospodarstva bomo nadalje- 
vali z nadomeščanjem tekoč ih goriv s premogom, zemeljskim 
plinom, drvmi ter nadaljevali z dograjevanjem slovenskega 
plinovodnega omrežja. 

Neustrezno razmerje med skupnim prihodkom in stroški 
enostavne reprodukcije v elektrogospodarstvu in premogov- 
ništvu bomo zmanjševali tudi s hitrejšo rastjo cen električne 
energije in premoga od povprečne rasti cen. Nadaljevali 
bomo z geološkimi raziskavami na premog, nafto inzemeliski 
plin ter uran. 

Investicije za nadaljevanje proizvodnje in povečanje meha- 
niziranosti proizvodnje premoga bomo pospešeno nadalje- 
vali. Oskrba s premogom bo še nadalje odvisna tudi od dobav 
iz drugih SR in deloma iz uvoza. 

Gradnjo že začetih objektov za pridobivanje električne 
energije ter najnujnejših prenosnih in distribucijskih objektov 
v elektrogospodarstvu bomo nadaljevali. V 1984. letu bomo 
pričeli z gradnjo tistih prednostno opredeljenih elektroener- 
getskih objektov, za katere bo pripravljena tehnična doku- 
mentacija. 

1.2.4. V prometu in zvezah bo poudarek na varnosti, vzdrže- 
vanju in na investicijah, ki so v republiki dogovorjene kot 
prednostne zaradi izvozne usmerjenosti in zagotavljanja večie 
varnosti v prometu. 

Pospešeno bomo nadaljevali izvajanje programa za usklaje- 
vanje kopenskega prometa v SR Sloveniji predvsem z veča- 
njem udeležbe železniškega prometa, zlasti na daljših relaci- 
jahi z doslednejšim uvajanjam integralnih in kombiniranih 
oblik transporta, kar bo vplivalo na dosego energetskih pri- 

hrankov in zmanjšanje transportnih stroškov. V cestnem pro- 
metu bomo nadaljevali usklajevanje razvoja potniškega in 
tovornega prometa. Izboljšali bomo kvaliteto storitev, organi- 
zacijo in dohodkovno povezovanje organizacij združenega 
dela s področja cestnega prometa. 

Z več jo udeležbo domačih prevoznikov v zunanjetrgovinski 
menjavi in mednarodnem tranzitu bo dosežen za 20% več ji 
devizni priliv kot v letu 1983. Pri tem bomo okrepili medse- 
bojno dohodkovno povezovanje proizvodnih in prometnih 
organizacij združenega dela in njihov skupni nastop v tujini. 

1.2.5. Prizadevali si bomo uresnič iti dinamiko gradnje sta- 
novanj, predvideno z dogovorom o temeljih plana. Zato bomo 
pospešili pripravo stavbnih zemljišč ter v zvezi s tem preraz- 
poredil del stanovanjskih sredstev za komunalno opremljanje 
zemljišč in s tem omogočili hitrejše koriščenje namenskih 
sredstev za stanovanjsko gradnjo, tudi z njihovim večjim 
kroženjem v okviru bančnega sistema ter omogočili vse oblike 
gradnje stanovanj, tudi gradnjo za trg po proizvodnem načelu, 
vendar usklajeno s plani stanovanjskih skupnosti. 

Za uspešen prehod na stanarino, ki omogoča enostavno 
reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu bo rast stanarin 
znatno nad splošno rastjo cen. Ob tem bo okrepljen sistem 
subvencioniranja iz solidarnostnih sredstev za stanovalce z 
nižjimi dohodki na družinskega č lana. 

V bankah bodo razvili stimulativnejši sistem namenskega 
varčevanja občanov za stanovanjsko gradnjo, vključno z več- 
jim vključevanjem sredstev zdomcev. Hkrati bodo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela znižali delež sred- 
stev, ki jih v okviru sredstev sklada skupne porabe namenjajo 
za stanovanjsko gradnjo. 

S povečanim obsegom stanovanjske gradnje bomo dosegli 
poživitev proizvodnje v gradbeništvu, industriji gradbenega 
materiala, proizvodnji izdelkov za zaključna instalacijska dela 
in proizvodnji stanovanjske opreme. 

1.2.6. Za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva bodo orga- 
nizacije združenega dela prenesle maloserijsko in indivi- 
dualno proizvodnjo v organizacije združenega dela drobnega 
gospodarstva in nosilcem samostojnega osebnega dela na 
osnovi programov razvoja drobnega gospodarstva, namenje- 
nega izvozu, nadomeščanju uvoza, zaposlovanju, obogatitvi 
ponudbe iz maloserijske proizvodnje, širjenju storitvenih in 
drugih deficitarnih dejavnosti ter angažiranju sredstev obča- 
nov, posebno še delavcev, ki se vračajo z dela v tujini. 

Poenostavljeni bodo postopki za pričetek obratovanja ter 
predlagane spremembe carinskih in drugih predpisov, ki zavi- 
rajo hitrejše odpiranje obratovalnic. 

1.2.7. Investicije bomo usmerjali v boljše izkoriščanje in 
povečanje proizvodnih zmogljivosti, da bi dvigali produktiv- 
nost, pri čemer bodo imele prednost naložbe, ki bodo bi- 
stveno prispevale k izboljševanju neto deviznega priliva in 
dolgoročno zagotavljale oskrbo gospodarstva in prebivalstva 
z energijo in osnovnimi kmetijskimi pridelki. 

V splošnih združenjih bodo ob sodelovanju bank in Samou- 
pravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino spodbujali in pospeševali samoupravno zdru- 
ževanje sredstev za uresničevanje ključnih izvozno usmerje- 
nih investicij. 

Za skladnejši regionalni razvoj in zlasti hitrejše zaposlova- 
nje na manj razvitih območjih se bodo organizacije združe- 
nega dela v okviru gospodarskih zbornic in splošnih združenj 
dogovarjale o investicijah na manj razvitih območjih. Te na- 
ložbe bomo spodbujali s povečanim deležem bančnih sred- 
stev v financiranju in z ugodnejšo obrestno mero. Hkrati 
bomo zadržali doseženi delež infrastrukturnih naložb na teh 
območjih v celotnih infrastrukturnih naložbah v republiki ter 
nadaljevali z davčnimi olajšavami. 

S sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti ne bomo začenjali novih investicij. Izjemoma bo 
mogoče začeti investicije skupnega republiškega pomena, za 
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katere so že zbrana sredstva in so opredeljene v dopolnjenih 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Samoupravne interesne skupnosti bodo 
namenjale razpoložljiva investicijska sredstva za plač ilo dol- 
gov in selektivno dokončanje začetih objektov, za katere 
bodo organizacije združenega dela družbenih dejavnosti 
združevale sredstva amortizacije ter za nadomeščanje in po- 
sodabljanje raziskovalne in medicinske opreme. Nove investi- 
cije v objekte družbenih dejavnosti iz programov samopri- 
spevkov bomo začenjali, če so dogovorjene v spremembah in 
dopolnitvah samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o 
temeljih planov in ko bo s samoprispevkom zbranih vsaj 50% 
sredstev za posamezni objekt. Za to ne bo moč uporabljati 
sredstev, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih. 

2. Boljše gospodarjenje in krepitev reproduktivne sposob- 
nosti gospodarstva 

2.1. Z boljšim delom, večjo delovno odgovornostjo in 
ustvarjalnostjo ter spodbujanjem inovacij, smotrnejšo organi- 
ziranostjo in varčevanjem na vseh področjih bomo povečali 
uč inkovitost gospodarjenja ter krepili reproduktivno sposob- 
nost v organizacijah združenega dela in družbi v celoti. Ob 
utrjevanju ustavne vloge delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela bomo presegali lokalistične težnje in znižali 
proizvodne stroške v temeljnih organizacijah združenega dela 
z doslednim in uč inkovitim opravljanjem vseh poslovnih funk- 
cij na ravni delovne organizacije. 

Aktivnosti za uč inkovitejše gospodarjenje in krepitev repro- 
duktivne sposobnosti gospodarjenja bodo usmerjene tudi v 
dohodkovno povezovanje z organizacijami združenega dela v 
Sloveniji in v drugih republikah in pokrajinah na osnovi 
skupno opredeljenih interesov in delitve dela. 

Organiziranost bank bomo prilagodili potrebi optimalne 
koncentracije družbenih sredstev in njihovega hitrejšega kro- 
ženja. 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje in družbenih dejavnosti bomo preverili samoupravno 
organiziranost z vidika smotrnosti, povečali uč inkovitost dela, 
izboljšali organizacijo dela, dvignili strokovnost ob spreme- 
njenih ustaljenih načinih izvajanja in uvajali boljšo informacij- 
sko tehnologijo. Zato bodo v interesnih skupnostih pospe- 
šeno izoblikovali racionalne skupne strokovne službe in uve- 
ljavili njihovo strokovno odgovornost za predlagane rešitve. 

Pri vseh subjektih združenega dela bomo zaostrili odgovor- 
nost vodilnih in drugih strokovnih delavcev za predlagane 
ukrepe in njihovo izvajanje ter samoupravnih organov za 
sprejete odločitve in opravljanje nadzorne in kontrolne funk- 
cije. 

Zaostrili bomo predpise s področja delovnih razmerij, da 
bodo delavci v združenem delu lažje in hitreje sankcionirali 
neizpolnjevanje delovnih obveznosti, zlasti slabo delo in go- 
spodarjenje. 

2.2. Predvideno stopnjo rasti zaposlenosti v letu 1984 bomo 
dosegli predvsem z boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmog- 
ljivosti, kvalitetnejšim zaposlovanjem in omejevanjem določe- 
nih vrst dopolnilnega dela. 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
bodo pri razporejanju dohodka dajale prednost ustvarjanju 
novih možnosti za zaposlovanje. 

Organizacije združenega dela bodo pripravile s pomočjo 
splošnih združenj in širših asociacij združenega dela analize 
o izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in ugotovile pogoje 
za dodatno zaposlovanje predvsem v tistih organizacijah 
združenega dela, kjer so možnosti za dodatno zaposlovanje v 
izmenskem delu in uvajanju dopolnilnih proizvodnih progra- 
mov; pa tudi z razporejanjem delovnih sredstev in delavcev 
med temeljnimi organizacijami združenega dela in v drobno 
gospodarstvo 

V družbenih dejavnostih se bo rast zaposlenosti znižala, že 

zaposleni v teh dejavnostih pa bodo smotrneje razporejeni 
glede na obratovalni čas; bistveno bo skrčen obseg nadur- 
nega dela in dopolnilnega dela. 

Pri nadomeščanju delavcev na izpraznjenih delih in nalo- 
gah in pri novem zaposlovanju bodo imeli prednost mladi 
iskalci zaposlitve z ustreznejšo stopnjo strokovne izobrazbe. 

2.3. Z ukrepi ekonomske politike in drugimi bomo odprav- 
ljali fiktivni dohodek, preprečevali prelivanje obratnih sred- 
stev v investicijska sredstva in spreminjali razmere na po- 
droč ju tečajnih razlik. 

Uveljavili bomo združevanje dela sredstev rezerv temeljnih 
organizacij združenega dela družbenih dejavnosti, predvsem 
za zagotavljanje socialne varnosti delavcev v teh dejavnostih. 

V občinah, kjer organizacije združenega dela po zaključnih 
računih za 1983. leto ne bodo izkazovale nekritih izgub, bodo 
znižali stopnje za združevanje sredstev rezerv v občinske 
sklade skupnih rezerv. 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za razbremenjevanje do- 
hodka organizacij zruženega dela in pripravili dopolnitev in- 
formacijskega sistema za celovito in enotno spremljanje do- 
hodka in njegove delitve za posamezne namene porabe. 

Presežek prihodkov nad dohodki, ugotovljen v zaključnem 
računu Narodne banke Slovenije za 1983. leto bo vrnjen 
temeljnim organizacijam združenega dela - nosilcem pre- 
skrbe v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz dogovorov oz. 
sporazumov o oblikovanju republiških blagovnih rezerv. 

2.4. Z uč inkovitejšim gospodarjenjem bomo zagotavljali 
več jo proizvodnjo in s tem zmanjševali pritiske na rast cen. 
Nadalje bomo izvajali selektivno in diferencirano politiko cen, 
usklajeno s prednostnimi razvojnimi programi organizacij 
združenega dela oziroma dejavnosti ter tako omogočali od- 
pravljanje najizrazitejših cenovnih nesorazmerij. 

Za skupine proizvodov in storitev, pri katerih bomo s pove- 
čano proizvodnjo zagotovili usklajenost ponudbe in povpra- 
ševanja bodo skupnosti za cene predlagale spremembo po- 
stopkov in režimov kontrole cen. 

Z družbenim dogovorom o preskrbi enotnega jugoslovan- 
skega trga in izpopolnitvami blagovnih rezerv si bomo priza- 
devali ohraniti oskrbljenost občanov na ravni iz leta 1983. 

2.5. Z aktivnejšo davčno politiko bomo zagotavljali enako- 
mernejši prispevek vseh za splošne družbene potrebe. Spod- 
bujali bomo povečanje obsega proizvodnje in storitev drob- 
nega gospodarstva, večje zaposlovanje, povečanje izvoza 
blaga in storitev na konvertibilno področ je, vlaganje sredstev 
v širitev dejavnosti in modernizacijo osnovnih sredstev. 

Na področju kmetijstva bomo z davčno politiko spodbujali 
predvsem povečanje družbeno organizirane tržne proizvod- 
nje in obdelavo vseh kmetijskih zemljišč . 

3. Politika osebnih dohodkov, prestrukturiranja družbenih 
dejavnosti in prilagajanja splošne porabe 

3.1. Raven in rast sredstev za osebne dohodke v posamez- 
nih organizacijah združenega dela v gospodarstvu bo odvisna 
od dosežene in povečane proizvodnje, produktivnosti dela, 
boljše ekonomije dela in sredstev, izvoznih rezultatov na 
konvertibilnem področju in od drugih kvalitativnih dejavnikov 
gospodarjenja. 

Osnove in merila za ugotavljanje prispevka teh dejavnikov 
bodo delavci določ ili v samoupravnih sporazumih dejavnosti 
o skupnih izhodišč ih in osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki bodo upo- 
števali specifične pogoje dela v posamezni dejavnosti. Z do- 
govorom o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1984 bomo v obdobju do sprejetja samouprav- 
nih sporazumov dejavnosti na podlagi selektivnih usmeritev 
zagotavljali, da bodo sredstva za osebne dohodke odvisna le 
od gospodarjenja z minulim delom in prispevka delavcev k 
boljšim rezultatom dela, izkazanih tudi v dohodku. 

Udeleženci dogovora zlasti pa Zveza sindikatov Slovenije se 
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bodo zavzemali za to, da bodo delavci uporabljali in dograje- 
vali v svojih samoupravnih splošnih aktih sprejete osnove in 
merila za delitev osebnih dohodkov, tako da se bo vsakemu 
delavcu odmerjal osebni dohodek glede na njegov prispevek 
k doseženim rezultatom in da se bo bolj spodbujalo delo in 
rezultati dela proizvodnih delavcev, delavcev, ki delajo v težjih 
delovnih pogojih ter izumiteljstvo, inovatorstvo in ustvarjalno 
delo. 

Sredstva za skupno porabo v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela bodo ostala nominalno na ravni iz leta 1983. Iz 
teh sredstev bodo delavci zagotavljali sredstva za posamezne 
prejemke le v skladu z dogovorjenimi normativi ter pospeše- 
vali v okviru delovnih organizacij solidarnostno združevanje 
dela teh sredstev za zagotavljanje posameznih namenov 
sklada skupne porabe (zlasti prehrana, regres). V okviru tako 
omejenih sredstev sklada skupne porabe v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela se bodo delavci odločali o zagotav- 
ljanju sredstev za te namene ter o različnih obveznostih za 
potrebe družbenega standarda v krajevni skupnosti in obč ini. 

3.2. S sredstvi za družbene dejavnosti bomo selektivno 
pospeševali predvsem programe, ki najbolj neposredno po- 
spešujejo gospodarsko in ustvarjalno moč družbe ter zago- 
tavljajo enake izhodiščne pogoje za razvoj posameznika in 
ohranjanje njegove socialne varnosti. 

3.2.1. Raziskovalci in raziskovalne organizacije se bodo 
izraziteje usmerili v oblikovanje razvojnih projektov organiza- 
cij združenega dela. Organizacije združenega dela bodo kre- 
pile lastne raziskovalne zmogljivosti ter trdnejše in trajnejše 
sodelovale s samostojnimi raziskovalnimi organizacijami. 

Za uresničevanje več jih in zahtevnejših razvojnih projektov 
ter večjih sanacijskih programov bodo oblikovane tudi zdru- 
žene skupine raziskovalno-razvojnih kadrov. Prizadevali si 
bomo za kroženje kadrov med raziskovalnimi organizacijami', 
visokošolskimi organizacijami ter organizacijami združenega 
dela materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. 

Produktivnost in uč inkovitost raziskovalne dejavnosti bomo 
povečevali tudi z uvozom raziskovalne opreme, omogoča- 
njem zakupa in najemanja raziskovalne opreme in domačim 
razvojem ter proizvodnjo te opreme. To bodo Zagotavljale 
raziskovalne organizacije s tesnejšim sodelovanjem z izvoz- 
niki. Zagotovljena bodo sredstva za uvoz tuje znanosti in 
strokovne literature, potrebne za vzgojo raziskovalnih kadrov 
in temeljno raziskovalno delo. Vzpodbujali bomo združevanje 
sredstev za dograjevanje informacijskih sistemov za prenos 
znanja. 

3.2.2. V usmerjenem izobraževanju bo prioritetna naloga 
priprava vzgojno-izobraževalnih programov visokega šolstva, 
tako da bo mogoče že za šolsko leto 1985/86 izdelati usklajen 
in na novih programih temelječ razpis za vpis. Nadaljevali 
bomo z vsebinskim in organizacijskim izpopolnjevanjem 
srednjega usmerjenega izobraževanja. Pri tem bomo v celot- 
nem usmerjenem izobraževanju uveljavljali širše zasnovane 
programe za pridobitev izobrazbe v skladu s potrebami zdru- 
ženega dela. 

Poleg odpravljanja programskega in vsebinskega podvaja- 
nja bo potrebno poskrbeti tudi za dognano in skrbno analizo 
doseganja ciljev, ki jih ima izobraževanje pri prenašanju in 
oblikovanju nacionalne identitete. 

V razvoju osnovne šole bo prioritetna naloga izobraževalnih 
skupnosti ter Izobraževalne skupnosti Slovenije uresničeva- 
nje zagotovljenega programa osnovne šole kot družbeno do- 
govorjenega standarda osnovne vzgoje in izobraževanja, ki 
ga zagotavljamo v celotni republiki na načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. 

3.2.3. Na področ ju zdravstvenega varstva bomo zadržali 
doseženo raven zdravstvene varnosti prebivalstva. Pri tem 
bomo pospešili uresničevanje dogovorjene delitve dela med 
zdravstvenimi organizacijami in v tem okviru prilagodili raz- 
položljive zmogljivosti, organizacijo dela in programe zdrav- 
stvenega varstva dohodkovnim možnostim v občinskih zdrav- 

stvenih skupnostih. V tem okviru bomo hitrejše usposabljali in 
krepili osnovno zdravstveno dejavnost, hkrati pa dvigovali 
kvaliteto in opremljenost v Univerzitetnem Kliničnem centru. 
Del obveznosti za zdravstveno varstvo bomo prenesli nepo- 
sredno na organizacije združenega dela, kar naj bi skupaj z že 
sprejeto povečano udeležbo uporabnikov pri ceni zdravstve- 
nih storitev povečalo skrb in odgovornost občanov za lastno 
zdravje. 

3.2.4. Z usklajenim načrtovanjem, gospodarskim poslova- 
njem in povezovanjem moč i bo v kulturnih dejavnostih treba 
ohraniti že doseženo raven kulturnega življenja ter umetniške 
ustvarjalnosti in pri tem ustrezno vključevati tudi nove zmog- 
ljivosti, ki nastajajo na tem področ ju. 

3.2.5. Na področ ju varstva borcev NOV bomo spremenili 
predpise o vojaških invalidih in priznavalninah borcev NOV, 
da bodo pri ugotavljanju upravičenosti do družbenih pomoč i 
upoštevani vsi redni dohodki upravičenca, razen invalidnine. 

3.2.6. Nadaljevali bomo s preoblikovanjem denarnih po- 
moč i družinam, ki same s svojim delom ne morejo zagotoviti 
dovolj sredstev za preživljanje otrok, v različne funkcionalne 
oblike pomoči. Družbene denarne pomoč i, ki predstavljajo 
upravičencem edini vir preživljanja, bodo povečane skladno z 
določ ili samoupravnega sporazuma o uveljavljanju socialno 
varstvenih pomoč i in prispevkih k socialno varstvenim stori- 
tvam. 

V 1984. letu bo pričel veljati zakon o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, za kar bodo 
občinske skupnosti socialnega skrbstva zagotavljale sredstva 
po načelu solidarnosti. 

3.3. Prednostna naloga upravnih in izvršnih organov bo 
preverjanje predpisov, ki zahtevajo sedanji prekomeren ob- 
seg administrativnih del, da bi tako ustvarili pogoje za zmanj- 
ševanje zaposlenih pri teh opravilih. 

V splošni porabi bomo nadaljevali s skrajno racionalno 
porabo sredstev, nadaljnjim krčenjem naložb in povečanjem 
uč inkovitosti uprave. Ob tem bomo zagotovili, da se bo bolj 
zmanjšalo število delavcev na administrativnih in pomožnih 
delih v korist delavcev, ki opravljajo zahtevnejše strokovne in 
operativne naloge iz temeljne dejavnosti upravnih organov. Iz 
dejavnosti upravnih organov bomo izloč ili tiste naloge, ki po 
svoji naravi ne sodijo med opravila državne uprave. 

Upravni organi bodo povečali kvaliteto in uč inkovitost svo- 
jega dela z boljšo strokovno usposobljenostjo delavcev, smo- 
trnejšo organizacijo, metodami dela in boljšo izrabo tehnične 
opreme ter s stimulativnejšim zagotavljanjem sredstev za delo 
in nagrajevanje delavcev. Na podlagi pripravljenih strokovnih 
podlag bomo postopno uveljavili normative za zagotavljanje 
potrebnega obsega dela kot podlago za vrednotenje proara- 
rrlov dela. 

Z enakimi ukrepi bodo povečali uč inkovitost dela tudi pra- 
vosodni organi. 

Pri zagotavljanju sredstev za delo državnih organov bodo 
prednostno obravnavani organi, ki opravljajo naloge za več 
obč in skupaj, v okviru materialnih stroškov pa tisti stroški, od 
katerih je neposredno odvisna uč inkovitost pri izvrševanju 
funkcij posameznih državnih organov. 

Rast splošne porabe v občinah bo še v več ji meri temeljila 
na ustreznejši odmeri davkov ter hitrejši in uč inkovitejši izter- 
javi. Uprave družbenih prihodkov bodo z doslednim izvaja- 
njem davčne politike uresničevale načelo, da k pokrivanju 
splošnih družbenih potreb prispevajo sorazmerno več  tisti, ki 
ustvarjajo več ji dohodek. 

3.4. V skladu s srednjeročnimi usmeritvami, aktualnimi vo- 
jaško-političnimi in varnostnimi razmerami bomo uveljavljali 
l??vo s's*ema*sko ureditev s poudarkom na družbeni samoza- šč iti in krepitvi podružabljanja. V okviru razpoložljivih mate- 
rialnih možnosti bo obrambnozaščitna sposobnost poveče- 
vana z: 

- izpopolnjevanjem organizacije in modernizacije terito- 
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rialno obrambe ter uveljavitvijo vzajemnosti vseh občin pri 
njenem financiranju; 

- praktičnim uveljavljanjem dopolnjene zasnove narodne 
zaščite; 

- izboljševanjem vsebine, racionalnosti in usklajenosti 
obrambnozaščitnega usposabljanja; 

- nadaljnjim celotnim razvojem civilne zašč ite ob izpolnje- 
vanju zlasti preventivnega enotnega sistema organiziranja, 
odgovornosti in delovanja v primeru naravnih in drugih ne- 
sreč ; 

- z izvajanjem drugih nalog neposrednega obrambnega 
pomena v skladu s programi, dejanskimi možnostmi in potre- 
bami. 
IV. Drugi dokumenti k Resoluciji 

Naloge in ukrepi na posameznih področ jih družbenega in 
gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo zaokroženo opre- 

ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

deljeni v Načrtu uresničevanja dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije in v naslednjih dokumentih; 

1. Usklajeni plani organizacij združenega dela v Samou- 
pravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino. 

2. Energetska bilanca SR Slovenije za 1984. leto. 
3. Program aktivnosti za pospeševanje domačega in tuj- 

skega turizma. 
4. Načrt o uresničevanju politike zaposlovanja v 1984. letu. 
5. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 

nja dohodka v 1984. letu. 
6. Dogovor o izvajanju politike splošne porabe na ravni 

občin. 
7. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin v SR Slo- 

veniji. 
8. Zakon o proračunu SR Slovenije. 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja usmeritev družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

v letu 1983 z oceno možnosti razvoja 

v letu 1984    

I. Spremembe v pogojih za gospodarjenje in 
uresničevanje usmeritev družbenega plana ter 
resolucije v letu 1983 

Za pogoje, ki se jim je letos moralo prilagajati gospodarstvo 
in v katerih je potekalo uresničevanje usmeritev plana in 
nalog resolucije, je bilo tudi letos značilno, da so se še naprej 
zaostrovali. Praktično na vseh področ jih ekonomske politike 
imamo opravka z restrikcijami in z oženjem poprejšnjih mož- 
nosti poslovanja. Slovensko gospodarstvo se je kljub težavam 
razmeroma spretno prilagajalo tem spremembam. Tako vsaj 
kažejo proizvodni dosežki, ki y razmerah, kakršnim smo priča, 
nikakor niso zanemarljivi - še zlasti ne na področju industrije. 

Med letom so se pogoji gospodarjenja v primerjavi s tistimi, 
ki so bili znani v času, ko je bila sprejeta resolucija, najbolj 
spremenili z junijsko-julijskim paketom. Zmanjšala se je raz- 
polagalna pravica pri devizah od približno 60% na približno 
47%; vračanje tujih kreditov ja vedno bolj obremenjevalo 
devizni priliv, pospešeno je bilo drsenje tečaja dinarja, med- 
tem ko je pri politiki izvoznih stimulacij prišlo do krčenja, 
dodatno pa je bila zaostrena že tako trda politika porabe. 

Politika razmeroma višjih obrestnih mer je v letošnjem letu 
kljub siceršnji skrajno restriktivni kreditno monetarni politiki 
in zlasti močno zožujočemu limitu za neto domačo bančno 
aktivo, ki naj bi ožil zadolževanje gospodarstva, vseeno pripe- 
ljala do krepkega skoka v stroških gospodarstva za obresti. 
OZD so se namreč ob pojemajoč i likvidnosti bolj kot doslej 
zatekale k medsebojnemu zadolževanju. 

Za pogoje gospodarjenja, ki izhajajo iz cenovne politike, pa 
je bilo tudi do avgustovske odmrznitve znač ilno, da so se 
zlasti povečevale tiste cene, ki več ini dejavnosti pomenijo 
strošek, ter da je bila bitka za več ji dohodek žal tudi v letu 
1983 skozi cene bolj »donosna«, kot pa še tako močno priza- 
devanje za boljšo produktivnost, smotrnejše gospodarjenje in 
stabilizacijsko obnašanje. 

Močnejša restriktivna naravnanost delitvene politike je pri- 
peljala v naši republiki do tega, da se v letošnjem letu v 
nominalnem izrazu v glavnem uresničujejo razmerja iz resolu- 
cije, saj se v delitvi celotnega prihodka veča delež akumula- 
cije. Deleži osebne, skupne, splošne in investicijske porabe v 
družbenem proizvodu pa so se - kot kaže - bolj drastično 

zmanjšali, kot pa je kazalo sprva, da se letos bodo, celo bolj, 
kot je kazalo v perspektivi do leta 1985. S tem se povečuje 
prostor za dinarsko pokrivanje dolgov, najetih v tujini, vendar 
pa bo takšne procese prestrukturiranja v družbenem proi- 
zvodu v tem tempu izredno težavno zdržati tudi v prihodnjem 
letu. 

Prizadevanja, da bi uresničevali usmeritve družbenega 
plana (kjer od prvotnih kvalitativnih ciljev tudi s spremembami 
in dopolnitvami Dogovora o temeljih plana v bistvu nismo 
odstopali) in naloge iz resolucije, so tudi v Sloveniji tedaj 
potekala v razmerah, v katerih so prevladovali: vplivi spre- 
memb tečaja dinarja, visokih obresti, težav v oskrbovanju z 
devizami, omejene dinarske likvidnosti, manjših možnosti za 
investiranje (tudi v nujne modernizacije), v poprečju manj- 
šega manevrskega prostora za osebne dohodke, upadanja 
kupne moč i prejemkov prebivalstva, ožjih okvirjev za vso 
porabo in zlasti močnih omejitev v skupni in splošni porabi. 
Skratka, pogoji gospodarjenja so v letu 1983 zlasti v znamenju 
politike oženja globalnega povpraševanja. To je bilo glede na 
generalni presežek povpraševanja nad ponudbo in pezo za- 
dolžitve v tujini očitno nujno. Pomanjkljivost pri tem pa je, da 
s tem v bistvu še nismo segli do strukturnih korenov gospo- 
darskih problemov in do nujnega pritiska na prestrukturiranje 
oziroma odpravljanje najtežjih nesorazmerij v produkciji. 

V takih razmerah uresničevanje posameznih nalog iz reso- 
lucije v Sloveniji sicer teče in nikakor ne bi kazalo tudi 
kakorkoli razvrednotiti prizadevanj ter doseženih rezultatov. 
Vendar pa so tudi za relativno ugodnimi pokazatelji, s kate- 
rimi običajno merimo izpeljavo resolucijskih zahtev, še vedno 
nakopičeni temeljni problemi. Ti narekujejo, da v skladu z 
načrtom za uresničevanje dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije osredotočimo pozornost zlasti na stran po- 
nudbe in na tiste naloge, prek katerih bi hitreje spreminjali in 
usklajevali sestavo gospodarstva. 

V nadaljevanju analize podajamo prikaz poglavitnih vsebin- 
skih problemov na posameznih področjih, kot se na prehodu 
leta 1983-84 kažejo v združenem delu v Sloveniji. Pri glavnih 
indikatorjih v naslednji tabeli zaradi prikaza možne kontinui- 
tete dodajamo še leto 1984 ter predvidene okvirje na jugoslo- 
vanski ravni. 



GLOBALNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981-1983 IN PRVA PREDVIDEVANJA 
RAZVOJA SRS IN SFRJ V LETU 1984 

stopnje rasti v % 

1981 1982 I—V—83 I—IX—83 ocena 1983 resolu— predvid. 1984 

zacija zacija I-V-82 I-IX-82 (maj) (okt) 1983 SRS SFRJ(4) 

Družbeni proizvod - nominalno 
-realno 

Fizični obseg industr.proiz. 
Fizični obseg kmet.proizvod. 
Proizvodnja v gradbeništvu 

35,7 
-0,9 
1.9 
1,7 

28,3 
0,5 ... 
2,1 2,3 
7,0 ... 

3,2 

-10,1 -12,4 -12,0 

31,0 
1,0 
1,6 
4,0 

-12,0 

36,0 
0,5 
2,0 
2,0 

-15,0 

21,8 
1,5 
1,5 
4,0 

-8,0 

27,5 
do 2 

2-3 
3-4 

-10,0 

2-3 
3-4 
2,0 

-4,0 

Zaposlenost v združ.delu 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 12,3 13,7 16,2(1) 15,3(3) 17,0 
Produktivnost dela v gospodar. -1,4 -0,2   ... 0,5 

0,6 1,1 
16,9 

0,0 0,5 

Porabljena sredstva (brez 
amortizacije po min. stop.) 38,9 28,2 
Bruto dohodek v gospodarstvu 33,1 29,4 
Dohodek v gospod. 33,4 24,6 
Čisti doh.gospodar. 27,1 21,3 
Akumulacija v gospodarstvu 43,3 6,3 

0,6 

0,5 

2,0 
990 

0,0 

Celotni prihodek gosp.(nomin.) 37,4 28,6 34,1(2) 36,2(3) 33,5 37,0 22,0 27,5 27,8 

34,6(2) 37,3(3) 34,0 37,5 22,0 27,5 27,3 
32,7(2) 35,5(3) 31,1 36,0 21,8 27,5 26,0 
30,8(2) 34,7(3) 30,0 35,0 21,4 27,0 25,3 
25,3(2) 28,3(3) 24,3 27,5 18,0 23,0 27,0 
36,3(2) 41,6(3) 39,0 42,0 31,3 29,0 35,7 

Izvoz blaga in storitev (nomin.)29,8 -0,6 
v tem: -konvertibila 26,3 -0,5 
Izvoz blaga (nominalno) 22,9 2,3 
v tem: -konvertibila 17,6 5,6 
Uvoz blaga in storitev (nomin.) 10,7 -8,6 
v tem: -konvertibila 10,3 -9,4 
Uvoz blaga (nominalno) 7,8 -7,2 
v tem: -konvertibila 7,0 -6,0 
Pokritje uvoza blaga z izvozom 
blaga (v %): - skupaj 85,4 94,2 

- konvertibila 78,5 88,1 
Uvoz repromater.- konvertibila -4,2 -7,0 

5,6 
15,4 

4,1 
-3,6 

83,6 
91,1 
-7,0 

6,5 
13,8 

5,5 
2,5 

88.2 
91.3 
0,0 

Cene proizvajalcev 
industrijskih proizvodov 
Cene na drobno 
Cene kmetijskih pridelkov 
Življenjski stroški 
Deflator DP 

42,5 23,1 23,7 25,3 
45,1 29,0 31,9 35,1 
37,5 36,8 42,1 42,9 
42,7 '30,1 32,2 35,0 
36,9 28,0   

12,8 
15,0 
12,0 
15,0 
5,3 
5,5 
4,0 
4,0 

101,5 
97,6 

10,0 
15,0 
10,0 
15,0 
1,0 
2,0 
1,0. 
2,0 

14,6 
18,0 
15,0 
20,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

102,0 103,0 
100,0 104,0 

2,0 ... 

19.5 
32,8 

33.6 
30,0 

15,0 
20,0 
16,0 
20,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

111,0 
112,0 

7,0 

28,0 
39,0 okoli 20 
47,0 
39,0 
35,0 20,0 

17,0 
20,0 
17,0 
20,0 
6,0 
4,5 
6,0 
4,0 

88,0 
85,5 
3,0 

25,0 25,0 

(1) obdobje januar - marec 1983 
(2) obdobje I-III.83/1-111.82 
(3) obdobje I-VI 83/I-VI 82 
(4) Povzeto iz: "Osnovni indikatori uz nacrt rezolucije o politici društveno ekonomskog razvoja 

Jugoslavije u 1984.g." (SZDP, Beograd, 7. okt. 1983) 
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stopnje rasti v % 

1981 1982 I-V-83 I-IX-83 ocena 1983 resolu- 
reali- reali-     cija 
zacija zacija I-V-82 I-IX-82 (maj) (okt) 1983 

predvid. 1984 

SRS SFRJ(4) 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno 
- realno 
v tem: 
- gospodarske investicije: 
- nominalno 
- realno 
- negospodarske investicije: 
- nominalno 
- realno 
Od tega: 
- investicije v stanov.gradnjo: 
- nominalno 26,7 17,0 
- realno -9,8 -5,6 
- ostale negospodarske invest. 
- nominalno 7,1 -13,3 
- realno -23,5 -33,3 

11,6 13,6 
-20,0 -12,2 

8,0 17,5 
-23,0 -9,5 

19,9 10,6 
-14,2 -15,0 

16,0 

19,4 

9,0 

9,9 

6,7 

18,2(1) 20,2 
-7,5 

20,5(1) 25,0 
-4,0 

13,6(1) 10,6 
-15,0 

18,9(1) 14,9 
-11,6 

1,8(1) 0,0 
-30,0 

17,4 
-13,0 

20,0 
-11,0 

12,0 
-17,0 

17,0 
-14,0 

0,0 
-26,0 

16,0 
-3,0 

20,0 
0,0 

6,0 
-12,0 

17,0 
-2,5 

0,0 
-20,0 

12 
-10 

18 
-5 

0 
-20 

0 
-20 

0 
-20 

-10,7 

-12,0 

-8,5 

-4,0 

-40,0 

(1) obdobje I-VII.83/I-VII.82 

Delež investicij v osnovna 
sredstva v družb.proizvod.(v %) 
- skupaj 24,4 22,0 
- gospodarske investicije 15,4 14,3 
- negospodarske investicije 9,0 7,7 

20,1 
13,6 
6,5 

18,8 
12,8 
6,0 

21,0 
14,0 
7,0 

17,0 
12,0 
5,0 

22,2 
13,4 
8,8 

Osebna potrošnja prebivalstva 
- nominalno 27,9 29,2 ... 
- realno -10,3 -0,7 ... 
Sredstva za bruto OD (nomin.) 23,2 26,6 21,7(1) 
Sredstva za neto OD (nomin.) 30,7 26,5 18,0(1) 
Realni OD na zaposlenega -8,8 -3,2-10,3 

23,5(2) 
21,3(2) 
-9,3(2) 

20,3 
-7,8 
19,5 
17,5 

-10,0 

24,0 
-10,0 
23,0 
21,0 

-13,0 

13,0 
-6,0 
13,8 
10,7 
-7,8 

24,0 
-1,0 
21,5 
23,0 
-2,0 

0,7 

-0,4 

(1) obdobje I-III.83/1-111.82 
(2) obdobje I-VII.83/I-VII.82 

Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb 
- nominalno 34,2 27,5 25,6 25,6(1) 20,4 25,7 17,3 21,2 
- realno -6,0 —1,7 ... ... -7,5 -6,9 -2,3 -3,0 
v tem: 
- SIS družbenih dejavnosti 

— nominalno 33,6 25,1 18,1 18,1(1) 15,0 19,6 10,7 21,5 
— realno —6,4 —2,3 ... ... —11,5 —11,4 —7,8 —3,0 

- SPIZ in starostno zavarov. 
kmetov 
— nominalno 35,3 32,2 39,3 39,6(1) 30,3 36,7 29,2 20,8 
— realno -5,1 1,6 ... ... 0,0 1,3 7,6 —3,0 

(1) Obdobje I-VIII 1983 / I-VIII 1982 
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stopnje rasti v % 

1981 1982 I-V-83 I-IX-83 
reali- reali-     
zacija zacija I-V-82 I-IX-82 

11.0 11,0 18,0 
13.1 13,1) 
18,0 -7,5 
16,0 -5,7) -5,5 

Prispevek zveznemu proračunu 
(kotizacija) - nominalno 67,4 23,8 70,5 11,7 11,7 11,7 

(oziroma (3) 48,2 48,2 48,2) 

(1) Dejanska poraba sredstev v občinskih proračunih je v 1982 večja le za 15,6 %; višji priliv sredstev je 
šel za intervencije v proizvodnjo hrane. 
(2) Predvidena rast neto republiškega proračuna za 1983 je 10,8 %, skupaj z dodatnimi obveznostmi 
(najnujnejša modernizacija organov za notranje zadeve, obveznosti do Črne gore, Kosova in 01 v Sarajevu) pa 
za 14,9 %. To vpliva na skupno rast sredstev za splošno porabo v SRS (skupaj s temi obveznostmi znaša 13,1 
%, brez teh obveznosti 11 %). 
(3) Obveznost SRS za plačilo kotizacije zveznemu proračunu za leto 1983 je za 11,7 % večja od obveznosti za 
leto 1982. V letu 1982 plačano le 88,0 % letne obveznosti, zato se dejanska vrednost v letu 1983 (skupaj s 
poravnavo obveznosti iz leta 1982) poveča za 48,2 %. 

ocena 1983 resolu- predvid. 1984 
  cija   

(maj) (okt) 1983 SRS SFRJ(4) 

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 
- nominalno 27,5 20,7(1) 5,6 11,0 

(oziroma (2) 13,1 
-realno -7, -5,7 ... -14,8 

(oziroma 13,0 

II. Problematika in cilji na ključnih področjih na 
prehodu 1983-1984 

1. Ekonomski odnosi s tujino 
Pri ekonomskih odnosih s tujino dosegamo v prvih devetih 

mesecih tega leta relativno ugodne rezultate. Skupni izvoz 
blaga je v devetih mesecih za 7% več ji kot v enakem obdobju 
lani, konvertibilni izvoz pa za 14%. Vendar pri tem vedno bolj 
postaja jasno, da z Resolucijo zastavljenih ciljev ne bo moč 
doseč i. Poleg fizičnega izvoza, ki zaostaja za predvidevanji, je 
manjši tudi konvertibilni devizni priliv, ki je bil v prvih osmih 
mesecih za 9% manjši kot v istem obdobju lani (priliv od 
izvoza blaga za 2%, priliv od izvoza storitev za 26%)1. 

Skupni uvoz blaga je glede na lansko leto nekoliko porastel 
(za 5%), pri čemer je konvertibilni uvoz poraste! za 2%. Uvoz 
opreme izkazan na osnovi namena (opredeljenega v carinski 
deklaraciji in ne po pretežnem namenu, kot to izkazuje ura- 
dna statistika) je znašal 83 mio US dol. Uvoz blaga široke 
potrošnje je glede na lansko leto manjši, ves ostali uvoz pa 
predstavlja uvoz surovin in reprodukcijskega materiala; delež 
tega uvoza v celotnem se bo glede na pričakovano rabo že 
dogovorjenih blagovnih kreditov še povečeval. 

Tako smo v prvih devetih mesecih dosegli 88,2% pokritje 
skupnega uvoza blaga z izvozom blaga, na konvertibilnem 
področju 91,3%. Zmanjšuje se tudi zunanjetrgovinski pri- 
manjkljaj, ki je znašal konec septembra 186 mio US dol. 
oziroma 102 mio US dol. s konvertibilnim področ jem, kar je za 
polovico manj kot v enakem obdobju lani. 

Na neblagovnem področ ju v letošnjem letu precej odsto- 
pamo od usklajenega plana, sprejetega v samoupravni in- 
teresni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. S planom, ki 
je bil delno že korigiran glede na spremenjene osnove sprem- 
ljanja deviznega priliva od izvoza storitev, je bilo predvideno 
15% povečanje konvertibilnega priliva, kar pa po sedanjih 
ocenah, narejenih na osnovi razpoložljivih osemm^sčnih 

(1) Na nižji Izvoz In devizni priliv je delno vplivala tudi prodaja blaga za dinarje deviznega porekla, ki je v osmih mesecih znaiala po podatkih o odkupu zaradi nakupa izdelkov OZD, s katerimi Ima LB-ZB sklenjen sporazum o odkupu deviznih sredstev od občanov, že 81 mio US dol. 

priloga poročevalca 

podatkov ne bo moč doseč i. Razlogi za doseženi ni.žji devizni 
priliv so naslednji: v turizmu se je spremenila osnova zajema- 
nja deviznega priliva tako, da lahko primerjamo z lanskim 
letom le rezultate dosežene pri direktnem deviznem prilivu 
(direktna nakazila iz tujine ter dinarski čeki NBJ); na področ ju 
investicijskih del v tujini dosegamo letos nižji priliv, ker nismo 
prejemali avansov za izvajanje teh del v Iraku in Libiji, in so 
tako ti prilivi v prvih osmih mesecih za okoli 17% nižji kot leto 
prej; tudi pri transportu se je glede na lansko leto devizni 
priliv več kot razpolovil2, predvsem zaradi večjega obsega 
prevozov tujih dobaviteljev do naših kupcev ter povečanega 
poslovanja transportnih OZD preko kontokorentnih računov. 
Tako lahko po oceni pričakujemo letos okoli 360 mio US dol. 
konvertibilnega deviznega priliva od neblagovne menjave. 

Dohodkovni položaj izvoznikov na konvertibilno področje 
se je, gledano globalno, izboljšal predvsem zaradi intenziv- 
nega drsenja tečaja dinarja v tem letu3. Ob koncu prvega 
polletja so izvozniki na to področ je, po nekaterih podatkih, 
dosegali za okoli 10% nižje izvozne cene od domačih. Glede 
na to, da se je intenzivno drsenje tečaja dinarja nadaljevalo 
tudi v naslednjih mesecih, se je, kljub naraščanju domačih 
cen v prvih osmih mesecih letošnjega leta, položaj izvoznikov 
v globalu še nekoliko izboljšal. Seveda je pri tem potrebno 
upoštevati, da je dohodkovni položaj po panogah zelo razli- 
čen, saj so nekatere panoge že pred polletjem dosegale boljše 
rezultate na tujih trgih kot doma (npr. strojegradnja, industrija 
prometnih sredstev, industrija končnih lesnih izdelkov), med- 
tem ko nekaterim panogam tudi nadaljnje drsenje ni zado- 
ščalo (predelava nekovin, predelava barvastih kovin, tekstilna 
industrija, petrokemija). K izboljšanju položaja so pripomogle 
tudi izvozne spodbude in olajšave, vendar je bil njihov prispe- 
vek zaradi kasnitve večjega dela izplač il zveznih izvoznih 
stimulacij majhen, le izplačevanje republiških stimulacij je 
teklo redno. 

(2) Razen prt pomorskem prometu, ki je ustvaril za 105% večji priliv ko« leto poprel (delež tega prometa Je v celotnem prilivu transporta okoli 10%). (3) Le-ta je v primerjavi * petimi konvertibilnimi valutami (amertjkl dolar, zahodrtonemika marka, Italijanska lira, avstrijski Šiling In francoski frank), ki 
predstavljajo okoli 90% slovenskega konvertibilnega priliva, v prvih (testih mesecih v povpreč ju zdrsel za okoli 35%, v osmih pas za okoli 52%. 
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Na področ ju kreditno-finančnih odnosov s tujino so glede 
na realizacijo odobrene pomoč i tujih bank in institucij odnosi 
precej drugačni od predvidenih v začetku leta. Črpanje tujih 
kreditov (4) se je povečalo, manjša od predvidenih pa so 
odplačila anuitet do tujine. 

V letošnjem letu je SR Slovenija sproti poravnavala vse 
fiksne in garantirane obveznosti do tujine. Do 30. 9.1983 je iz 
naslova srednjeročnih in dolgoročnih kreditov poravnala 85,4 
mio US dol. glavnice in 81,4 mio US dol. obresti (5), do konca 
leta pa mora plačati še 49,1 mio US dol. glavnice ter 37,6 mio 
US dol. obresti. Poleg tega je bilo poravnanih še za 18,2 mio 
US dol. kratkoročnih kreditov (glavnica in obresti), predvi- 
deno pa je še za 53,8 mio US dol. do konca leta. Po sedanji 
oceni bodo obveznosti do tujine iz naslova srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov v letošnjem letu znašale 253,5 mio US 
dol Poleg tega je SR Slovenija v tem času sodelovala tudi pri 
solidarnostnem poravnavanju dospelih obveznosti bank v 
drugih republikah (31 mio US dol) in v NBJ tekoče izdvajala 
zakonsko predpisani delež konvertibilnega deviznega priliva 
(6) (federacija, energetske surovine, pokrivanje fiksnih in ga- 
rantiranih obveznosti, devizne rezerve in ostalo). 

Ocene do konca leta kažejo, da bi OZD lahko dosegle 15% 
povečanje izvoza blaga na konvertibilno področje, porast 
skupnega izvoza blaga pa bi bil nekoliko nižji. To bi ob 
normalni oskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskimi ma- 
teriali mogli doseč i, saj poprečni mesečni izvoz v višini 219 
mio US dol. (konvertibilno področje pa 155 mio US dol.) v 
ostalih mesecih tega leta ni neizvedljiv. Delež celotnega 
izvoza blaga v družbenem proizvodu SR Slovenije bi se tako 
povečal na okoli 23% (v preteklem letu je bil 20,0%). Glede na 
dosedanje ocene, narejene na osnovi osem mesečne realiza- 
cije o konvertibilnem devizem prilivu od izvoza blaga, ki je bil 
za 2% pod lanskoletnim ter glede na oceno, da na področju 
storitev ne bomo dosegli planiranih stopenj rasti, lahko za- 
ključ imo, da korigiranega planiranega konvertibilnega deviz- 
nega priliva od izvoza blaga in storitev v višini 1550 mio US 
dol. ne bomoč doseč i. Ocenjujemo, da bo le-ta za okoli 100 
mio US dol. nižji. 

Če bi letos uvozili nominalno približno toliko blaga kot lani, 
bi to pomenilo skoraj izravnano zunanjetrgovinsko bilanco s 
konvertibilnim področjem oziroma okoli 60 mio US dol. pre- 
sežka skupno s klirinškim področ jem. 

Ker računamo, da bo nadaljevanje drsenja tečaja dinarja le 
v globalu izboljševalo dohodkovni položaj izvoznikov, bi mo- 
rala biti več ja izenačenost med domačimi in izvoznimi cenami 
ena ključnih nadaljnjih nalog na tem področju. Prav tako je 
potrebno čimprej urediti vprašanje izplačila zaostalih zveznih 
izvoznih stimulacij, ob nadaljevanju politike realnega tečaja 
dinarja, pa morajo v prihodnje služiti predvsem osnovnim 
namenom - premagovanju protekcionističnih in drugih ovir 
pri vključevanju na tuje trge ter ob neurejenih domačih ce- 
novnih paritetah selektivno podpirati tiste izvoznike, ki so pri 
tem v slabšem položaju (kar pa ne pomeni podpiranja slabše 
produktivnosti nekaterih OZD). 

Organizacije združenega dela so v letu 1983 poslovale pre- 
težno po t. i. začasnih režimih. Najprej je možnosti uvoza 
določal odlok Zveznega izvršnega sveta, po sprejetju enotnih 
kriterijev v ISJEOT pa so bila uveljavljena le njihova začasna 
določ ila, oziroma t. i. individualni režim. Novosti, ki jih je 
predvidel lani decembra sprejeti zakon o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino niso zaživele in na nivoju 
SFRJ je bilo storjenega premalo, da bi pravočasno formirali 
dejavnosti v smislu dohodkovnega povezovanja OZD v proiz- 
vodnji blaga in storitev za izvoz na konvertibilno področ je. Še 
tiste, ki jih je ISJEOT potrdil, niso bile objavljene in niso 
pričele delovati. Zaradi takega stanja ni prišlo do novega 
širšega povezovanja OZD v reprodukcijskih verigah, racional- 
nejše in kvalitetnejše uporabe domačih surovin, predvsem pa 
neposrednejše dohodkovne povezanosti na dolgoročnih 

(4) SR Slovenija je v letošnjem letu koristita 168 mio US dol. srednjeročnih in dolgoročnih kreditov, od tega 60% za reprodukcijski material. Do konca septem- bra Je bifc> sioyenskim OZD odobrenih tudi okoli 30 mio US dol. blagovnih kreditov petnajstih zahodnih držav, izkoriščenih pa le za 8,5 mio US dol. Zaradi 
sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo postopke pri črpanju blagovnih kroditov se kljub težavam, ki so s tem povezane, do konca leta pričakuje 
povečanje koriščenja teh kreditov. 

(5> Podatki zo LB-ZB (* podatki za SR Slovenijo ie ne razpolagamo), (6) Do 29. 9. 1983 je bilo Izdvojenih na račun NBJ 2«8 mio US dol., kar je prek 25% vseh sredstev, ki so se rbrala na računu NBJ. 

osnovah, ki bi vplivala na racionalnejšo in produktivnejšo 
proizvodnjo, kvalitetnejši nastop na tujih trgih, itd. Organiza- 
cije združenega dela (predvsem tiste, ki so uvažale opremo) 
so se borile z administrativnimi postopki in različnimi soglasji, 
namesto da bi se bolj posvetile izboljšanju proizvodnje in 
raziskave trga. Precejšnji del leta je na oskrbljenost z uvože- 
nimi surovinami vplivala tudi likvidnostna situacija v LB-ZB. 
Za razširitev proizvodnje za izvoz bi morali v več ji meri kori- 
stiti dogovorjene blagovne kredite, kar omogoča poenostav- 
ljen postopek pridobivanja bančnih soglasij in carinjenja. 

2. Cene - inflacija z vidika razmerij v delitvi 
Med vzroki za neugodna gibanja cen, katerih dinamična 

rast je v osmih mesecih letošnjega leta že ovrgla začrtano 
politiko cen, so zlasti premajhna prizadevanja za intenziv- 
nejšo rast produktivnosti in boljšo izrabo obstoječ ih zmoglji- 
vosti, neusklajena razmerja med ponudbo in povpraševanjem, 
napetosti v sistemu delitve dohodka, rastoč i proizvodni stro- 
ški in visoka obremenitev gospodarstva z izdvajanji za neproi- 
zodno potrošnjo, zadolžitev v tujini v preteklih letih itd. 

Indeksi gibanja vseh cen presegajo v osemmesečnih poka- 
zateljih lanskoletno dinamiko, vrsta podražitev predvidenih 
do konca leta (el. energija, železniški prevoz, stanarina in 
komunalne storitve, prehrambeni proizvodi itd.) pa obeta za 
letos pri nas že pospešeno inflacijo, medtem ko v deželah 
OECD pričakujejo umiritev rasti cen na stopnjo 4 do 5%, v 
evropskih deželah OECD pa 8-9% stopnjo inflacije. 

Tudi spremembe cen v SR Sloveniji v prvih devetih mesecih 
1983 kažejo na dinamično rast Rast cen na drobno znaša ob 
koncu septembra 45,5%, medtem ko je konec septembra lani 
znašala 31,7%. 

Stopnje rasti v odstotkih 
IX. 83 l-IX 83 IX 83 IX 83 XII 82 

povp. 82 l-IX 82 XII 82 IX 82 XII 81 
Cene industrijskih izdelkov 
pri proizvajalcih 
Cene na drobno 
Cene življenjskih 
potrebšč in 

40,9 
53,9 

25,3 
35,1 

27,9 
38,2 

32,8 
45,5 

22,9 
29,0 

51,2 35,0 36,5 44,7 30,1 
Tekoča rast cen pri proizvajalcih je bila v osmih mesecih 

letošnjega leta v Jugoslaviji za 1,6 indeksne točke več ja kot v 
Sloveniji, pri cenah življenjskih potrebšč in za 1,9 indeksne 
točke višja, medtem ko je bila pri cenah na drobno v Sloveniji 
za 0,5 indeksne točke višja kot v vsej Jugoslaviji. 

Povečanje vseh vrst cen in življenjskih stroškov izhaja zlasti 
iz podražitev v posameznih panogah, predvidenih v družbe- 
nem dogovoru o uresničevnaju politike cen v letu 1983 (cene 
električne energije, premoga, nafte, železniškega prometa, 
stanarin, komunalnih storitev, mesa, mleka itd.). Namen ko- 
rekcij je bil odpravljati disparitete v odnosih v primarni delitvi. 

Gibanje relativnih cen v letu delovanja odloka o določ itvi 
najvišje ravni cen (julij 81 - junij 83) kaže, da je prišlo do 
sprememb v razmerjih cen med posameznimi baznimi pano- 
gami, medtem ko so relativne cene predelovalnih panog zve- 
č ine zaostajale za absolutno ravnijo rasti cen. Podajamo pri- 
kaz: 
Spremembe relativnih cen v % (julij 1982—julij 1983) 

VII 83 

Industrija skupaj 
(absolutno) 
Črna metalurgija 

Proizvodnja naftnih 
derivatov 
proizvodnja premoga 

proizvodnja barvnih 
kovin 
proizvodnja in predelava 
tobaka 
proizvodnja žaganega 
lesa in plošče 
strojegradnja 

VII 82 
23,6 
26,4 
34,3 
28,3 
18,9 
11,8 

0,8 
4.7 
8,4 
4,9 

18,8 
8.8 

- 9 
-18 
-15 
-13,2 
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koriščenje gozdov S -19 
J -14,2 

proizvodnja usnja S -17 
in krzna j +42 
proizvodnja el. strojev S-14 
in naprav J -13 
3 = SRS 
J = SFRJ 

Ker je tudi letos prišlo predvsem do korekcij cen v baznih 
panogah, je bilo pričakovati pritisk za povečanje cen zlasti s 
strani predelovalnih panog. To se je po prenehanju veljavno- 
sti Odloka o določ itvi najvišje ravni cen tudi zgodilo, vendar 
proizvajalčeve cene v SR Sloveniji v prvih osmih mesecih še 
vedno zaostajajo za rastjo cen v SFRJ. 

To pomeni, da so cenovna razmerja med domačimi cenami, 
zlasti med bazič im in predelovalnim sektorjem še vedno neus- 
klajene, pogoji gospodarjenja pa zelo neizenačeni. Nadaljuje 
se tudi prikrita rast cen, ki smo jo podrobneje osvetlili že v 
majski analizi. 

V nadaljevanju politike odpravljanja disparitet in usklajeva- 
nja uvozno-izvoznih cen so predvidena povečanja cen v po- 
smeznih baznih panogah (npr. el. energija) kar bo imelo še 
naprej pritisk na predelovalne panoge. 

Dosedanje ocene rasti cen do konca leta, ki upoštevajo 
doseženo dinamiko cen v obdobju januar-september ter 
vključujejo predvidene podražitve nekaterih proizvodov in 
storitev do konca decembra, kažejo, da bi bila v letu 1983 
dosežena rast cen naslednja: 

povpr. 1983 dec. 1983 
povpr. 1982 dec. 1982 

Cene proizvajalcev 
industr. proizvodov 28,0 38,0 
Cene na drobno 39,0 52,0 
Cene življenjskih potrebščin 39,0 52,0 

Za nadaljnje uresničevanje zastavljenih ciljev glede politike 
sen je nujno še letos izdelati: 
- spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu cen 
- jasen program odpravljanja disparitet cen kot kvantita- 

tivni model odnosov v gibanju cen v letu 1984, 
- dolgoročne osnove politike cen v energetiki, železniškem 

prometu in kmetijstvu. 

3. Notranja likvidnost in zadolženost 
Zadolženost gospodarstva se v letošnjem letu še hitreje 

povečuje kot doslej. V prvih šestih mesecih letos se je v 
primerjavi z istim obdobjem lani povečal celotni prihodek za 
36%, terjatve do kupcev (brez terjatev iz čekov in menic) pa 
kar za 53%. Močno rastejo tudi obveznosti do dobaviteljev 
(55%). Stopnja zadolženosti gospodarstva - merjena z dele- 
žem odplač il za investicijske kredite v lastnih sredstvih za 
investicije (obe amortizaciji in del čistega dohodka za po- 
slovni sklad in za izboljšanje materialne osnove dela) - se je 
po periodičnihobračunih sicer popravila, vendar gospodar- 
stvo še vedno daje 28% vseh investicijskih sredstev za odpla- 
č ila dolgoročnih kreditov. Delež odplač il pa se znižuje zlasti z 
upadanjem investicij in zaostreno kreditno-monetarno poli- 
tiko. 

Kreditno-monetarna politika že več let limitira bančne pla- 
smaje, še posebej v tem pa investicijske naložbe. Tako so se 
smeli bančni plasmaji v celoti do konca septembra povečati le 
za 4,7%. Ta in ostali ukrepi denarne politike omejujejo zadol- 
ževanje gospodarstva pri bankah, kar še zlasti velja za dolgo- 
ročne kredite. Gospodarstvo pa se »rešuje« predvsem z več- 
jim medsebojnim zadolževanjem in z manjšo finančno disci- 
plino. Zadolženost gospodarstva (po podatkih polletnih obra- 
čunov) je močno povečana. Vendar pa podatki o blokiranih 
žiro računih po stanju 31. 8. 1983 kažejo, da je imelo tedaj le 
17 OZD iz gospodarstva in 7 OZD iz negospodarstva blokirane 
žiro račune v višini 92 milijonov din in sicer predvsem zaradi 
neplačanih menic (86%). Sicer pa gospodarstvo kar 61% 
obratnih sredstev napaja iz kratkoročnega zadolževanja pri 
bankah in med seboj ter le v 39% iz trajnih virov obratnih 
sredstev. 

Dinarska likvidnostna situacija in finančna disciplina je v 
Sloveniji boljša kot v drugih delih države, čeprav tudi pri nas 
prihaja do določenih težav v delovnih organizacijah. 

Tudi dinarska likvidnost bank v zadnjih mesecih še nadalje 
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slabi, vendar je v Sloveniji še vedno ugodnejša kot v drugih 
republikah. Tendenca zniževanja likvidnostne ravni doslej ni 
zaostrila likvidnostnih ramer v bankah. Konec avgusta se je 
likvidnost v bankah zaradi znižane stopnje obvezne rezerve, ki 
jo morajo imeti banke pri NBJ, za kratek čas celo zelo izbolj- 
šala. 

Ob sedaj znanih pogojih je mogoče reč i, daje č imprej treba 
spremeniti obračunski sistem tako, da bo ugotovljeni skupni 
prihodek in dohodek onemogočil vsako anticipirano delitev 
dohodka, zaostriti finančno disciplino in pospešiti obračanje 
denarja. To bi prispevalo k nujno potrebni notranji sanaciji. 

4. Življenjski standard 
Doslednejše usklajevanje porabe s proizvodnjo ob narašča- 

joč ih obveznostih je imelo precejšnje posledice na življenjski 
standard: 

1. Povprečni osebni dohodek na zaposlenega v Sloveniji je 
v prvih sedmih mesecih porastel za 19,9 % glede na enako 
obdobje lani in dosegel 16.387 din. V gospodarstvu je za to 
obdobje povprečni osebni dohodek na zaposlenega porastel 
nekoliko hitreje in dosegel 20,6 % rast, v negospodarstvu pa 
le 16,6 %. Zaradi močnega porasta cen življenjskih potrebšč in 
v tem obdobju (32,6 %) je povprečni relani osebni dohodek na 
zaposlenega upadel za 9,6 % (v gospodarstvu za 9,1 %, v 
negospodarstvu pa za 12,1 %). Upadanje povprečnega real- 
nega osebnega dohodka na zaposlenega je nekoliko hitrejše, 
kot je bilo predvideno v začetku leta (-7 % do -8 %) - zaradi 
bolj dinamične rasti cen življenjskih potrebščin od splošne 
rasti cen. Do konca leta bodo sredstva za osebne dohodke 
porasla za okoli 21 % glede na' lanska in bo ob porastu 
zaposlenih za 0,6 % povprečni osebni dohodek na zaposle- 
nega porastel za okoli 20 % oziroma dosegel višino 17.325 
din. Cene življenjskih potrebšč in bodo zaradi že znanih, a 
statistično še neizkazanih podražitev porastle za okoli 39 %, 
zaradi česar bo tudi realni povprečni osebni dohodek na 
zaposlenega do konca leta še nekoliko upadel in bo za okoli 
13 % nižji od lanskega leta. Pri upadanju realnih osebnih 
dohodkov še dodatno negativno vpliva uravnilovka, ki se kaže 
tako pri delitvi sredstev za osebne dohodke kot tudi kasneje 
pri potrošnji. Ob močnem upadanju realnih osebnih dohod- 
kov še bolj rastejo neevidentirana sredstva, pridobljena s 
popoldanskim ali dopolnilnim delom, kar osebam, ki to oprav- 
ljajo, dviguje njihov osebni standard. 

Usklajevanje pokojnin je v letošnjem letu že deloma upošte- 
valo novo sprejeti republiški zakon o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju ter tako s povečanjem najnižje pokojninske 
osnove in delnega tekočega usklajevanja pokojnin doseglo 
boljše razmere med povprečno pokojnino in povprečnim 
osebnim dohodkom. V lanskem letu je bilo razmerje med 
povprečno starostno pokojnino in povprečnim osebnim do- 
hodkom 73 %: ocenjuje se, da bo letos povprečna starostna 
pokojnina okoli 77 % povprečnega osebnega dohodka. Pov- 
prečna starostna pokojnina za polno delovno dobo pa oce- 
njujemo da je okoli 90 % povprečnega osebnega dohodka. 

Omejitve kreditno monetarne politike močno zmanjšujejo 
obseg potrošniških kreditov, saj bodo ti do konca leta predvi- 
doma dosegli le še polovico sredstev za te namene v letu 1979. 

V razmerah, ko gre čedalje več ji delež osebnega dohodka 
za tekoče izdatke (izdatki za hrano, stanarino, ogrevanje in 
prevoz) in ko večjih družinskih izdatkov praktično ni več  
mogoče nasloniti na potrošniške kredite, prebivalstvo izdat- 
neje črpa sredstva iz hranilnih vlog, zaradi česar je rast 
sredstev iz hranilnih vlog zelo umirjena, saj bodo do konca 
leta dinarske hranilne vloge porastle predvidoma le za 19 % 
medtem ko devizne hranilne vloge stagnirajo, njihova dinar- 
ska protivrednost pa raste le za višino tečajnih razlik. 

2. Z upoštevanjem ocenjenega padca realnih osebnih do- 
hodkov v letu 1983 se je v obdobju 1979-1983 kupna moč 
osebnega dohodka zmanjšala za tretjino. Vloga socialne poli- 
tike je v tako zaostrenem položaju zelo odgovorna, zato skuša 
s svojimi ukrepi prebivalcem zagotoviti vsaj minimalni živ- 
ljenjski standard. Najbolj je vprašljiv položaj prejemnikov 
družbenih denarnih pomoči, ki upravičencem pomenijo edini 
vir preživljanja, saj kljub predvideni 20 % valorizaciji (od 4.650 
din mesečno, na 5.500 din mesečno od 1. 9. dalje) ne zmorejo 
pokriti minimalnih življenjskih stroškov. Tako so prejemniki 
teh pomoči v začetku leta 1983 lahko krili 72 % minimalnih 
življenjskih stroškov, po predvideni valorizaciji pa si bodo 
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zaradi naglega naraščanja življenjskih stroškov krili le še 69 % 
minimalnih življenjskih stroškov. 

3. Najvažnejši element ekomomske in socialne varnosti je 
delo oziroma dohodek, ki izvira iz njega. V letu 1983 bo v 
povpreč ju število zaposlenih preseglo 810 tisoč , oziroma v 
združenem delu okoli 790 tisoč . Organizacije združenega dela 
so nadomeščale delavce, ki so prenehali z rednim delom, ter 
resneje upoštevale novelo zakona o delovnih razmerjih glede 
nadurnega in pogodbenega dela ter dogovora o zaposlovanju 
pripravnikov; s tem je bilo v sredini leta odprtih več delovnih 
mest ter zaposlenih okoli dve tretjini delavcev, ki so iskali 
zaposlitev. Tako se problemi pri zaposlovanju niso zaostro- 
vali, zlasti ne pri zaposlovanju generacij po zaključku šolanja. 
Zato število nezaposlenih v SRS le počasi narašča. 

V letu 1983 je bilo v povprečju nezaposlenih med 17 in 18 
tisoč  delavcev, kar predstavlja v primerjavi s številom zaposle- 
nih nekaj nad 2 %. Med temi je le desetina upravičenih do 
denarnega nadomestila ali pomoči. Poudariti pa kaže, da se 
med nezaposlenimi počasi, vendar nepretrgoma povečuje 
delež mladine, ki že sedaj predstavlja več kot polovico vseh 
nezaposlenih. To terja več obvez skupnosti za zaposlovanje 
pri njihovem preusmerjanju in pri pripravi za prezaposlitve. 

4. Reševanje stanovanjskega problema kot ene ključnih 
sestavin življenjskega standarda prebivalstva se je ob stabili- 
zacijskih ukrepih ravno tako zaostrilo. Izgradnja stanovanj v 
družbenem sektorju sicer poteka po planskih predvidevanjih. 
V prvem polletju 1983 je bilo1 izgrajenih 2.082 stanovanj - kar 
je 8 % manj kot lani v tem času - in jih bo po oceni do konca 
leta skupaj zgrajenih 6.100. Gre pa za stanovanja manjše 
kvadrature in slabše kvalitete. V letu 1984 pa bo obseg stano- 
vanjske gradnje predvidoma za okoli 20 % manjši in bo torej 
zgrajenih le okoli 4.900 novih stanovanj. Zaradi bistveno hi- 
trejšega naraščanja cene kvadratnega metra stanovanjske 
površine od osebnih dohodkov (leta 1977 smo rabili 1,45 
povprečnega slovenskega osebnega dohodka za nakup kva- 
dratnega metra, leta 1982 že 1,77 in v prvih šestih mesecih 
1983 celo 1,90) ter zaradi čedalje težjih pogojev za zagotovitev 
stavbnih zemljišč in pridobivanje stanovanjskih posojil pa vse 
bolj zaostaja tudi individualna gradnja. 

Precej počasneje kot cene stanovanjske gradnje rastejo 
stanarine. V osmih mesecih letošnjega leta so se povečale za 
30,2 %, predstavljajo pa le okoli 4 % družinskega proračuna. 
Po obsegu pomenijo samo 1,2 % vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš, kar je pol premalo, da bi zagotavljale vsaj 
najnujnejšo potrebno obnovo starejšega stanovanjskega 
sklada. 

5. Investicije 
5.1. Razmere pri pridobivanju investicijskih sredstev so v 

drugem polletju 1983 še naprej vse težje. Najavljene so nove 
spremembe in dopolnitve ukrepov za odpravljanje fiktivnih 
sredstev. 

To bi ob prenagljenem uveljavljanju ob že dosedanjih fizič - 
nih in administrativnih restrikcijah uvoza opreme, bančnih 
kreditov ter pri povečanem dolarskem tečaju in pričakovani 
rasti obrestnih mer odložilo začetek izvajanja mnogih, tudi 
družbenoekonomsko upravičenih projektov7. Pri investicijah 
v teku pa bi podaljševalo čas za aktivizacijo. V takih razmerah 
letos ne bo mogoče ohraniti ravni gospodarskih investicij iz 
leta 1982, nasprotno, investicije v osnovna sredstva se bodo- 
ob ocenjeni 35% inflaciji investicijskih dobrin - zmanjšale za 
11% (v Jugoslaviji 18%). 

Izplač ila za investicije v osnovna sredstva družbenega sek- 
torja v SR Sloveniji: 

1982 Ocena 83 Ocena 1983 
mio din, stopnja rasti 

tek. cene nominalno realno 
Skupaj 
Gospodarske 
Negospodarske 
- stanovanjske 
- ostale družb, dejavnosti 

85.196 99.980 
56.752 68.100 
28.444 31.880 
20.189 23.630 
8.255 8.250 

17,4 -13,0 
20,0 -11,0 
12,0 -17,0 
17,0 -14,0 
0,0 -26,0 

(7) V prvem polletju 1983 )e začetih med novimi gospodarskimi ob|ektl v gradn|l 40,3% Izvoznih projektov. Kl|ub temu pa bo - upoštevaje stalno vrednost - predračunska vrednost novih Izvoznih projektov po oceni za leto 1983 manjša od lanske. Podrobne|ia struktura In obseg novozačetih objektov je v dokumen- tacljsko-analltlčnem delu. 

Najavljeni ukrepi, zlasti pa še izvajanje zakona o zagotavlja- 
nju obratnih sredstev, bodo delež investicij v družbenem 
proizvodu v prihodnjem letu kot kaže še zniževali. Zato bomo 
v okviru republiške pristojnosti odpravljali ovire, ki prepreču- 
jejo angažiranje razpoložljivih sredstev za investicije v gospo- 
darstvu, na zvezni ravni pa se zavzemali za pospeševanje 
proizvodnje usmerjene v izvoz ter proizvodnje deficitarnih 
surovin in hrane - tudi s podpiranjem družbenoekonomsko 
upravičenih programov. 

Investicijska politika v SR Sloveniji, ki pa je v izvajanju 
pretežno odvisna od zveznih pogojev, bo v prihodnjem letu še 
naprej podpirala usmeritev v tiste programe in projekte, ki so 
pomembni za konsolidacijo v plač ilni bilanci in ki krepijo 
mednarodno konkurenčnost. V teh naporih bo potrebno v 
okviru republike stimulirati združevanje sredstev za izvozne 
projekte, ki ustrezajo kriterijem prestrukturiranja gospodar- 
stva, predvsem mednarodni konkurenčnosti. Stimulirati je 
treba tudi pripravo projektov z nuđ enjem pomoč i v prvih 
fazah s poenostavljenimi postopki pri investicijski dokumen- 
taciji ter pomoč i med gradnjo. Povečanje odgovornosti za 
programirano dinamiko izgradnje objektov in njihovo racio- 
nalno poslovanje je potrebno v letu 1984 uveljaviti tudi z 
izpeljavo zakonskih določ il o nagrajevanju po minulem delu. 

5.2 Ob krčenju sredstev za investicije, zlasti z ukinjanjem 
vseh fiktivnih virov, s prepovedjo uporabe kratkoročnih obrat- 
nih sredstev za vlaganje v osnovna sredstva in ob nadaljeva- 
nju restriktivne kreditno monetarne politike so možnosti zdru- 
ževanja sredstev za večje razvojne projekte nujno povezane z 
odpovedovanjem pri vlaganjih v lastni TOZD in regiji. Glede 
na dosedanji razvoj bo to dolgoročen proces, zlasti še, ker 
niso odpravljene osnovne disparitete med cenami proizvo- 
dnih činiteljev. Cena družbenih sredstev, če gre za kredite, 
zaostaja za inflacijsko stopnjo, pri drugače angažiranem 
družbenem kapitalu pa je praktično ni, saj se samoupravno 
združena sredstva le redko revalorizirajo. Zato zaenkrat v 
širšem obsegu ni mogoče uresničevati načela svobodnega 
kroženja družbenih sredstev po ekonomskih načelih - glede 
na najboljši učinek - ne oziraje se na območje in vrsto 
proizvodnje. V prvem polletju 1983 so sodelovala združena 
sredstva v novozačetih objektih glede na predračunsko vre- 
dnost z 10,6%, kar je le malenkost več kot v letu 1982.® 

5.3 Dolgoročni program gospodarske stabilizacije zastopa 
pri uporabi tuje akumulacije načelo, naj se namesto doseda- 
njega skoraj izključnega kreditnega razmerja krepi usmeritev 
na skupna vlaganja in skupni riziko. To bi namreč pospeše- 
valo tako tehnološki kot ekonomski (zlasti izvozni) vidik naših 
organizacij združenega dela, ki imajo skupna vlaganja s tujimi 
partnerji. Da bi to dosegli, so potrebne ne samo parcialne 
dopolnitve in spremembe obstoječ ih predpisov (npr. odprava 
limita dobička), temveč med drugim to, da bi v celoti preverili 
veljavne predpise o skupnih vlaganjih, o transferu tuje tehno- 
logije, carinskih conah in poenotili republiške in pokrajinske 
davčne politike. Usklajeni in vzpodbujajoč i pravni predpisi so 
pogoj, da izraža tuji partner sploh interes za tako obliko 
višjega gospodarskega sodelovanja. Vsebinski pogoj pa je 
doseganje primerne stopnje rentabilnosti, ki je uresnič ljiva le 
ob normaliziranih gospodarskih tokovih, več jem upoštevanju 
ekonomskih meril in primernem izvozu, ki zagotavlja devizno 
likvidnost in transferabilnost tujčeve vloge oz. dobička. Ne- 
dvomno položaj jugoslovanskih OZD pri odplačevanju dolgov 
ni privlačen za tuje sovlagatelje9 in tudi v prihodnjem letu še 
ni pričakovati, da bi bilo možno pridobiti tujo akumulacijo v 
bistveno večjem obsegu s pomočjo te oblike višjega gospo- 
darskega sodelovanja. 
6. Oblikovanje in razporejanje dohodka ter razporejanje 
sredstev za osebno, skupno in splošno porabo 

6.1 Oblikovanje in razporejanje dohodka v gospodarstvu. 
Že v majski analizi gospodarskih gibanj je bilo ugotovljeno, da 
se nominalni tokovi v gospodarstvu v letošnjem letu odvijajo 
na precej višji ravni od predvidene v letošnji resoluciji, zlasti 

(8) Podrobneje: Uresničevanje načrtovane Investicijske porabe In graditve v I. polletju 1983, Tekoč I pregled SDK, |ullj-avgust 1983, stran 35. (9) Tu|l sovlagatelj točku|e zlasti naslednje Indikatorje pri oceni poslovnega rizika- politična stabilnost, možnost transfera dobička, Inflacija, gospodarska rast, produktivnost, plač ilna bilanca, konvertibilnost valute, administrativne ome|itve zanesljivost partnerjev, prometne zveze, kratkoročni In dolgoročni krediti na domačem trgu. Zelo znan |e »BERI« Indeks (Business Envlroment Rlsk •oformatlon). 
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spričo visoke rasti cen, ki močno presega resolucijske okvire. 
Doseženi finančni rezultati poslovanja organizacij združe- 
nega dela v gospodarstvu v prvem polletju letos potrjujejo te 
ocene, še več - kažejo, da bo do konca letošnjega leta 
nominalna rast vseh elementov pri oblikovanju in razporeja- 
nju dohodka celo višja, kot smo predvidevali v majski analizi. 

V prvem polletju letos je slovensko gospodarstvo doseglo 
kar za 36,2% večjo vrednost celotnega prihodka kot v enakem 
obdobju lani. 

V strukturi oblikovanja celotnega prihodka je v letošnjem 
letu prišlo do pozitivnih premikov, ki odražajo napore sloven- 
skega gospodarstva za povečanjem izvoza - delež prihodkov, 
ustvarjenih s prodajo na tujih trgih se je povečal od 8,3% v 
lanskem prvem polletju na 10% celotnega prihodka v prvih 
šestih mesecih letos. 

Ob tem pa se ekonomičnost poslovanja v gospodarstvu 
spričo izredno visoke rasti materialnih stroškov v letošnjem 
letu nadalje poslabšuje (10). Porabljena sredstva (brez amorti- 
zacije po minimalnih stopnjah) so se namreč povečala za 
36,5%, za njihovo kritje pa je šlo kar 75% celotnega prihodka. 
Najbolj so porasli stroški za porabljene surovine in reproduk- 
cijski material (za 39,2%) in je nanje odpadlo okoli 36% vseh 
porabljenih sredstev, stroški za nabavljeno trgovsko blago 
(nanje je odpadlo kar 46% porabljenih sredstev) pa so se 
povečali za 37,8%. 

Bruto dohodek gospodarstva se je v letošnjem prvem pol- 
letju povečal za 35,5%, doseženi dohodek pa je bil ob 40% 
porastu amortizacije po minimalnih stopnjah več ji za 34,6%; 
ob upoštevanju dosežene rasti cen pa je dohodek po realnem 
obsegu ostal približno na enaki ravni kot v preteklem letu. 
Tudi donosnost uporabljenih poslovnih sredstev se je v slo- 
venskem gospodarstvu v letošnjem letu znižala, saj je na 100 
din povprečno uporabljenih sredstev ustvarilo v prvem pol- 
letju letos le 14,8 din dohodka, kar je za dve odstotni točki 
manj kot v lanskem prvem polletju. 

Kljub visokemu nominalnemu povečanju celotnega pri- 
hodka in dohodka se je v letošnjem prvem polletju močno 
povečal obseg izgub v slovenskem gospodarstvu (v primerjavi 
s prvim polletjem lani kar za 88%). Zlasti je zaskrbljujoče 
izredno visoko povečanje t. im. izgube pri substanci (11); le-ta 
je bila v letošnjem prvem polletju za več kot 5,6 krat večja kot 
v istem obdobju lani in je nanjo odpadlo preko 40% celotne 
izgube (lani samo 13%) (12), Delež celotne izgube v doseže- 
nem dohodku pa se je povzpel že na preko 5,2% (v letu 1982 
2,5%). 

Pri razporejanju doseženega dohodka pa se po podatkih iz 
polletnih obračunov gospodarstva - ob sicer precej višji no- 
minalni rasti vseh oblik porabe - nekatera osnovna izhodišča 
letošnje resolucije le uresničujejo. 

Rast sredstev za skupno in splošno porabo, ki jih gospodar- 
stvo plačuje, iz dohodka in iz osebnih dohodkov, omejuje 
poseben zvezni zakon, kar se je odrazilo v znižanju deleža 
dohodka, razporejenega za te namene, od lanskih 21,1% 
dohodka na 20,1% v prvem polletju letos. 

Kljub znižanju deleža obveznosti za zadovoljevanje skupnih 
in splošnih družbenih potreb pa so se celotne obveznosti 
gospodarstva iz dohodka povečale kar za 45,6%, k čemur je v 
največ ji meri vplival izredno visok porast plač M za obresti (za 
91%); njihov delež v dohodku se je povečal od 8,3% na 
11,8%. To je bilo pričakovati, saj so se v letošnjem letu 
obrestne mere dvakrat močno zvišale. Med drugimi več jimi 
obveznostmi iz dohodka se precej povečujejo tudi zavaro- 
valne premije, obveznosti za pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije v ŽG Ljubljana ter prispevek za spodbujanje 
konvertibilnega deviznega priliva, ki pa dejansko pomeni pre- 
razdelitev dohodka znotraj gospodarstva v korist izvoznih 
OZD. 

V skladu z resolucijskimi usmeritvami in določ ili dogovora 
o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka se 
uresničujejo dogovorjena razmerja pri oblikovanju sredstev 
za osebne dohodke. Sredstva, ki jih je gospodarstvo v prvem 
polletju razporedilo za bruto osebne dohodke, so se povečala 

(10) V lanskem letu je gospodarstvo ustvarilo na 100 din porabljenih sredstev 128,2 din celotnega prihodka, v letošnjem prvem polletju pa le 126,8 din. 
(11) To Je tisti del Izgube, ki |e nastal zaradi s celotnim prihodom nepokritih porabljenih sredstev. (12) Ob tem Je treba omeniti, da kar 81% te Izgube pri substanci odpade na DO Gorenje, Tovarno gospodinjske opreme Velenle. 
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v primerjavi z enakim obdobjem lani za 23,5%, s č imer je bilo 
v globalu doseženo 32,3% zaostajanje osebnih dohodkov za 
rastjo dohodka, kar je le za 2,7 odstotne točke manj, kot 
predvideva resolucija za leto 1983 (35%). Sredstva za neto 
osebne dohodke pa so se povečale za 20.6% (ali za 41% 
počasneje od rasti dohodka). 

Rast razporejenih sredstev za namene skupne porabe v 
TOZD je v globalu manjša od rasti sredstev za osebne do- 
hodke (sredstva za stanovanjske potrebe so se povečala za 
25,8%, za druge potrebe skupne porabe v OZD pa za 16,7%). 
S tem se uresničuje določ ilo Dogovora o družbeni usmeritvi 
razporejanja dohodka, da naj bo rast razporejenih sredstev za 
skupno porabo v TOZD manjša od rasti osebnih dohodkov. 

Ob takšnem zaostajanju rasti osebnih dohodkov za rastjo 
dohodka in ob precej zadržanem izločanju sredstev za 
skupno porabo v TOZD so se oblikovala kar za 42,7% višja 
sredstva za razširitev materialne osnove dela in rezerve. Nji- 
hov delež v čistem dohodku se je povečal od 25,9% v prvem 
polletju lani na 28,8% v letošnjem prvem polletju. S tem se je v 
prvi polovici leta v celoti uresnič ilo z resolucijo predvideno 
povečanje deleža sredstev za razširitev materialne osnove 
dela in rezerve v č istem dohodku. 

Doseženi rezultati poslovanja gospodarstva v prvem pol- 
letju ter drugi razpoložljivi podatki in ocene tekočih gospo- 
darskih gibanj, predvsem pa še predvidena gibanja cen do 
konca leta kažejo, da bo v vsem letošnjem letu vrednost 
celotne proizvodnje oziroma celotni prihodek gospodarstva 
porastel za okoli 37%. Ob nadaljevanju dosedanjih naporov 
za povečanje izvoza blaga in storitev bo v strukturi oblikova- 
nja celotnega prihodka delež prihodkov, ustvarjenih na tujih 
trgih, še nekoliko porastel (na okoli 11% v primerjavi z 8,8% 
leta 1982). 

Spričo visokega povečanja materialnih in drugih proizvo- 
dnih stroškov (zlasti porabljenih surovin in reprodukcijskih 
materialov ter energije) se bodo porabljena sredstva po dose- 
danjih ocenah tudi do konca leta povečevala hitreje od rasti 
celotnega prihodka (za okoli 37,5%), tako da bo dosežena 
rast bruto dohodka gospodarstva v globalu znašala okoli 
36%, kar je seveda znatno iznad resolucijskih predvidevanj; 
ob tem pa bo po dosedanjih ocenah realni obseg proizvodnje 
oziroma družbenega proizvoda v letošnjem letu več ji le za 
okoli 0,5% (medtem ko je bil v resoluciji predviden 1,5% 
porast). To pomeni, da bo po dosedanjih ocenah kar 98% 
nominalne rasti bruto dohodka doseženo na osnovi rasti cen, 
le 2% pa bo prispeval porast fizičnega obsega proizvodnje. 

Ob predvidenem povečanju amortizacije po minimalnih 
stopnjah za okoli 40% bo doseženi dohodek v letošnjem letu 
za okoli 35% več ji kot v letu 1982 (kar je spričo višje rasti cen 
za okoli 5 odstotnih točk več , kot smo predvidevali v majski 
analizi). 

V razporejanju dohodka se bo do konca letošnjega leta še 
nadalje znižal delež obveznosti gospodarstva za zadovoljeva- 
nje skupnih in splošnih potreb. S spremembami in dopolni- 
tvami zveznega zakona, ki omejuje rast teh sredstev, se bo do 
konca leta rast sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, ki 
jih gospodarstvo plačuje iz dohodka in iz osebnih dohodkov, 
uskladila z zakonsko določenimi okviri. Ob predvideni ustavi- 
tvi plač il akontacij davka iz dohodka v zadnjem trimeseč ju 
letos ter ukinitvi republiškega davka iz osebnega dohodka v 
mesecu novembru in decembru letos13 računamo, da se bo do 
konca leta delež obveznosti gospodarstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb v dohodku znižal na 18,7% (v letu 
1982 je znašal 20,4%). 

Kljub znižanju obveznosti za skupno in splošno porabo 
bodo skupne obveznosti gospodarstva iz dohodka predvsem 
zaradi že omenjenega visokega povečanja plač il za obresti 
(po ocenah bodo do konca leta kar za 100% večje kot v letu 
1982, njihov delež v dohodku pa se bo povečal na okoli 14%), 
povečale svojo udeležbo v razporejenem dohodku na okoli 
39,6% (v letu 1982 36%). Na tej osnovi ocenjujemo, da bo po 
odbitku vseh obveznosti gospodarstvo v letošnjem letu pove- 
čalo čisti dohodek za okoli 27,5%. 

Pri oceni razporejanja čistega dohodka do konca leta izha- 
jamo iz predpostavke, da bo gospodarstvo tudi v drugi polo- 
vici leta dosledno upoštevalo resolucijska izhodišča oziroma 
določ ila dogovora o družbeni usmerit;.; razporejanja do- 

(13) Več o tem gie| v točkah 8.2. in 6.3. 

15 

f 



hodka glede 35% zaostajanja rasti sredstev za bruto oseDne 
dohodke za rastjo dohodka. Na tej osnovi ocenjujemo, da 
bodo sredstva za brutc osebne dohodke do konca letošnjega 
leta porasla za okoli 23%. Ob upoštevanju že omenjenega 
predvidenega dodatnega znižanja stopenj nekaterih prispev- 
kov iz osebnih dohodkov in ukinitve republiškega davka iz 
osebnih dohodkov v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta bi 
tako sredstva za neto osebne dohodke v celem letu porasla za 
okoli 21%. To pa pomeni, da bi se glede na predvideno rast 
življenjskih stroškov v letošnjem letu (okoli 39%) realni osebni 
dohodki v celem letu znižali za okoli 13%. 

Ob oceni, da se bo gospodarstvo tudi pri izločanju čistega 
dohodka za sredstva skupne porabe v TOZD do konca leta 
držalo določ il dogovora o družbeni usmeritvi razporejanja 
dohodka, bi tako v letošnjem letu gospodarstvo SR Slovenije 
ustvarilo za okoli 43,5% večja sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela in rezerve, s čimer bi se njihov delež v 
razporejenem čistem dohodku povečal od 22% v letu 1982 na 
okoli 24,7% v letošnjem letu, to je za okoli 2,7 odstotne točke, 
s č imer bi se v precejšnji meri realizirala predvidevanja letoš- 
nje resolucije. Gospodarstvo SR Slovenije bo tako v letošnjem 
letu oblikovalo po dosedanjih ocenah preko 75 milijard din 
akumulacije, skupaj z amortizacijo pa bo ustvarilo okoli 143,5 
milijard din dolgoročnih sredstev za reprodukcijo, kar je za 
preko 40% več kot v letu 1982. 

Seveda pa tako oblikovana relativno visoka sredstva še 
zdaleč  ne bodo v celoti razpoložljiva gospodarstvu za njegove 
dolgoročne naložbe-to jeza investicije v osnovna sredstva in 
za povečanje trajnih obratnih sredstev. Gospodarstvo bo sicer 
po dosedanjih ocenah v letošnjem letu koristilo za okoli 22 
milijard din dodatnih dolgoročnih kreditov (kar je le za okoli 
13% več kot leta 1982), tako da bo skupaj razpolagalo z okoli 
166 milijardami din dolgoročnih sredstev za reprodukcijo. 

Velik del teh sredstev pa je že angažiran za odplačila najetih 
dolgoročnih kreditov iz preteklih let (okoli 24%), za pokriva- 
nje izgub (ki bodo po dosedanjih ocenah v letošnjem letu 
narasle za okoli 15 milijard din) bo treba nameniti kar 9% 
dolgoročnih sredstev u, za pokrivanje obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP pa bo namenjenih okoli 6% sredstev za 
reprodukcijo. Tako bo gospodarstvu ostalo za poslovne na- 
ložbe le okoli 60% od skupaj oblikovanih dolgoročnih sred- 
stev, ali okoli 100 milijard din. Po dosedanjih ocenah bo za 
gospodarske investicije v osnovna sredstva v letošnjem letu 
izplačanih okoli 68 milijard din, kar je nominalno za 20% več 
kot leta 1982 1S). Hkrati pa bo gospodarstvo močno povečalo 
(za okoli 40%) sredstva, namenjena za povečanje zalog (zanje 
bo namenilo po dosedanjih ocenah okoli 85 milijard din). 
Povečanje zalog imobilizira, v pogojih visoke inflacije, vsa 
lastna sredstva OZD ter povečuje potrebo OZD za krediti. 

Ocene torej kažejo, da bo gospodarstvu v letošnjem letu - 
kljub visokemu povečanju akumulacije-za pokritje izplač il za 
investicije v osnovna sredstva in za povečanje obratnih sred- 
stev primanjkovalo preko 50 milijard din (ali preko 30%) 
dolgoročnih sredstev, ki jih mora pokriti z visokim poveča- 
njem kratkoročnih kreditov (le ti so v prvem polletju letos 
porasli za preko 50%) oziroma s povečanjem medsebojnih 
obveznosti. 

To pa pomeni, da se kljub ugodnim rezultatom, ki jih go- 
spodarstvo dosega pri razporejanju dohodka in čistega do- 
hodka, možnosti za razširjeno reprodukcijo na prehodu v leto 
1984 še nadalje zožujejo, hkrati pa se zaostrujejo problemi 
kratkoročne zadolženosti in tekoče likvidnosti v gospodar- 
stvu. Zato bo potrebno v prihodnjem letu prav reševanju tega 
problema nameniti prioritetno mesto. 

6. 2 Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb. Sredstva za 
zadovoljevanje skupnih potreb, oblikovana s svobodno me- 
njavo dela v SIS družbenih dejavnosti, bi se po slovenski 
resoluciji lahko povečala za polovico rasti dohodka, kar je v 
začetku leta znašalo 10,7%. Sredstva skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarova- 
nja kmetov pa bi porasla za 29,2%. 

Julijske spremembe in dopolnitve zveznega zakona o zača- 

(14) Še leta 1980 Je bilo za pokrivanje Izgub porabljenih le okoli 1,7% dolgoroč- nih sredstev gospodarstva, leta 1982 pa je ta delež znašal 7%. 
(15) Realno pa bodo oc^podarske investicije v osnovna sredstva kar za 11% nižje kot v preteklem letu. Po obsegu so bodo tako Izplač ila za investicije v osnovna sredstva v gospodarstvu izenač ila s sredstvi amortizacije po minimal- nih stopnjah, kar pomeni, da bo obseg Investicij padel na raven enostavne reprodukcije. 
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sni prepovedi razpolaganja z delom sredstev družbenpolitič - 
nih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti v letu 1983 ter spremembe zvezne resolucije za 
letošnje leto prekinjajo zvezo med ustvarjenim dohodkom in 
obsegom sredstev za skupne in splošne potrebe tako, da 
omejujejo rast sredstev za skupne potrebe na 13% in sredstev 
za splošne potrebe na 11 % (brez sredstev, ki se namenjajo za 
osebne prejemke) glede na leto 1982. Zakon omogoča dru- 
gačno rast sredstev za skupne in splošne potrebe v republiki, 
kolikor so te spremembe usklajene v splošni bilanci repu- 
blike. V SR Sloveniji smo z izloč itvijo sredstev za intervencije 
v kmetijstvu iz splošne bilance sredstev omogoč ili nekoliko 
hitrejšo rast sredstev za skupne potrebe, predvsem v tistih 
dejavnostih, ki jih hitro rastoč i materialni stroški najbolj obre- 
menjujejo. V občinah so selektivno in različno po družbenih 
dejavnostih opredelili obseg programov in potrebnih sredstev 
za njihovo izvedbo, predvsem pa so reševali materialni polo- 
žaj zdravstva, osnovnega izobraževanja, socialnega skrbstva 
in zaposlovanja. V globalu se bodo sredstva občinskih SIS 
družbenih dejavnosti za izvedbo programov povečala za 
20,6%, z republiškimi SIS družbenih dejavnosti vred pa za 
19,6% glede na leto 1982. 

Istočasno so SIS zmanjševale prispevno stopnjo iz bruto 
osebnih dohodkov; povprečna stopnja, ki velja v septembru, 
je za 0,66 odstotne točke nižja od junijske. 

Sredstva SPIZ in starostnega zavarovanja kmetov se bodo v 
letošnjem letu povečala za 36,7; to je posledica višje rasti 
osebnih dohodkov, kot je bilo predvideno ob sprejemanju 
resolucije, in medletne valorizacije pokojnin za 4,5% od 1. 
januarja dalje. 

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so se prihodki SIS 
družbenih dejavnosti v SR Sloveniji povečali za 20,6% glede 
na enako lansko obdobje, prihodki skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kme- 
tov za 40,7%, skupno pa so se prihodki povečali za 27,7%. Za 
mesečne podatke je značilna padajoča tendenca rasti prihod- 
kov. To je posledica zniževanja prispevnih stopenj, kar je 
storilo 309 SIS družbenih dejavnosti. 

Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je od 
marca naprej v skladu z zakonom, mesečno ugotavljala pre- 
sežke SIS družbenih dejavnosti in družbenopolitičnih skup- 
nosti. V obdobju januar-avgust so bili ugotovljeni presežki 
SIS družbenih dejavnosti v višini okroglo 263 mio din. 

6. 3. Splošna poraba. Priliv sredstev splošne porabe v ob- 
činske proračune se je v prvih osmih mesecih letošnjega leta 
v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal le za 3,5%, kar 
kaže, da se v občinah ne oblikujejo več ji proračunski presežki 
v smislu določ il Dopolnitve zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih sredstev DPS in SIS družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 1983 (Ur. I. SFRJ št. 41/1983). 
Priliv sredstev za realizacijo neto republiškega proračuna je v 
prvih osmih mesecih višji za 7,3% glede na enako obdobje 
lani in je več ji od planiranega. Zato je predvidena že z mese- 
cem oktobrom ustavitev plač ila akontacij od davka na doho- 
dek delovnih organizacij ter ukinitev posebnega republiškega 
davka iz osebnega dohodka v zadnjih dveh mesecih. Kolikor 
ne bo prišlo do novih obveznosti do proračuna federacije, se 
ocenjuje, da bodo tudi planirani viri za pokritje obveznosti do 
proračuna federacije realizirani v potrebni višini. 

Poraba sredstev občinskih in republiškega proračuna po- 
teka v okviru sprejetih proračunov in dodatnih zakonskih 
omejitev. Ocenjuje se, da bo do konca leta 1983 samo za 
izpolnitev vseh zakonskih in drugih obveznosti republiškega 
proračuna, ki jih ni mogoče prenašati v naslednja leta, pri- 
manjkovala okoli milijarda din. Do primanjkljaja prihaja, če- 
prav je bil del nekritih obveznosti v višini okoli 490 mio din že 
pokrit iz nerazporejenih prihodkov po zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1982. Za zagotovitev 
ostalih manjkajoč ih sredstev se razmišlja o spremembi Za- 
kona o proračunu SR Slovenije za leto 1983. Ocena prihodkov 
republiškega proračuna do konca leta kaže, da bi bilo reba- 
lans proračuna mogoče realizirati tudi ob znižanih davčnih 
stopnjah. 

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane v obdobju 1982-1985 (Ur. I. SRS št. 26/1983) sta 
se posebni republiški in posebni občinski davek iz osebnih 
dohodkov delavcev preoblikovala v prispevek, ki se vplačuje 
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direktno v samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

7. Proizvodnja 
7. 1 Analiza gibanj v industrijski proizvodnji. Kljub težkim 

pogojem gospodarjenja je industrijska proizvodnja v devetih 
mesecih za dobre tri odstotke višja kot v istem obdobju 
preteklega leta 16. V ključnih proizvodnih programih strojne, 
elektro industrije in v bazični kemiji se nadaljujejo ugodna 
gibanja ter beležimo večjo rast kot v celotni industriji in 
rudarstvu, kar kaže na uspešno nadaljevanje uresničevanja 
sprejetih usmeritev v rast razvojno tehnološko intenzivnejših 
proizvodenj. Izjema v tem kompleksu je proizvodnja zdravil in 
farmacevtskih surovin ter proizvodnja prometnih sredstev 17. 

1981 

Industrija in rudarstvo 
Proizv. v ključnih proizv. 
programih industrije 18 

vtem: 
- kovinsko predelovalni 
dejavnosti 
-strojni industriji 
- proizvodnji promet, sredstev 
- proizv. električnih strojev 
in aparatov 
-proizvodnji bazičnih 
kemičnih izdelkov 
-predelavi kemičnih izdelkov 

1982 I—VIII. 82 
I—VIII. 83 

101,9 

104,5 

103,6 
106,8 

90,3 

99,0 

108,1 
115,0 

102,1 

109,1 

106,1 
106,1 
115,8 

119,7 

97,9 
99,7 

103,0 

108,5 

101,6 
110,3 

97,5 

109,9 

110,3 
100,9 

Oskrbljenost s surovinami je v industriji v celoti še vedno 
slaba, čeprav se je zadnji mesec nekoliko popravila. Ta čas 
33% organizacij združenega dela poroča o dobri preskrblje- 
nosti z domačimi surovinami in reprodukcijskim materialom 
z uvoženimi pa je dobro preskrbljeno le 14% OZD, vendar je 
nekaj manjši kot prej delež tistih s kritično slabo oskrbo. 
Boljša je oskrbljenost z energetskimi viri. Povpraševanje je še 
vedno razmeroma ugodno: 83% anketiranih organizacij zdru- 
ženega dela poroča o dobrem prilivu naroč il za domač i trg, 
priliv naroč il za izvoz pa je slabši (53% organizacij združe- 
nega dela je zadovoljnih), vendar se rahlo izboljšuje. 

Delo v črni metalurgiji ovira predvsem neredna oskrba z 
nekaterimi surovinami in reprodukcijskim materialom (pri- 
manjkuje zlasti polizdelkov in ferolegur). Slaba kvaliteta neka- 
terih surovin (zlasti jeklenih odpadkov), okvare na posamez- 
nih napravah in neugoden asortiment onemogočajo opti- 
malno izrabo razpoložljivih zmogljivosti. V barvasti metalur- 
giji zaradi pomanjkanja surovin (cinka, bakra, svinca, alumi- 
nija) oziroma neenakomerne oskrbe niso v celoti izkoriščene 
proizvodne zmogljivosti. Specifičen problem je financiranje 
raziskav naravnih ležišč rud barvnih kovin, ki qa ie potrebno 
rešiti. 

Osnovni problem v proizvodnji električnih strojev in apara- 
tov ter v kovinski industriji je zlasti pomanjkanje surovin in 
reprodukcijskega materiala (primanjkuje izdelkov črne in bar- 
vaste metalurgije), kar vpliva na potek proizvodnje in na 
rezultate poslovanja, ki so obeleženi z naraščajoč imi izgu- 
bami. Proizvodnja se odvija brez več jih zastojev le ob izjemnih 
naporih pri oskrbi s surovinami in reprodukcijskim materia- 
lom, prilagaja se razpoložljivemu materialu, ovira pa jo tudi 
dejstvo, da so možnosti za naložbe v modernizacijo tako 
majhne. 

Ob šestdeset odstotni razpolagalni pravici reprodukcijsko 
povezanih partnerjev in ob stalnem zadolževanju je oskrblje- 
nost s surovinami in materialom v kemični in gumarski indu- 

"*««*'»'Industrijske proizvodnje glede na enako obdobje In njdarstvo 103,2; v tem sredstva za deio 107,1; reprodukcijski material 103,8 In blago za potrošnjo 101,0. ' 
Sko !*vaia "vof® proizvode na konvertibilno in klirin- ^kaH^L^ dežel v razvoju. Na plač ila dežel v razvoju je treba čakati osem In več mesecev, kar povzroča Izpad deviznih sredstev dodatno 
šb!^ materiala in s tem zmanjiuje fizični obseg proizvodnje. Pri proizvodnji prometnih sredstev izdelava zelo niha iz 
ZZEČL »TT p"Mzvaf<»,ci pričakujejo, da se bo indeks rasti ob koncu leta podobno Kot v lanskem letu, povečal. • (18) Iz »Seznama ključnih proizvodnih programov«, Dogovor o temellih druže- nega plana SR Slovenije za obdobje 1961-19S5. 

striji takšna, da omogoča kolikor toliko normalno poslovanje 
v panogi se pojavljajo izgubaši in težak finančni položaj 
organizacij združenega dela, ki so v preteklih letih veliko 
investirale. Pričakovati je, da se bo preskrbljenost s surovi- 
nami v tej panogi poslabšala konec leta. 

V tekstijni industriji so težave pri oskrbi z volno, bombažem 
in sintetičnim materialom: v usnjarski industriji pa primanj- 
kuje vseh surovih kož. Za nemoteno oskrbo s surovinami bi 
bilo potrebno še povečati izvoz tekstilne panoge na konverti- 
bilno področ je, podobno velja tudi za usnjarsko industirjo, 
vendar v nekoliko manjši meri, ker je možna nabava surovin 
delno tudi na domačem trgu. 

V lesno predelovalni industriji ne dosegamo načrtovanih 
ciljev. Povpraševanje po izdelkih pohištvene industrije in in- 
dustrije stavbnega mizarstva na domačem trgu upada zaradi 
zmanjšane kupne moči, zastarela tehnologija pa onemogoča 
uveljavljanje novih oblik proizvodov oziroma dizajna terstem 
hitrejše prilagajanje zlasti zahtevam zunanjega trga. Posle- 
dica so izgube oziroma njihovo povečanje celo pri več jih 
organizacijah. V celulozno-papirni industriji izstopa problem 
oskrbe s celuloznim lesom in celulozo za proizvodnjo papirja. 
Posebno pereč pa je problem v proizvodnji rotopapirja. Ker 
mora ta proizvodnja pokrivati predvsem potrebe jugoslovan- 
skega trga, ima z zagotavljanjem deviznih sredstev velike 
težave. Vsi porabniki pa ne zagotavljajo dovolj deviznih sred- 
stev za uvoz celuloznega lesa. Potrebno bo hitreje delati na 
snovanju plantaž oziroma nasadov ter urejati malodonosne 
gozdove. 

V živilski industriji je oskrbljenost s surovinami in reproduk- 
cijskimi materiali izredno slaba; primanjkuje sladkorja soje 
oziroma sojinih tropin, ribje moke, aditivov, zaščitnih sred- 
stev, veterinarskih preparatov in embalaže (zamaškov, ploče- 
vink in alufolije). Slaba preskrbljenost s surovinami in omeji- 
tve v ekonomskih odnosih s tujino povzročajo, da se poslab- 
šujejo pogoji gospodarjenja v tej panogi. Negativni rezultati 
poslovanja se večajo v mlekarski industriji, kjer ni priznanih 
višjih stroškov predelave in v pridelavi sladkorja, kjer zaradi 
neizkoriščenosti kapacitet (50%) ter neurejenega cenovnega 
razmerja med ceno sladkorne pese in sladkorja nastajajo 
velike izgube. 

V zadnjih mesecih letošnjega leta je pričakovati, da se bo 
oskrba s surovinami, reprodukcijskim materialom in nekate- 
rimi energetskimi viri poslabšala. Pričakovati je padec rasti 
obsega proizvodnje, zato se bo do konca leta še naprej 
potrebno truditi za redno oskrbo s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom^ Ta bo pogojena z dovolj velikim izvozom, ki 
bo omogočal več ji uvoz ter devizno pokrivanje zahtev doma- 
čih dobaviteljev surovin in reprodukcijskega materiala. 

7.2. Gradbeništvo. Upadanje fizičnega obsega del v grad- 
beništvu se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Tako se je število 
efektivnih ur v sedmih mesecih zmanjšalo za 8%, število 
delavcev za 7%, vrednost opravljenih del slovenskih gradbe- 
nikov pa seje povišala le za 10%. Pomanjkanje del je čutiti na 
vseh področ jih gradbene dejavnosti, še posebej pa v projek- 
trvi in v stanovanjski gradnji. Tako se ocenjuje, da bo gradbe- 
ništvo letos doseglo le 85% lanske fizične realizacije, skro- 
men obseg razpoložljivih sredstev za investicije, pomanjkanje 
novih pogodb in vse manj nedokončanih del za prenos v 
naslednje leto pa tudi v letu 1984 ne obetajo izboljšanja. 

Pri tem tudi ni pričakovati, da bi gradbeno proizvodnjo v 
naslednjem letu že mogli oživiti prek stanovanjske gradnje. 
Letos naj bi sicer zgradili 6100 stanovanj v družbenem sek- 
torju in s tem izpolnili planska predvidevanja Glede na te- 
žave, ki se pojavljajo zaradi slabe organiziranosti investitor- 
sjY®' zadrž.eyanja gradnje zaradi prepovedi pozidave kmetij- skih zemljišč , zapletov pri financiranju komunalnega oprem- 
ljanja zemljišč , pa kaže, da bo v letu 1984 obseg stanovanjske 
gradnje manjši za 20% v primerjavi z letošnjim letom (torej v 
družbenem sektorju le 4900 stanovanj). Do zmanjšanega ob- 
sega izgradnje pa bo prišlo tudi v individualni gradnji, saj 
izplač ila za investicije v stanovanjski dejavnosti kažejo v 
prvem polletju 1983 padec realno za 17%, v teh sredstvih pa 
so vključena tudi kreditna sredstva prebivalstvu. 

Tudi položaj naših izvajalcev investicijskih del v tujini se 
vidno zaostruje. Vse manjši je obseg investicijskih del v drža- 
vah zahodne Evrope, kjer naše izvajalce spodrivaj zaradi 
presežka lastne delovne sile. Vse slabša plač ilna sposobnost 
investitorjev na Bližnjem vzhodu že ogroža normalno delo 
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gradbišč  in ceio poslovanje organizacij v domovini. Prav tako 
se zaostrujejo plač ilni in delovni pogoji v ostalih državah v 
razvoju, kjer slovenskim gradbenikom kljub velikim naporom 
letos še ni uspelo pridobiti novih več jih del. 

Upadanje fizičnega obsega proizvodnje je prisotno tudi v 
industriji gradbenega materiala, saj je v osmih mesecih 
znatno manjša proizvodnja vseh gradbenih materialov razen 
cementa. Padec proizvodnje pogojujejo delno manjše po- 
trebe, še bolj pa slaba oskrba z gorivi. Do konca leta se 
ocenjuje, da bo proizvodnja dosegla 97% lanskoletne. Pri tem 
pa velja še povedati, daje nivo cen proizvajalcev v primerjavi z 
lanskim povprečjem prav za industrijo gradbenega materiala 
med daleč najvišjimi v industriji (60,3%). 

7.3. Drobno gospodarstvo. Razvoj drobnega gospodarstva 
kljub pospešenim aktivnostim zaostaja za predvidevanji. De- 
lež drobnega gospodarstva v družbenem proizvodu je pre- 
majhen (delež proizvodnih storitev npr. samo 5,6%) in na 
sedanji stopnji gospodarskega razvoja pri nas ne pomeni 
ustreznega spremljevalca drugih dejavnosti v gospodarski 
sestavi. Neurejene razmere, kot so pomanjkanje obratnih 
sredstev, visoke obrestne mere, zaostrena kreditna politika, 
cenovna politika, težave pri nabavi reprodukcijskega mate- 
riala (zlasti iz uvoza) ter nepokrivanje uvoza z izvozom, po- 
vzročajo prekinitve v reprodukcijskih verigah. Zaradi restrikcij 
mednarodno posojilo IFC ne bo v celoti izkoriščeno. Prera- 
ščanje samostojnega osebnega dela v združeno delo stag- 
nira, saj se število pozdov ni povečalo. Nezadovoljiva so tudi 
vlaganja sredstev občanov v proizvodne namene. 

V letu 1984 bo nujno reševati vse nakopičene probleme 
(zlasti bo potrebno poenotiti občinske cenovne politike) in se 
pospešeno lotiti sodelovanja z več jimi asociacijami združe- 
nega dela predvsem za proizvodnjo izdelkov, ki pospešujejo 
izvoz in nadomeščajo uvoz, ter maloserijsko proizvodrjo za 
dopolnitev ponudbe na domačem trgu. Prav tako bo potrebno 
bolj zainteresirati občane, predvsem zdomce, za vlaganje 
njihovih sredstev v proizvodne namene. To lahko povečuje 
razvoj proizvodnih kapacitet drobnega gospodarstva, dopol- 
njuje gospodarsko strukturo in povečuje možnosti zaposlova- 
nja. 

7.4. Gozdarstvo. V družbenem sektorju se posek in bla- 
govna proizvodnja gozdnih sortimentov v letošnjem letu gib- 
lje v začrtanem okviru, v zasebnem sektorju pa zaostaja. 
Zaostajanje je zlasti v tistih predelih, kjer ni dovolj mehaniza- 
cije in organizatorjev zasebne gozdne proizvodnje v temeljnih 
organizacijah kooperantov, pa zato še ni pogojev za gospo- 
darjenje na več jih površinah ne glede na parcele (oddelčno 
gospodarjenje). Delni vzrok za zaostajanje tržne proizvodnje 
so tudi nestimulativne cene, ki so se povečale šele konec 
julija, več ja lastna poraba drv in višje cene tega sortimenta na 
prostem trgu. 

Gozdno gojitvena dela se gibljejo v skladu s planom. Grad- 
nja gozdnih poti je v zaostanku, med drugim tudi zaradi 
pomanjkanja razstreliva. Oskrba z gorivom ni zadostna. 

V letu 1984 se predvideva enaka proizvodnja, ki pa bo 
pogojena z redno obnovo strojnega parka in zadostno pre- 
skrbo z gorivom. 

8. Kmetijstvo in proizvodnja hrane 
V letu 1983 se nadaljuje pospešena intenzifikacija poljedel- 

ske proizvodnje. Dobro organizirana proizvodnja je ob zado- 
voljivi oskrbi z reprodukcijskim materialom prispevala k temu, 
da i^pad pridelka poljšč in zaradi suše in ujem ne bo prevelik. 
Po lanski obilni letini sadja bo zaradi izmenične rpdnosti v 
ekstenzivnih nasadih pridelek manjši, prav tako pridelek groz- 
dja. Kljub nekaterim boljšim rezultatom v živinoreji program 
proizvodnje ne bo v celoti realiziran. Na podlagi teh gibanj 
ocenjujemo, da bo kmetijska proizvodnja dosegla za 1 do 2% 
več ji obseg kot v letu 1982 (plan 4%), v prvih treh letih 
srednjeročnega plana pa bi tako realizirali planirano (3,5%) 
dinamiko rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje. 

V programih rastlinske in živalske proizvodnje so se pove- 
čale odgovornosti in obveznosti nosilcev (poslovnih skupno- 
sti, strokovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti) za 
proizvodnjo hrane. V prvi polovici leta zelo obetavna letina 
zaradi suše in ujem ne bo dosežena, zlasti pri koruzi in 
krmilnih rastlinah. Slabši od pričakovanega bo pridelek slad- 
korne pese, tudi zaradi neuresničenega programa setve. Te- 
meljite priprave na setev ter zagotovljeni in ugodni pogoji za 

odkup so že omogoč ili odkup 61.000 ton pšenice, kar je le 
nekoliko pod programom (64.000 ton) za leto 1983, pomeni pa 
izreden napredek v primerjavi s preteklimi leti (v letu 1981 je 
bilo npr. odkupljeno komaj 14,296 ton pšenice). 

Vzporedno z izvajanjem programov setve poteka, vendar še 
v premajhnem obsegu, tudi vključevanje slabo obdelanih in 
neobdelanih kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano 
proizvodnjo. Te aktivnosti bo treba pospešeno nadaljevati ob 
jesenski setvi in v letu 1984. 

Sprejeti programi živinorejske proizvodnje in samoupravni 
sporazumi za oskrbo z mesom in mlekom s konkretnimi 
obveznostmi proizvajalcev in porabnikov so podlaga boljši 
organiziranosti in ugodnejšemu razvoju živinoreje v letu 1983. 
Prirejeno bo več mleka in več prašič jega in perutninskega 
mesa, več bo tržnih količ in19, še vedno pa zaostaja prireja 
govejega mesa kljub povečanemu staležu govedi. Odkup go- 
vejega mesa je pod lanskoletnim obsegom predvsem zaradi 
slabe organiziranosti in dohodkovne nepovezanosti od proi- 
zvajalcev do končne potrošnje, ki je vzrok tudi temu, da rejci 
ne oddajajo pitane živine svojim organizatorjem proizvodnje. 
Glede na to, da je v nekaterih območjih zaradi suše izpadel 
določen pridelek domače krme, je nujno takoj organizirati 
nakup manjkajoč ih količ in krme (nekaterih beljakovinskih 
komponent tudi iz uvoza), da se zagotovi nadaljnja prireja 
mesa in mleka oziroma prepreč i prezgoden zakol živine. 

Urejanje kmetijskih zemljišč poteka skladno s planom; po- 
spešeno pri melioracijah, tako da bo kompenziran izpad teh 
del v letih 1981 in 1982, komasacije in odkup pa zaostajajo. 
Dosledneje pa bo treba na novih površinah organizirati druž- 
beno proizvodnjo. 

Neurejena cenovna razmerja (znotraj kmetijstva in do 
opreme in repromateriala), oziroma nespoštovanje dogovor- 
jenih cen na jugoslovanskem trgu vplivajo na to, da so tržne 
cene večje od dogovorjenih in da so na podlagi teh cen 
proizvodi nerealno in neusklajeno vrednoteni. Posledice teh 
razmer se kažejo v odmiku od zastavljenih ciljev v strukturi 
proizvodnje, v nestabilni proizvodnji in motnjah na trgu. 
Realno vrednotenje posameznih proizvodov preko cen je zla- 
sti pomembno za skladen razvoj živinoreje. Sprejeti ga je 
treba dovolj zgodaj (vsaj sredi oktobra), da bi bil lahko pod- 
laga realnemu planiranju proizvodnje in predelave v nasled- 
njem letu. 
Rezultati poslovanja organizacij združenega dela živilske in- 
dustrije in industrije pijač so razmeroma ugodni. Povečan je 
obseg proizvodnje in skoraj v celoti realizirani izvozni plani. 
Zaradi dodatnih omejitev razpolaganja s konvertibilnimi devi- 
zami (OZD živilske industrije združujejo še devizna sredstva v 
VII. enoti SISEOT za umetna gnojila in zaščitna sredstva) 
znaša razpolagalna pravica v nekaterih vejah le še 19%, kar 
bo vplivalo na slabšanje oskrbe s surovinami Zaostruje se 
tudi oskrba s surovinami iz drugih republik, predvsem s slad- 
korjem in oljem. 

Oskrba tržišča z osnovnimi prehrambenimi proizvodi, pa 
tudi drugimi življenjskimi potrebšč inami, se je v SR Sloveniji 
letos izboljšala, k čemur je prispevala vsklajena akcija vseh 
dejavnikov od OZD do družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvoz agroživilstva v prvih osmih mesecih 1983 nekoliko 
zaostaja za predvideno dinamiko, vendar ocenjujemo, da bo 
mogoče z nekaterimi aktivnostmi do konca leta 1983 uresni- 
č iti planirani obseg izvoza (192 mio US dol). 

Prvi programi za leto 1984 so razmeroma ambiciozni. Dose- 
gli naj bi 3,5 do 4% več ji fizični obseg in izvozili 20% več 
kmetijskih in živilskih proizvodov v primerjavi z letom 1983. 
Programi kmetijske proizvodnje za leto 198420 bodo predvsem 
usmerjeni v uskladitev setvene strukture za posamezna ob- 
močje v poljedelski proizvodnji, v povečanje skupne in tržne 
proizvodnje pšenice, koruze, sladkorne pese, oljnic ter v in- 
tenzifikacijo pridelave krme na njivah in travnikih (na okoli 
120.000 ha). 

Več ji obseg pridelave krme bo podlaga hitrejšemu preu- 
smerjanju živinoreje (govedoreje) na domačo (cenejšo) krmo. 
Povečanju staleža krav, tržni prireji mleka ter govejega in 

(19) V sedmih meioclh re Je povečal odkup mleka za 6%, odkup prašičev za 5% In perutnine za 2% v primerjavi z enakim obdobjem lani. (20) Za Jesensko setev ie tečejo priprave na podlagi Izdelanih programov. Problematična Je oskrba z gorivi in nekaterimi rezervnimi deli. V letu 1984 bo 
treba pravočasno zagotoviti potreben reprodukcijski material, zlasti oskrbo z mineralnimi gnojili. 
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prašič ijega mesa bo v posebnih programih za I. 1984 dan 
glavni poudarek. Obveznosti živinorejske proizvodnje bodo 
konkretizirane v samoupravnih sporazumih s predelavo in 
porabniki ob ureditvi medsebojnih odnosov v reproverigi in 
opredelitvi skupnih investicijskih programov. 

V kmetijski proizvodnji bo treba pospešeno in dosledno 
uveljavljati sodobno tehnologijo pridelave zlasti v individualni 
proizvodnji. V tej smeri bo nujno bolj vključ iti izobraževalne, 
strokovne in znanstveno-raziskovalne organizacije. 

Večje uč inke zlasti v tržni proizvodnji bo. ob drugih pogojih, 
pri organiziranju kmečke proizvodnje možno doseč i z aktiv- 
nejšo vključ itvijo kmetov pri pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih v družbeno organizirani proizvodnji. V to smer bodo 
dosledno naravnane intervencije v proizvodnjo, naložbe, 
davčne olajšave in oskrba z reprodukcijskimi sredstvi. 

Za doseganje produktivnejše in racionalnejše družbeno or- 
ganizirane kmetijske proizvodnje je nujno ukrepati tudi za 
izboljšanje lastninske in parcelne zemljiške strukture, kar naj 
bi pospešilo procese združevanja zemljišč . 

9. Infrastrukturni pogoji za proizvodnjo 
9.1. Energetika. Preskrba porabnikov električne energije je 

bila letos do septembra relativno zadovoljiva. Ves čas je bila v 
eljavi prva stopnja omejitev po družbenem dogovoru o izvaja- 
nju omejevanja porabe električne energije v SR Sloveniji in 
zvezna uredba o posebnih pogojih dobave električne ener- 
gije . V letošnjem letu znaša tako poraba električne energije 
do konca avgusta 5490 GWh in je za 2% višja kot v enakem 
obdobju lani. Glede na energetsko bilanco pa smo v tem času 
porabili 228 GVVh,oziroma 4% manj električne energije, proi- 
zvedli pa 12% več . V septembru so se energetske razmere 
zaostrile. Vzroki so v izredno slabih hidroloških razmerah 
okvarah v termoelektrarni Trbovlje II (125 MW) ter remontih v 
NE Krško in Toplarni Ljubljana II, skupne moč i 362 MW. 
Predvidoma od oktobra dalje, ko je v obratovanju spet jedrska 
elektrarna v Krškem in ob normalnem obratovanju osta'ih 
proizvodnih elektroenergetskih objektov, v letošnjem letu, kot 
tudi v letu 1984, ne bo več jih težav pri oskrbi potrošnikov z 
električno energijo. Vse potrebe po električni energiji naj bi 
pokrili s proizvodnjo v Sloveniji in pogodbenimi dobavami iz 
Bosne in Hercegovine. 

Večja proizvodnja od planirane je bila dosežena zlasti v NE 
Krško, kije letos obratovala zelo dobro, medtem ko je lani 
imela več zastojev. Ves čas so bile dobro preskrbovane ter- 
moelektrarne s premogom in so letos proizvedle 23% več 
električne energije od planirane, čeprav je bila kvaliteta pre- 
moga slaba. 
. Oskrba z naftnimi derivati je bila letos slabša kot lani vtem času. Občasno je prihajalo do krajših zastojev pri oskrbi 
predvsem z mazutom in srednjimi destilati; vendar to ni po- 
vzročalo več jih motenj v proizvodnih procesih. Slaba je bila 
tudi oskrba z motornim petrolejem ob pričetku spomladanske 
košnje. Dobava kurilnega olja posameznim gospodinjstvom je 
bila znižana na 1000 litrov. V sedmih mesecih letos smo v 
Sloveniji porabili 969.883 ton naftnih derivatov, kar je 98 8% 
lanske sedemmesečne porabe ali okoli 90% bilančno predvide- 
nih količ in. Poraba motornega bencina je bila manjša za 24%. 

Na poslabšanje oskrbe z naftnimi derivati v drugem polletju 
letošnjega leta vplivajo hude devizne in likvidnostne težave 
rafinerij ter pomanjkanje deviznih sredstev za nafto v vsej 
Jugoslaviji. V sprotnem reševanju teh težav je šlo več  sto tisoč 
ton nafte (720.000 ton) v izvoz. Skupne količ ine derjvatov po 
energetski bilanci zaSR Slovenijo v letošnjem letu bodo tako za 
5,6% manjše. Ker se bo to zmanjšanje predvidoma realiziralo le 
v zadnjem trimeseč ju letos; bo povrzoč ilo občutne motnje pri 
oskrbi uporabnikov z vsemi vrstami naftnih derivatov. Ker v 
Slovemji praktično ni več  zalog, z razpoložljivimi količ inami ne 
bo možno oskrbeti niti prioritetnih uporabnikov. 

Upravičena je bojazen, da se bo iz podobnih razlogov kot 
letos, negotova oskrba z naftnimi derivati, predvsem s sred- 
njimi destilati in mazutom, nadaljevala tudi v letu 1984. 

Oskrba industrije z lignitom bo letos za okoli 13% slabša od 
predvidene, široke potrošnje pa za 11% boljša od načrtovane. 

Pri oskrbi potrošnikov z lignitom do konca leta in v nasled- 
njem letu pa predvidevamo, da ne bo več jih težav. Dobave 
rjavega premoga iz drugih republik in iz uvoza bodo letos 
nekoliko manjše od predvidenih. Industrija bo porabila letos 
80 tisoč ton manj rjavega premoga, široka potrošnja pa za 44 
tisoč ton več kot lani. Predvidevamo, da do konca letošnjega 
leta in v prvih mesecih leta 1984 energetski objekti, industrija 
in široka potrošnja pri oskrbi z rjavim premogom ne bodo 
imeli več jih težav. Izkop lignita je znašal v sedmih mesecih V 
Sloveniji 2.793 tisoč ton, oziroma 99,4% planiranega, izkop 
rajvega premoga pa 1.007 tisoč  ton, oziroma 97,1% planirane 
količ ine. Predvidoma bomo do konca leta nabavili iz drugih 
republik 775 tisoč ton lignita, iz uvoza po 60 tisoč ton. 

V letu 1984 bo pri oskrbi dana prednost domačim energet- 
skim virom in zamenjavi tekočih goriv s premogom. Pri izboru 
proizvodnih programov bodo imeli prednost programi z bi- 
stveno nižjo porabo energije po enoti proizvodnje. Povečati 
se morajo strokovne in družbene aktivnosti za varčevanje ter 
racionalnejše ravnanje z energijo - od pridobivanja do upo- 
rabe. 

9. 2. Promet in prometni tokovi. Realizacija prometnega 
dela je v prvih osmih mesecih leta 1983 za okoli 3% manjša v 
primerjavi z enakim obdobjem leta 1982, kar je pripisati pred- 
vsem nadaljnjemu zaostrovanju splošnih pogojev gospodar- 
jenja. Recesija, bližnjevzhodna kriza, »bencinska« kriza, ca- 
rinski predpisi (omejitev potovanj v tujino) itd. so bistveno 
vplivali na zmanjševanje mednarodnih potniških in blagovnih 
ter zlasti tranzitnih tokov (izreden padec emitivnega turizma, 
ukinitev redne ferry linije za Bližnji vzhod, izpad tranzita 
železove rude po železnici itd.). Domače OZD - izvozniki in 
uvozniki - pa so letos mnogo več kot prej prodajale in kupo- 
vale »od praga tovarne« (izvoz na principu FOB in uvoz na 
principu CIF). To pomeni, da so tudi organizacijo transporta 
prepuščale kupcu ali dobavitelju. Ni zanikati, da k temu delno 
prispeva tudi nepovezanost in razdrobljenost domačih OZD, 
ki organizirajo pretok blaga (špediterji in agenti) ter neenoten 
nastop naših izvajalcev prometnih storitev na tujih trgih, ker 
ne uspejo zagotoviti dovolj kompleksne storitve (ekonomične, 
zanesljive in varne - npr. od vrat do vrat). Letos je tako med 
drugim devizni priliv od transporta mnogo nižji, kot bi objek- 
tivno sicer lahko bil. Kažejo pa se določeni spodbudni premiki 
predvsem pri delitvi dela med železniškimi in cestnimi prevozi 
(zmanjšanje cestnih blagovnih prevozov celo za 14%) ter pri 
vse bolj opazni substituciji osebnih prevozov s sredstvi jav- 
nega potniškega prometa22 Izreden porast beležijo ptt stori- 
tve (indeks 121). Po slabi predsezoni pa je do konca leta 
realno pričakovati tudi povečanje transportnega dela naše 
zračne flote in na slovenskih letališč ih, predvsem zaradi ugo- 
dnega razvoja oziroma spodbudnih trendov receptivnega, 
zlasti inozemskega turizma. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, 
da prometne dejavnosti s svojim vplivom v tokovih družbene 
reprodukcije to leto objektivno niso uspele dati več jega kvan- 
titativnega pnspevka, v kvalitativnem smislu pa se v danih 
okolišč inah le kažejo določeni premiki (Nočni skok, zeleni 
vlaki, kontejnerski prevozi itd.). 

Gospodarski položaj prometnih dejavnosti se poslabšuje 
predvsem kot posledica poslabšanja položaja prometa v pri- 
marni delitvi, povečanja amortizacijskih stopenj in obveznosti 
iz dohodka, zlasti obresti za kredite. To najbolj prizadene 
železniški promet, kjer kljub dokaj uspešni realizaciji spreje- 
tega akcijskega programa za zmanjšanje stroškov poslovanja 
ter nekaterim pozitivnim ukrepom23 še vedno ne uresniču- 
jemo dogovorjene rasti cen železniških prevoznih storitev nad 
splošno rastjo cen, kar je osnovni razlog za primanjkljaj 
prihodkov. Močno se čutijo posledice pospešenega drsenja 
tečaja dinarja in s tem povezanih stroškov, saj so npr. samo 
najemnine za tovorne vagone večje za 474 mio din ali za 
187%. V prvem polletju se je občutno poslabšal gospodarski 
položaj tudi v cestnem gospodarstvu, predvsem zaradi izre- 
drso povečanih obveznosti za odplač ila tujih kreditov in 
zmanjšanja izvirnih virov za ceste. Posojila tujih bank kljub 
operativnosti niso črpana, saj še vedno ni dogovorjeno, kdo 
bo pokrival tečajne razlike. Likvidnostnim, zlasti pa devizno- 

gospodinjstvih je v 2 » 

(22) Na primer: število prepeljanih potnikov v mestnem prometu se je pove- čalo za 13%. K 

(23) Povečanje oz. podaljšanje zbiranja sredstev za povrač ila za del stroškov 
reprodukcije ZG Ljubljana, delna korekcija cen železniških prevoznih storitev itd. r 
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likvidnostnim težavam prometnih dejavnosti24 pa se pridružu- 
jejo tudi težave pri oskrbi z rezervnimi deli in opremo (avtop- 
nevmatika, kabli, ptt oprema itd.). 

Planirane naložbe - predvsem za železniško, luško, letali- 
ško, cestno in ptt infrastrukturo - so pod vprašajem zaradi 
zmanjšane akumulativne in reproduktivne sposobnosti ter 
pomanjkanja domačih in tujih bančnih sredstev. 

Ocenjujemo, da bo program razvoja, ki je opredeljen v 
spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije, v obdobju 1981-1983 realiziran le z okoli 
50%. 

Do konca tega leta in v letu 1984 je s stališča prometnih 
dejavnosti potrebno: zagotoviti njihovo ustrezno mesto in 
položaj v primarni delitvi, še posebej rast cen železniških 
prevoznih storitev nad splošno rastjo cen; sprejeti družbeni 
dogovor o razvoju integralnega transporta v federaciji ter 
samoupravni sporazum o usklajevanju planov na področ ju 
integralnega transporta v Sloveniji; uveljaviti spremljanje 
transportnih stroškov po enotni metodologiji za zajemanje 
transportnih stroškov v gospodarstvu; pripraviti družbeni do- 
govor o usklajenem razvoju cestnih prevoznikov; samou- 
pravno povezati imetnike funkcionalnih sistemov zvez; 
ustrezno stimulirati izvajanje prometnih storitev na tujih rela- 
cijah. Prav tako pa je skladno z dolgoročnim programom 
stabilizacije potrebno takoj pričeti z izenačevanjem pogojev 
poslovanja med cestnimi prevozniki in železnico, sicer bo 
železnica vse manj sposobna zagotoviti sicer narodnogospo- 
darsko najbolj racionalen pretok prometnega substrata. 

9.3. Vodno gospodarstvo. V vodnem gospodarstvu zaostaja 
izvedba del nekaterih osnovnih obveznosti in varstva voda, v 
skladu s programom pa bo realizirana ureditev vodotokov na 
melioracijskih površinah. V letu 1983 bo po oceni uresničeno 
okoli 90% planiranega fizičnega obsega del. 

Poleg osnovne dejavnosti vodnega gospodarstva (vzdrže- 
vanje vodotokov) bo treba razpoložljiva sredstva usmeriti 
predvsem za izvajanje del na osnovni odvodni mreži ja hidro- 
melioracijskih območjih ter za odpravljanje najhujših žarišč  
onesnaževanja in preprečevanje drugih ekscesov na vodoto- 
kih. V skladu z določbami zakona o vodah, bi se morala 
obstoječa vodnogospodarska podjetja do 1 1 1984 reorgani- 
zirati. Ker družbeni dogovor, ki naj predpiše natančnejša 
merila za reorganizacijo, še ni sprejet, je treba pospešiti 
njegovo pripravo in sprejetje. 

10. Turizem 
Povečana aktivnost vseh udeležencev v turistični ponudbi v 

letu 1983 ne bo mogla povsem nadoknaditi izpadov leta 1982, 
ko so ob močno povečani propagandi konkurenčnih držav in 
stagnaciji mednarodnega turističnega povpraševanja, pred- 
vsem neredna oskrba s prehrambenimi proizvodi in pogon- 
skimi gorivi, skrč ili prihod tujih, zlasti individualnih gostov. 

Turistični promet tujih in domačih gostov je v prvih devetih 
mesecih povečan za 1% glede na enako obdobje lani. V tem 
obdobju se je število zaposlenih v turizmu povečalo za 3,2% 
Poslovni rezultati organizacij združenega dela turističnega 
posredovanja so v prvem polletju relativno dobri, medtem ko 
v primerjavi s celotnim gospodarstvom dinamika posameznih 
rasti v delitvi celotnega prihodka zaostaja pri gostinstvu in 
zdravilišč ih. Manjši dohodek so organizacije združenega dela 
realizirale predvsem zaradi nesorazmerja med vhodnimi ce- 
nami in cenami gostinskih storitev in tudi zaradi sprememb 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, 
saj se jim je zmanjšala osnova za obračun stimulacij20 Zaradi 
spremenjene osnove obračuna so se področju gostinstva in 
turizma zmanjšale olajšave na davek iz dohodka TOZD in 
olajšave drugih prispevkov, kjer je osnovna postavka izvoz 

Devizni priliv, ki se priznava organizacijam združenega dela 
turizma in gostinstva, se sestoji le iz direktnih nakazil iz tujine 
in dinarskih čekov Narodne banke Jugoslavije. Ustvarjeni 
direktni devizni priliv, vključno z vnovčenimi dinarskimi čeki, 

(24) Kl|ub veljavnemu odloku (Uf. I. SFRJ, »t 8/83) domač i uporabniki tran- sportnih storitev na Inozemskih relacijah na plačujejo deviznih »tioikov Izvajal- cev prometnih storitev. 
(25) Po predhodnih podatkih Zavoda SR8 za statistiko. (26) V oenovo m obračun stimulacij se ne priznavajo devize zamenjane v menjalnicah, ki so bile doslej priznane kot dinarji deviznega porekla. 

se v osmih mesecih po oceni približuje ravni direktnega 
deviznega priliva v enakem obdobju lani27. 

Bolj pestra, kvalitetnejša ponudba, zlasti še nadaljnja dobra 
oskrbljenost vseh področ ij, ki so vključena v turistične tokove, 
omogoča podaljšanje turistične sezone in s tem dvig tujega 
turističnega prometa v letu 1983 za okoli 1-2% nad raven iz 
leta 1982. Direktni devizni priliv turističnega gospodarstva bi 
se v letu 1983 po oceni približal planirani stopnji rasti 12% v 
okviru usklajenih planov SISEOT. Porast življenjskih stroškov 
pa zaviralno vpliva na domač i turistični promet tako, da je po 
ocenah na lanskoletni ravni. 

Realizacija izgradnje prenočitvenih in drugih gostinskih 
objektov ter pripadajoče infrastrukture ob zmanjšanju aku- 
mulacije in prostih sredstev za naložbe še nadalje zaostaja za 
dogovorjenimi cilji. 

V letu 1984 je mogoče predvidevati rast inozemskega turi- 
stičnega prometa za okoli 5-6%, domačega pa za okoli 2% 
Tako bi lahko povečali devizni priliv za okoli 20%. Da bi, zlasti 
pri inozemskem turizmu, dosegli pričakovane rezultate, je ob 
vse več ji konkurenčnosti na mednarodnem tržišču potrebno, 
da organizacije združenega dela, ki sodelujejo v turistični 
ponudbi, okrepijo poslovno-dohodkovno povezovanje, si pri- 
zadevajo za višjo kakovost turistične ponudbe, z uvajanjem 
sodobne organizacije in metod dela in iščejo notranje re- 
zerve. Treba pa je tudi ustvariti stimulativne pogoje za krea- 
tivne kadre in razvijati funkcionalno izobraževanje. Usposobi- 
tev Centra za izvajanje turistične propagande, informativne in 
sejemske dejavnosti Slovenije bo tudi pripomogla k celovito- 
sti turistične ponudbe. 

Poleg navedenega naj bi tudi drugi ukrepi28 pripomogli k 
stabilnejšemu razvoju turističnega gospodarstva v letu 1984 
in v naslednjih letih. 

11. Produktivnost in ekonomičnost 
V produktivnosti, kot eni izmed pomembnejših trajnih na- 

log, se v običajnih kvantitativnih pokazateljih letos kažejo 
pozitivni trendi. Raste produktivnost dela, merjena z obsegom 
proizvodnje in storitev glede na delavca; v industriji je de- 
nimo, zlasti v dejavnostih, ki so izvozno orientirane, delež 
produktivnosti v prirastu proizvodnje dosegel celo 70%. Pov- 
prečna mesečna stopnja fizične rasti produktivnosti v indu- 
striji pa je letos znašala doslej 1,88%, medtem ko je v letu 
1982 znašala 0,73%. Ob tem je seveda treba povedati, da so se 
ob težavah pri oskrbi z reprodukcijskim materialom v proiz- 
vodnji pogosto od zahtevnejših proizvodnih programov zate- 
kali k preprostejšim programom in da so se morali torej 
prilagajati možnostim oskrbe, namesto tržnim zahtevam. To 
žal mnogokje pomeni nazadovanje v kvaliteti, kar se odraža 
tudi v ekonomičnosti in v tem, da je zlasti domač i trg oskrb- 
ljen z manj kakovostnimi izdelki. Kljub temu bo za slovensko 
industrijo v letošnjem letu tudi vrednostni izraz rasti produk- 
tivnosti (družbeni proizvod na zaposlenega) pozitiven, blizu 
1,5%, medtem ko za gospodarstvo v celoti - zaradi zastoja v 
kmetijstvu ter nazadovanja gradbeništva in prometa - ostaja 
na lanski ravni. 

Zlasti izvozne organizacije v zadnjih letih svoje poslovanje, 
rast in razvoj praviloma tesneje naslanjajo na raziskovalno, 
razvojno in inovacijsko dejavnost ter v tem vidijo enega bi- 
stvenih pogojev za uspešen nastop in obstoj v mednarodni 
konkurenci Sicer pa nekatere strokovne ocene kažejo, da v 

(27) Viri: Podatki Narodne banke Slovenije. Dokončne vrednosti direktnega deviznega priliva bodo znane konec leta, ko bodo sredstva iz računov skupnega deviznega prihodka na ravni Jugoslavije razporejena po republikah ne organi- zacije združenega dela gostinstva in turizma. (28) Poleg ukrepov iz dolgoročnih programov stabilizacije bi bilo potrebno med drugim: - spremeniti metodologijo zajs.n&nja In razporejanja deviznega priliva, da se turističnemu gospodarstvu evidentira celotni devizni Izvoz; - vspostavlti evidenco prt virih deviznega priliva; - da Narodna banka Jugoslavije č imprej zagotovi ustrezno protivrednost v tuji valuti za vnovčene čeke Narodne banko Jugoslavije (OZD so le deloma dobile devize za vnovčene čeke); - urediti možnost za retrsnsferironje neporabljenih dinarjev s strani tujih gostov na osnovi potrdila o odkupu tujih valut; - povečati menjalniško provizijo; - izenač iti stopnjo za obračun Izvoznih stimulacij turističnih storitev z izvozom biaga; - OZD priznati devizni priliv, ki ga ustvarilo, kot osnovo za obračun Izvoznih stimulacij In kot olajiavo pri odmeri davkov in prispevkov; - priznavati reefekontne kredite; 
- oblikovati cen* turističnih in gostinskih storitev po ponudbi in povpraševa- nju. 
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povpreč ju raziskovalno delo lahko omogoča samo proizvod- 
nji 2-4% letno zmanjševanje stroškov, kar je na krajši rok v 
razmerah, v katerih je več ji dohodek prek cen mnogo laže 
dosegljiv, sicer malo, v večletni perspektivi in s kvalitativnega 
zornega kota pa nikakor ne zanemarljivo. S stališča rasti 
produktivnosti in v skladu z dolgoročnim programom gospo- 
darske stabilizacije bo treba še bolj spodbujati povezovanje 
proizvodnih in raziskovalnih OZD ter okrepiti vlogo aplika- 
tivne znanosti, ki se v zadnjem času v Sloveniji uspešneje 
uveljavlja. 

Za oženje režije in predvsem njeno kvalitativno preobrazbo 
so v nekaterih delih združenega dela zastavili vsaj prve ko- 
rake. Možnosti so - razen smotrnejše organizacije - za zdaj 
vendarle še omejene. Med vzroki so tudi zapleteni administra- 
tivni postopki, ki terjajo v gospodarstvu in drugod na teh 
opravilih razmeroma veliko zaposlenih. Število zaposlenih v 
upravnih organih in v službah SIS pa se je v naši republiki, v 
skladu s sprejetimi usmeritvami, v zadnjih dveh letih zmanj- 
šalo za 8%, število zaposlenih v bankah, SDK, družbenopoli- 
tičnih organizacijah in skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti pa se je še vedno povečevalo. 

Za ekonomičnost, ki - kot pojasnjujemo v poglavju o obli- 
kovanju in razporejanju dohodka - tudi letos upada, je zna- 
cilno, da so med dejavnostmi slovenskega gospodarstva tudi 
precejšnje razlike. Tako se je v industriji v prvem polletju letos 
v globalu razmerje med porabljenimi sredstvi in celotnim 
prihodkom poslabšalo za 1,2%, v prometu celo za 2,8%, 
slabše kot v preteklem letu je tudi v gozdarstvu, gradbeništvu, 
gostinski obrti in komunali. V trgovini je ekonomičnost poslo- 
vanja ostala enaka kot v preteklem letu. Povečala se je samo v 
kmetijstvu (za 1,4%) in v poslovnih in finančnih storitvah (za 
3,4%). Med ključnimi industrijskimi panogami pa se je ekono- 
mičnost najbolj znižala v OZD proizvodnje električnih strojev 
in aparatov (za 11,2%), premogovništva (za 7,4%), papirne 
industrije (za 3%), med tem ko je v več ini izvozno usmerjenih 
predelovalnih dejavnosti ostala približno na lanski ravni, po- 
večala pa se je v proizvodnji prometnih sredstev (za 3,5%) - 

12. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 
Prestrukturiranje družbenih dejavnosti, katere začetkom 

smo priča, je sicer res najbolj posledica realnega zmanjševa- 
nja sredstev, vedno bolj pa postaja nujnost in je pogojena tudi 
s tem, da se do načina zadovoljevanja skupnih potreb obliku- 
jejo drugačni pogledi. Ob tem, da z delom in rezultati družbe- 
nih dejavnosti ohranjamo in še razvijamo sprejete družbene 
vrednote, pase več ji poudarek daje tistim programom, ki lahko 
prispevajo k povečevanju družbene produktivnosti dela ter 
zagotavljajo enake izhodiščne pogoje za razvoj posameznika in 
dogovorjeno socialno varnost delovnih ljudi in občanov. 

Stabilizacijski programi, ki so jih v samoupravnih interesnih 
skupnostih pripravili ali že sprejeli v septembru, so pri obrav- 
navi izpostavili vsaj dva različna fenomena: prvič , s kratkoroč- 
nimi ukrepi lahko uredimo le malo problemov, zaradi njihove 
nepripravljenosti pa napravimo tudi (politično) škodo, in dru- 
gič , za dolgoročnejše reševanje je potrebno spremeniti tudi 
nekatere poglede, predvsem pa načine izvajanja dejavnosti in 
deloma tudi doktrine. 

1. Položaj pri temeljnih raziskavah, ki so v funkciji razvoja 
raziskovalnega potenciala na področ ju vseh znanstvenih ved, 
se zaradi realnega zmanjševanja sredstev za skupni program 
se nadalje zaostruje, zato si v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije prizadevajo, da bi le-te imele v programu največ ji delež in 
tezo. V skupnem programu so glede na pomembnost za 
realizacijo družbenih ciljev in glede na kvaliteto opravljenega 
dela prednostno obravnavani naslednji usmerjeni raziskoval- 
ni projekti: matematika, biokemija proteinov, mikroelektro- 
nika, raziskave in proučevanje ohranitve zdravega okolja, 
integralni transport, izobraževanje kadrov, varnost v promet- 
nih sistemih, varstvo okolja, temeljne geološke raziskave za 
izdelavo geoloških kart. Program aplikativnih raziskovalnih 
projektov se oblikuje v posebnih raziskovalnih skupnostih v 
več ji povezanosti z uporabniki. 

Organizacije združenega dela in njihove širše grupacije 
namenjajo v odnosih neposredne svobodne menjave dela sicer 
vse vec sredstev, vendar pa premalo za večje raziskovalne 
projekte, ki so pomembni za njihov razvoj. Zastarelost razisko- 
inof? oPreme v raz'skovalnih organizacijah se povečuje; v letu 1980 je bilo odpisane opreme 60%, v letu 1982 pa že 73%. 

priloga poročevalca 

Še naprej se v strukturi raziskovalcev povečuje delež tistih, 
ki so zaposleni v raziskovalnih enotah pri organizacijah zdru- 
ženega dela. Predvsem gre za kadrovsko krepitev obstoječih 
enot in manj za formiranje novih. Še vedno pa velja ugotovi- 
tev, da bi moralo glede na razvojne potrebe gospodarstva 
hitreje naraščati tako število raziskovalnih enot kot tudi raz- 
iskovalcev v njih. 

2. V osnovni šoli se je začel uvajati spremenjen program 
življenja in dela osnovne šole. Strokovno in znanstveno bo 
treba spremljati njegovo evaluacijo in ga po potrebi dopolnje- 
vati in izboljševati. 

V usmerjenem izobraževanju je še vedno največ ji problem 
takšna vsebinska in izvedbena organiziranost dejavnosti, kjer 
bodo prišle do izraza prednosti sistema usmerjenega izobra- 
ževanja. Vse bolj je opazno, da osnovni problemi v usmerje- 
nem izobraževanju niso v sicer relativno majhnih odstopanjh 
od planiranih vpisov, temveč podvajanje in prekrivanje vse- 
bin, prevelika razdrobljenost v programih in njihovi razmesti- 
tvi ter še ne dodelan model usmerjenega izobraževanja na 
visokem šolstvu, posebej še v povezavi s problemom verti- 
kalne in horizontalne prehodnosti. 

3. V kulturi se programi v glavnem ne bodo zmanjševali, 
čeprav na nekaterih področ jih obstajajo zahteve po tem. Gle- 
dališča naj bi zmanjšala število premier in povečala število 
ponovitev. Vprašljiva je izvedba programov, ki rabijo devize, 
kar se poskuša rešiti z dodatnimi dotacijami. Hitra rast cen 
najbolj neugodno vpliva na založniško in spomeniško-var- 
stveno dejavnost. Če se s subvencijami in odkupom še uspeva 
zadrževati založniški program v okviru načrtovanega, tega ni 
moč reč i za spomeniško-varstveno dejavnost, kjer bo po- 
trebno bolj združevati denar za posege tam, kjer je to najpo- 
membneje. Ne opaža se še, da bi prodaja knjig bistveno 
upadla, kljub temu pa je Kulturna skupnost Slovenije pripra- 
vila nov sistem pomoč i knjigi, kjer naj bi se povečal delež 
odkupa na račun subvencij. Kljub upravnim ukrepom se stiki z 
zamejstvom krepijo v težnji ustvariti enotni slovenski kulturni 
prostor. Problem amaterske kulture je njena premajhna vse- 
binska poudarjenost in povezava s kulturnim izobraževanjem. 
Ob tem se postavlja tudi vprašanje prostorov, saj razvoj tega 
področja ni mogoč brez vsaj osnovnih prostorskih pogojev. 

4. V zdravstvu se program prestrukturiranja nadaljuje, če- 
prav se zaradi različnih razlogov nekatere naloge ne morejo 
opraviti v predvidenem času. Samoupravni sporazum o delitvi 
dela med zdravstvenimi organizacijami se uresničuje težko in 
počasi. Veliki odpori so zlasti tam, kjer bi morali na njegovi 
podlagi zmanjševati obseg storitev na posameznih oddelkih 
in nekatere bolniške oddelke ukiniti. Kljub zmanjšanemu po- 
steljnemu fondu in skrajšani ležalni dobi v bolnišnicah se 
ocenjuje, da je ta del zdravstvenega varstva relativno dobro 
dostopen. S pričetkom dela bolnice v Izoli se je v globalu sicer 
povečala materialna opremljenost bolnišnic, čeprav je prav ta 
problem za vse ostale bolnišnice in splošno zdravstveno var- 
stvo najbolj pereč . Oskrbljenost z zdravili in sanitetnim mate- 
rialom ne niha več  toliko kot lansko leto in na začetku leta, še 
vedno pa ni optimalna. 

V prvem polletju 1983 raste odsotnost z dela zaradi bolezni 
in nege obolelega svojca. V prvem polletju lanskega leta je 
bilo zaradi bolezni odsotnih 4,75% delavcev, letos pa 4,8%. 
Bolezenske odsotnosti z dela do 30 dni so se povečale v 
primerjavi z lanskim letom za 3,26%. Odsotnosti nad 30 dni pa 
za 1,51%. 

V otroškem varstvu pomenijo visoke cene oskrbe v vzgojno 
varstvenih organizacijah kljub subvencijam skupnosti otro- 
škega varstva dokajšnjo obremenitev proračunov mladih dru- 
žin. Zato morajo v vseh občinskih skupnostih otroškega var- 
stva oblikovati takšno lestvico prispevanja staršev v ekonom- 
ski ceni vzgojnovarstvene storitve, da starši ne bodo več 
plačevali stroškov vzgoje. V republiški skupnosti otroškega 
varstva pa je bilo že konec leta 1982 sprejeto merilo, da 
družinam, katerih člani prejemajo manj dohodkov na družin- 
skega člana, kot znašajo življenjski stroški otroka, občinske 
skupnosti otroškega varstva krijejo celotne stroške prehrane 
in varstva v vzgojno varstvenih organizacijah. To je ena od 
oblik funkcionalne pomoč i otrokom iz socialno ogroženih 
družin. Funkcionalne pomoč i še niso zaživele v vseh občinah, 
vendar pa se je število v enem letu precej povečalo in sicer od 
približno 2.500 konec leta 1982 na 11.000 (stanje 30. jan.) v 
letu 1983. 
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13. Sodelovanje in gospodarska povezanost 
v jugoslovanskem gospodarskem prostoru - na enotnem 
jugoslovanskem trgu 

Organizacije združenega dela iz SR Slovenije se vedno bolj 
dohodkovno povezujejo z organizacijami združenega dela v 
Sloveniji in v drugih republikah ter avtonomnih pokrajinah. V 
samoupravnih sporazumih v tem okviru urejajo vprašanja 
skupnega dohodka in skupnega rizika, dolgoročnejšo oskrbo 
z reprodukcijskim materialom in s prehrambenimi proizvodi, 
naloge v ekonomskih odnosih s tujino in drugo. Na tej osnovi 
je bilo v letih 1982-1983 zgrajenih ali začetih več projektov v 
proizvodnji energije, kmetijstvu, kemični industriji, kovinsko- 
predelovalni industriji, elektroniki in drugi predelovalni indu- 
striji. 

Povezovanje organizacij združenega dela iz SR Slovenije je 
še posebej napredovalo z organizacijami združenega dela iz 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. V letu 1981 in 1982 je 
bilo sklenjenih 71 samoupravnih sporazumov za skupna vla- 
ganja, k čemur je pomembno prispevala možnost samouprav- 
nega združevanja 50% dela obveznosti za hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. V letu 1981 
je bilo na osnovi teh samoupravnih sporazumov usmerjene 
nad 43% celotne obveznosti SR Slovenije, v letu 1982 pa okoli 
24%. Na osnovi dosedanjih aktivnosti pri pripravljanju pro- 
gramov se pričakuje, da bo v letu 1983 vseh 50% obveznosti 
do SR Bosne in Hercegovine realiziranih s skupnimi vlaganji. 
Že sklenjeni programi, prav tako pa tudi programi, ki so v 
pripravi, bi lahko angažirali tudi vseh 50% obveznosti za leto 
1983 do SR Črne gore in SR Makedonije, vendar pod pogo- 
jem, da bi pravočasno rešili nekatera odprta vprašanja. Naj- 
manj možnosti za izpolnitev 50% obveznosti na osnovi sa- 
moupravnega združevanja dela in sredstev je, podobno kot v 
preteklih dveh letih, tudi v letu 1983 v SAP Kosovo. Potrebni 
bodo dodatni napori, da bi čim več iniciativ in predlogov 
programov bilo lahko osnova za sklenitev samoupravnih spo- 
razumov o skupnih vlaganjih. 

Čim več ja usmeritev obveznosti SR Slovenije do manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo za leto 1983 in za leto 1984 na 
podlagi skupnih vlaganj zahteva nove napore pri pripravljanju 
programov za združevanje dela in sredstev. Aktivnosti bo 
treba sprožiti v organizacijah združenega dela, ki programe 
že pripravljajo, kot tudi drugih, predvsem večjih organizacij 
združenega dela, ki se doslej še niso znatneje angažirale. To 
še zlasti velja za nekatere izvozno usmerjene programe. V 
primerih, ko gre za vlaganje v proizvodnjo surovin in repro- 
dukcijskega materiala v okviru izvozno usmerjenih reproduk- 
cijskih verig, bo potrebno v sodelovanju izvršnih svetov in 
gospodarskih zbornic iz SR Slovenije in manj razvitih republik 
in SAP Kosovo sporazumno rešiti nekatera vprašanja, ki ote- 
žujejo uporabo teh sredstev tudi za take projekte. Potrebne 
aktivnosti že tečejo. 

14, Skladnejši regionalni razvoj - s prikazom učinkov 
zaostrene ekonomske politike na manj razvitih območjih v 
SR Sioveniji 

Uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja 
je celovito prikazano v gradivu »Doseženi rezultati in pro- 
blemi pospeševanja razvoja manj razvitih območ ij v SR Slove- 
niji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983«. 
Najnovejši podatki potrjujejo dosedanje ugotovitve glede raz- 
voja manj razvitih območij, ki so zajete v analizi uresničevanja 
usmeritev družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 v letih 
1981-1983 s težiščem na letu 1983.30 Podatki za prvih sedem 
mesecev v letu 1983 kažejo na hitrejšo rast zaposlenih v 
združenem delu in sicer je znašala v šestih manj razvitih 
občinah31 1,2%, v desetih manj razvitih občinah32 pa 1,4% 
(SRS=0,6%). V prvem polletju 1983 je bila nad povprečjem 
SR Slovenije (35,5%) tudi rast bruto dohodka. V šestih manj 
razvitih občinah je znašala povprečno 39,9%, (v letu 1982 je 
bila pod republiškim povpreč jem), v desetih manj razvitih 

(29) Poročevalec Skup&čine SR Slovenije, priloga IX (30) Poročevalec Skupščine SR Slovenije, priloga VI (31) Občino Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarja pri Jeliah (32) Poleg že navedenih občin te občine Črnomelj, Murska Sobota, Tolmin in Trebnje, ki Imajo statua prehodnega obdobja 

občinah pa je bila 40,8%, vendar pa so med posameznimi 
obč inami precejšnje razlike. 

Ugodni rezultati, ki so bili doseženi pri zaposlovanju in 
gospodarski rasti v prvih letih tega srednjeročnega obdobja, 
so rezultat pospešenih vlaganj na manj razvita območja v 
preteklem obdobju. V dosedanjih analizah pa je bistvenega 
pomena ugotovitev, da se zmanjšuje interes za vlaganja na 
manj razvita območja, kar potrjujejo tudi podatki o ustvarje- 
nih investicijah v osnovna sredstva v letu 1982.33 Tendence 
zmanjševanja investicijske aktivnosti, ki se kažejo tudi v letu 
198334, pa pomenijo ob upoštevanju problemov, ki so znač ilni 
za gospodarstvo manj razvitih območ ij (pomanjkanje lastnih 
sredstev, obremenjenost z odplač ili dolgov, pomanjkanje 
strokovnih kadrov, neustrezna gospodarska infrastruktura 
itd ), da so perspektive teh območ ij glede bodočega gospo- 
darskega razvoja skromnejše kot v SR Sloveniji. Zmanjšane 
materialne možnosti so močno vplivale tudi na uresničevanje 
nalog, ki so jih prevzele samoupravne skupnosti materialne 
proizvodnje, pri čemer je zaostajanje večje kot v povprečju SR 
Slovenije. 

Pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v letu 1984 
bo potrebno upoštevati močno zožene materialne možnosti, 
ki so splošna značilnost družbenoekonomskega razvoja SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije, vendar pa bi morali z ustreznimi 
ukrepi zagotoviti, da se bodo ta območja še vedno hitreje 
razvijala kot vsa SR Slovenija. Zato bo zlasti potrebno spod- 
buditi interes organizacij združenega dela, da bodo nekateri 
kvalitetni programi locirani na manj razvita območja. Da bi se 
investitorji v več ji meri odločali za take naložbe na manj 
razvitih območjih, pa je potrebna ustrezna organizacijska 
aktivnost gospodarskih zbornic, splošnih združenj, bank in 
izvršnih svetov, poleg tega pa uč inkovitejše ekonomske spod- 
bude in reševanje nekaterih najnujnejših vprašanj na po- 
dročju gospodarske infrastrukture. Glede na to, da ima kme- 
tijstvo velik delež v gospodarski strukturi manj razvitih obmo- 
čij, bi morali z ustreznimi ukrepi pospešiti njegov nadaljnji 
razvoj. Pogoj bi seveda bil, da bi temeljne banke iz drugih 
območij neposredno sodelovale pri zagotavljanju kreditnega 
potenciala za razvoj agroživilstva pod ugodnejšimi pogoji ter 
zagotoviti sistem združevanja dela intervencijskih sredstev 
obč inskih samoupravnih skladov za pospeševanje kmetijstva 
na manj razvitih območjih. Zmanjševanje nalog na področ ju 
gospodarske infrastrukture ne bi smelo biti večje kot v pov- 
preč ju SR Slovenije. 

15. Urejanje prostora in varstvo okolja 
Pri gospodarjenju s prostorom je bilo v tem letu v središču 

pozornosti vprašanje, kakšne so posledice zakona o zašč iti 
kmetijskih zemljišč ih pred spreminjanjem namembnosti.35 

Dosedanje uč inke obravnavanega zakona lahko ocenjujemo s 
kmetijskega vidika kot ugodne (spremenjen odnos do kmetij- 
ske zemlje kot proizvodnega sredstva), s stališča nekmetijske 
rabe pa je povzroč il precej težav, zlasti ko gre za optimalno 
zaokroževanje že poseljenih območij in za kontinuiteto zago- 
tavljanja lokacij zlasti za stanovanjsko gradnjo. Izkušnje ka- 
žejo, da je za uspešno kratkoročno izvajanje zakona potrebno 
operativno razdelati vsebino in postopke, hkrati pa organizi- 
rano zagotoviti pomoč pri njegovi izvedbi Novelirana zakono- 
daja o prostoru pa naj bi dolgoročno opredelila tudi mesto in 
odnos do kmetijskih zemljišč s stališča celotnega prostora 

Za spremljanje izvajanja omenjenega zakona je bila usta- 
novljena komisija pri Republiškem komiteju za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Delovala je zlasti pri usmerjanju 
izvajanja zakona v občinah. Za kvalitetno izvajanje kmetijske 
zemljiške politike je potrebno na območju SR Slovenije 
enotno reševati dopolnitve strokovnih osnov kategorizacije 
kmetijskih zemljišč . Strokovne osnove so kljub predpisanemu 
zakonu in metodologiji različno kvalitetno izdelane in doku- 
mentirane, zato bo potrebno, da se na ravni SR Slovenije 
strokovno verificirajo. Sodimo, da bi bilo smotrno, da prev- 

(33) Po predhodnih podatkih Je znaial delež v iestlh manj razvitih občinah v »kupnih Investicijah SRS v letu 1982 3,7% (v obdobju 1976-80 Je znaial 4,9%), v desetih manj razvitih občinah pa 7,3% (v obdobju 1976-80 8,3%) (34) Po podatkih L|ubl|an»ke banke - združene banke znata delet vsem man| razvitih območ ij v SR Sloveniji v odobrenih bančnih kreditih v prvem polletju 
9,6%, kar je man| kot v letu 1982 (14,4%) In zlasti v letu 1981 (18,8%). (35) Ostala področja smo bolj osvetlili v majski analizi. 
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zame verifikacijo Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, podobno kot je to primer z že delujočo strokovno 
komisijo pri komiteju za pregled in potrditev gozdnogospo- 
darskih načrtov kot strokovnih osnov za potrebe planiranja. 

Ugotovitve kažejo, da stanje v zvezi z usklajevanjem druž- 
benih planov z določ ili zakona o varstvu kmetijskih zemljišč  
pred spreminjanjem namembnosti ni zadovoljivo. Občine na- 
vajajo med vzroki zakasnitev: pomanjkanje kadrov, sredstev, 
obsežnost območja občine, kasnitve izdelave gradiv s strani 
izvajalcev. Vendar kljub omenjenim težavam petdeset občin 
predvideva uskladitev z zakonom do konca leta 1983 (do 6. 
okt. 1983 je bilo na obč inski ravni usklajeno sedem družbenih 
planov in dostavljenih na Zavod SRS za družbeno planiranje). 

Zemljišča, trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo (prvo 
območje, v katerem so tudi prva in druga kategorija zemljišč  
ter območja za melioracije), so po obsegu po občinah ra- 
zlično opredeljena. Ko občine opredeljujejo ta območja v 
družbenih planih, pa bi morale kot izhodišče upoštevati bi- 
lanco hrane v povezavi z bilanco zemljišč . 

Posebej je potrebno poudariti, da usklajevanje družbenih 
planov občin z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti pomeni odpravljanje po- 
manjkljivosti, hkrati pa dopolnitve družbenih planov, te pa se 
lahko sprejmejo le v skladu s postopkom za sprejemanje 
družbenega plana občine. 

Delo na pripravi strokovnih osnov za dolgoročni plan po- 
teka z različno intenzivnostjo, treba ga je pospešiti v skladu z 
dopolnjenimi delovnimi programi družbenopolitičnih skup- 
nosti. V oktobru je posredovan občinam »Priročnik za pri- 
pravo dolgoročnih planskih aktov v občinah«. 

Zaostrene materialne možnosti so povzročile zmanjšanje 
sredstev za obseg geodetskih del v letu 1983 tako, da je 
realizacija treh let petletnega programa približno 21,4%. Pri- 
pravljen je predlog letnega programa za leto 1984, ki kaže 
minimalno (4%) povečanje glede na leto 1983. 

III. Globalne osnove politike razvoja v letu 1984 

1. Prikaz osnovnih možnosti razvoja SFRJ - predvidenih v 
resoluciji 

Te možnosti so - kot jih predstavlja osnutek zvezne resolu- 
cije - nekaj boljše od dosedanjih. Po sedanjih napovedih bi se 
naj v letu 1984 družbeni proizvod Jugoslavije povečal za 
2-3%, industrijska proizvodnja za 3-4%, kmetijska za okoli 
2%, izvoz blaga in storitev za 17% (na konvertibilno področje 
20%), uvoz za 6%; investicije v osnovna sredstva pa naj bi se 
zmanjšale realno za 10%. Splošna in skupna poraba naj bi se 
selektivno zmanjševali, za osebne dohodke pa bi naj dosegli, 
da bi se zaustavljalo njihovo realno upadanje. 

Poglavitni cilj ekonomske politike 1984 je oživljanje gospo- 
darske aktivnosti, poglavitni specifični cilj pa je dinarska 
finančna sanacija jugoslovanskega gospodarstva. Do konca 
letošnjega leta in začetek prihodnjega je napovedanih več  
ukrepov, ki naj bi to pripravili (36) in omogočali, vendar je za 
zdaj še nejasno, kako bo to šlo in kakšne naj bi bile konkretne 
izpeljave. 

Siceršnja naravnanost ekonomske politike za prihodnje 
leto bo - kot kaže - še naprej v znamenju potrebe, da bi - ob 
približno enakem obsegu novega zadolževanja, kot letos - 
zmanjševali pezo dolgov v tujini in zato zlasti povečevali 
konvertibilni izvoz ter krepili položaj našega gospo.darstva v 
gospodarski menjavi s tujino nasploh. Poglavitna resolucijska 
izhodišča so poleg oživljanja in prestrukturiranja proizvodnje 
z izvozno orientacijo in tehnološkim razvojem, tudi obvlado- 
vanje inflacije in urejanje odnosov na tržišču, nadaljnje oženje 
vseh oblik porabe v razpoložljive okvirje, ter skrb, da bi 
stopnjo nezaposlenih v Jugoslaviji začeli manjšati. 
. Predvideno je nadaljevanje sedanje politike realnejšega te- čaja in realnejših obrestnih mer. V delitvi akumulacije je cilj 
da bi povečali vlaganja v obratna sredstva. Pri cenovni politiki 
so najavljene korenitejše spremembe v relativnih odnosih 

rtiw konvertibilnom dinarja, finančne operacije za to 
totol?To^rtt^i?^te^t9kOČO Pf0*zv<x*ni0' »lektivno reprogramiranje 

—najdbi 

cen: Napovedan je začetek delovanja deviznega tržišča - v možnih okvirih. Pri denarni politiki je osnovno izhodišče spet 
omejena, počasna rast vseh agregatov. Pri politiki ekonom- 
skih odnosov s tujino pa so napovedani ugodnejši pogoji za 
proizvodnjo, ki je izvozno usmerjena ali ki pomembneje pri- 
speva k substituciji uvoza oz. služi za zadovoljevanje vitalnih 
potreb prebivalstva. 

2. Izhodišča za politiko razvoja v SR Sloveniji v letu 198437 

2.1. V letošnjih razmerah se — kot kaže — ne moremo več 
zadovoljevati z običajnimi izpeljavami pri snovanju letne raz- 
vojne politike. Tako je očitno, da je pred razvojnimi doku- 
menti naloga najti nov način, s katerim bodo prispevali k 
nadaljevanju tega, kar je v sedanjih gospodarskih trendih v 
slovenskem združenem delu vendarle pozitivnega in da bi 
zbrali sposobnost in moč , da bi se lastnih ekonomskih zagat 
zmogli lotiti resnično pri koreninah. 

Kaže, da je med ključnimi razvojnimi izhodišč i tista poanta 
stabilizacijskih programov, ki govori o pomenu, ki ga je pripi- 
sovati kvalitativnejšemu razvoju kadrov in smotrnejši izrabi 
kvalitetnega dela kadrovskih potencialov. Opiranje na lastne 
sile pomeni, da sposobni strokovnjaki dobe več možnosti in 
odgovornosti za to, da prispevajo k preiomu v gospodarskih 
gibanjih in prizadevanjih. 

Na konkretnejših področ jih pa ni dvoma o naslednjem: da 
mora slovensko združeno delo nadaljevati svojo izvozno na- 
ravnano orientacijo ter na vseh točkah vztrajati pri konkretiza- 
ciji siceršnje načelne opredelitve za produktivnejše in ekono- 
mičnejše delovanje in poslovanje. Prepuščanje ugodju, ki ga v 
obliki lažnega_ dohodka prinaša domača inflacija, je preveč 
varljiva stvar. Če pot do dohodka in do zadoščenja o ustvarje- 
nem ne bo zasnovana na organizacijskih, poslovnih, ustvar- 
jalnih, produktivnih prispevkih, tudi s primernim upošteva- 
njem meril iz tistih razvitejših gospodarstev, s katerimi največ  
trgujemo in s katerimi imamo namen širiti obseg menjave, 
potem se od deklaracij ne bomo daleč premaknili. 
^ V tem pogledu se zdi kljub relativni izčrpanosti enostavnej- 
ših rezerv za še močnejšo izvozno ekspanzijo nujno, da kot 
cilj vzamemo večanje deleža konvertibilnega izvoza v celot- 
nem prihodku, v kvalitativnem izrazu pa za konvertibilni izvoz 
ne postavimo nižje številke, kot je postavljena na jugoslovan- 
ski ravni; 20% povečanje. Pravo vprašanje, ki se ob tolikšnem 
cilju in po letošnjih rezultatih, ki jih je gospodarstvo zmoglo 
doseč i, postavlja, pa je: ali so morebitne rezerve v tem smislu 
res zmota - in predvsem v čem, kje zmota niso! Slovenska 
izvozna ponudba na vrsti točk le bolj šepa kot bi lahko. 
Dohodkovni atraktivnosti izvoza pa se — vsaj za normalno 
produktivno proizvodnjo - zadnje čase le boljše piše. 

S spremembami predpisov in siceršnjo družbeno akcijo naj 
bo vzpodbujeno tudi drobno gospodarstvo, da bi se vključ ilo 
v neposredni izvoz blaga in storitev, predvsem pa prispevalo k 
odpravljanju ozkih grl za izvozno proizvodnjo, ki jo že imamo. 

Sedanje razmere so tudi sicer na strani in v prid manjšim, 
fleksibilnejšim ali največ srednje velikim organizacijam zdru- 
ženega dela, ki so primerno povezane s svojimi partnerji; 
veliki gospodarski sistemi, ki so se prejšnja leta prepustili 
megalomanskim — zlasti naložbenim — idejam, pa niso samo 
sami sebi problem, ampak je to zdaj problem na pleč ih vsega 
ostalega gospodarstva. Vsi seveda niso v istem košu, vendar 
pa ne kaže zavračati razmišljanja o tem, da so se manjše 
organizacije prisiljene mnogo bolj ekonomsko logično obna- 
šati v danih razmerah, se fleksibilneje prilagajati spremem- 
bam, in so praviloma mnogo bolj pripravljene za soočenje z 
ekonomskimi in tržnimi zakonitostmi. Njihovo možno izvozno 
ponudbo pa kaže povezovati na uč inkovitejše načine, jim 
omogoč iti takšne pogoje, da bo to tudi njihov stvarni interes 
in ne samo dolžnost, ki se ji je bolj ugodno — izmikati. 

Prvo pa je absolutna dostopnost deviz za potrebe konverti- 
bilnih izvoznikov. Če bo zavržen ta motiv,, bo to šok-terapija v 
negativnem smislu za konvertibilni izvoz. Od kod potem de- 
vize za vračanje starih dolgov, je veliko vprašanje. Kar največ- 
jega pomena je zato vse tisto, kar OZD omogoča tesnejše 
povezave in skupen dogovor glede razporeditve ustvarjenih 
deviz (dejavnosti v smislu 68. člena zakona o deviznem poslo- 
vanju . .), korist od tega, da bi bila vsa izhodišča za režim 
deviznega poslovanja zbrana v enem dokumentu (»Enotni 

(37) Glej tudi indikatorje v tabeli »Globalni okvirji«, stran 3. 
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kriteriji«), pa bi biia tudi relativno velika, saj bi to zmanjšalo 
administrativne postopke in olajšalo poslovanje organizacij 
združenega dela. 

Pri rasti proizvodnje, kjer je slovenska industrija v letu 1983 
pokazala zavidljivo stopnjo vitalnosti, tudi na tistih točkah, 
kjer je uspela vsaj zadržati prejšnji obseg proizvodnje ali se 
mu približevati, se zdi dosegljiv kvantitativni cilj - nadaljnja 
rast za 2-3%. Opredeljevalo ga bo tudi nadaljevanje že zače- 
tih procesov in siceršnje poglabljanje povezovanja in sodelo- 
vanja proizvajalcev surovin in reprodukcijskih materialov ter 
finalistov v reprodukcijskih verigah tako v republiki kot tudi z 
OZD v drugih republikah in pokrajinah. Večja korist je od rasti 
tiste proizvodnje, ki ustvarja povprečno višji dohodek in aku- 
mulacijo na zaposlenega in ki dosega nadpovprečni delež 
izvoza v celotnem prihodku. Ta naj ima prednost. Ne samo za 
izvozno proizvodnjo, tudi za ono, ki zadovoljuje potrebe do- 
mačega trga, pa velja poudarek tudi povezovanju in vključe- 
vanju drobnega gospodarstva ter manjših OZD, ki so brez 
potrebe životarile marsikdaj na robu, prepuščajoč  se rokodel- 
ski miselnosti, pa bi močnejša industrija še kako potrebovala 
njihovo proizvodno spremstvo. Nasploh pa v slovenski indu- 
striji brez rekonstrukcij, modernizacije in nadomeščanja za- 
starele, dotrajane opreme ter postopnega odpravljanja pone- 
Če kje, potem je tu morda najbolj pomembna točka potreb- 
nega družbenega napora tudi v tem smislu, da bo kakšen 
labirint nerazumljivih restrikcij in zaprek ekonomskemu in 
tržnemu ravnanju, skozi katerega tavajo prizadeti - manj. 
Relativno hitro izvedljiva in kvalitativno dopadljiva pa se za 
slovensko industrijsko proizvodnjo zdi proizvodnja manjših 
serij izdelkov najvišje kvalitete ali bolj domiselnega dizajna. 
Pogoj je seveda, da opravimo z nekaterimi tabuji v politiki 
cen, pri kateri so podobni izdelki, ne glede na kvaliteto, v 
istem košu. Merilo svetovnih cen oziroma cen za podobne 
izdelke v deželah, s katerimi največ trgujemo, se ponuja kot 
možna rešitev, če bomo le uspeli, da bo v napovedani politiki 
cen na zvezni ravni dobilo tako veljavo, kot je napovedano. Ta 
čas je iz osnutka zvezne resolucije iz relativno nejasnih for- 
mulacij na žalost še težko presojati ali bo orientacija politike 
cen izpeljana v tem smislu. 

Na področju cen pa je sicer očitno, da bodo morebitne 
temeljite reforme, ki je nekako napovedana, le potrebna raz- 
meroma čvrsta kontrola cen, ki naj bi predvsem zagotavljala, 
da se v inflacijskem vrtincu ne bi ves čas vzpostavljala stara 
nesorazmerja na višjih ravneh. Tudi v naši republiki pa - kot 
izhaja iz ugotovitev naše analize - potrebujemo kazalce in 
instrumentarij za spremljanje cen in njihovih relativnih raz- 
merij ter verjetno manjše stopnje prometnega davka in drugih 
obremenitev pri proizvodih, ki bistveno vplivajo na rast cen 
življenjskih potrebščin. 

Uspešnost pri oskrbi z osnovnimi proizvodi življenjskega 
standarda v Sloveniji dokazuje, da se je organizirana aktiv- 
nost pri tem zelo obrestovala. To terja in narekuje nadaljeva- 
nje take politike tudi v naslednjem letu. Konkretno: krepitev 
stalnih in tržnih rezerv, pripravo koncepta podružbljanja 
tržnih blagovnih rezerv, dogovor o financiranju blagovnih 
rezerv na vseh ravneh, dograjevanje organiziranosti SIS za 
preskrbo, zagotavljanje deviz za uvoz pomembnih proizvodov 
(pšenica, olje, soja) ki niso v siceršnjem Dogovoru, ki to ureja 
na zvezni ravni, intenziviranje prizadevanj za povečanje fonda 
živine in ureditev družbenega odkupa živine. 

V proizvodnji hrane v naši republiki pa kaže predvsem 
uvajati sodobnejšo tehnologijo, poskrbeti za večjo pridelavo 
krme in preusmerjanje na domačo krmo v govedoreji, v raz- 
vojnih opredelitvah pa tudi - poleg drugega - izrecno formuli- 
rati naloge v izvozu 

V politiki delitve se za leto 1984 ni mogoče slepiti, da je 
možno do brezkončnosti v tako močnem tempu zniževati 
deleže nekaterih vrst porabe v družbenem proizvodu. Z vidika 
optimalnih razmerij v procesih družbene reprodukcije v naših 
razmerah postaja koč ljivo, da sta se delež sredstev za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb v družbenem proizvodu zmanjšala od 
leta 1979 - prvi z 19,4%, na 16,7% in drugi s 5,9% na 3 1%; in 
podobno: da se je delež osebnih dohodkov v družbenem 
proizvodu družbenega sektorja v tem času zmanjšal od 38,9% 
na 30% 

V letu 1984 ni mogoče računati z nadaljevanjem doseda- 
njega tempa v oženju teh oblik porabe, čeprav se bodo deleži 

v objektivnih razmerah, ki jih začrtuje tudi zvezna resolucija- 
kot kaže - še nekoliko zmanjšali. 

Sodimo, da je realna ocena o možni 1-2% stopnji rasti 
družbenega proizvoda, kar ob nespremenjenih drugih pred- 
postavkah v bistvu pomeni zelo zahteven cilj38 . To pa po- 
meni, daje po drastičnem oženju porabe v letu 1983 možno za 
leto 1984 zastaviti sicer nekoliko blažja izhodišča za delitev, 
kot letos in predvsem znatno počasnejše upadanje realnih 
osebnih dohodkov, vendar se razpoložljiva sredstva, ki osta- 
jajo od ustvarjenega družbenega proizvoda, zlasti zaradi več- 
jih obveznosti do tujine (zapade 468 mio US dol. odplač il 
glavnic in obresti ali skoraj dvakrat več , kot je bilo odplača- 
nega letos) ter zaradi najnujnejše notranje finančne sanacije 
drugo leto zmanjšujejo še za nadaljnjih približno pet do deset 
indeksnih točk (odvisno od tempa sanacije). Deleži porabe se 
bodo tako - hoteli vnaprej ali ne - vendarle še ožili. 

Če bi hoteli na realni ravni leta 1983 ohraniti samo tri 
ključne, najbolj nevralgične elemente porabe: osebno potroš- 
njo oziroma osebne dohodke, materialne izdatke skupne in 
splošne porabe in investicije, potem bi potrebovali kar 5 do 
6% stopnjo rasti družbenega proizvoda2! Sedanja gospodar- 
ska gibanja in ta čas poznane možnosti pa za leto 1984 v 
materialnem smislu v Sloveniji seveda ne dajejo osnove zato. 

2.2. Ocena možnosti razporejanja dohodka. 
V izračunih za predlagano politiko oblikovanja in delitve 

dohodka izhajamo iz ocen, da bomo v prihodnjem letu v 
Sloveniji dosegli približno 2% realno rast družbenega proi- 
zvoda. Ob upoštevanju sedanjih zveznih izhodišč glede 
splošne rasti cen (25%), kar je seveda zelo zahtevna naloga, 
bi to pomenilo okoli 27,5% rast celotnega prihodka gospo- 
darstva. V strukturi celotnega prihodka kaže, da je možno in 
nujno nadaljnje povečanje deleža prihodkov od izvoza blaga 
in storitev, in sicer od 10,9% letos na okoli 12,5% v letu 1984. 

Ekonomičnost poslovanja naj se v prihodnjem letu ne bi 
naprej slabšala, kar pomeni, da celotna porabljena sredstva 
ne rastejo hitreje od celotnega prihodka. Ker bodo cene 
energiji in prometu nedvomno hitreje naraščale, se bo njihov 
delež v strukturi porabljenih sredstev kot kaže povečeval. 

Ob upoštevanju zveznih izhodišč , da amortizacija še naprej 
nekoliko hitreje narašča, bi dohodek mogel nominalno pora- 
sti za 27%. Pri razporejanju dohodka smo za skupno in 
splošno porabo ob danih zveznih izhodišč ih upoštevali okvir 
rasti 20%. Pri tem nismo upoštevali obveznosti za proračun 
federacije, ki bodo - kljub temu, da so za zdaj pripravljene 
štiri inačice - po vsej verjetnosti to presegale. 

Med drugimi obveznostmi iz dohodka gospodarstva bodo 
tudi v prihodnjem letu največ ji delež še naprej predstavljale 
obresti. Za zdaj predvidevamo, da bodo obrestne mere (v 
skladu z zvezno politiko) rasle pol počasneje kot letos, vendar 
bodo stroški za obresti v celoti najmanj za 50% več ji kot so po 
dosedanjih ocenah v letošnjem letu. Perspektive za nujno 
razbremenjevanje gospodarstva, kot jih kaže konsistentana 
računica, tako niso prav ugodne. V razmislek ponujamo neka- 
tere možnosti: pri obveznostih, ki v delitvenem smislu pome- 
nijo precejšnje breme dohodka, je med večjimi postavkami 
prispevek za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v 
železniškem gospodarstvu. Kazalo bi doseč i, da višja rast cen 
tem storitvam od splošne rasti cen omogoč i bistveno znižanje 
tega prispevka v direktno korist akumulacije v čistem do- 
hodku. To bi - ob sočasni nujni bistveno počasnejši rasti vrste 
manjših različnih obveznosti iz njega v celoti - zlasti zaradi 
obresti - tudi ob tem še vedno predstavljajo izredno močan 
pritisk. 

V politiki osebnih dohodkov za zdaj računamo, da bi realni 
osebni dohodki v letu 1984 upadli bistveno manj, kot letos. Ob 
tačas predvidenih okvirih rasti cen, bi tako izhodišče pome- 
nilo, da bi nominalni bruto osebni dohodki lahko rasli za okoli 
15% počasneje od rasti dohodka, oziroma, bi mogli porasti v 
masi za 21,5%. Upoštevaje, da bi ob okvirih skupne in splošne 
porabe, rast prispevkov in davkov iz osebnih dohodkov neko- 
liko zaostajala za rastjo bruto osebnih dohodkov, bi to omo- 
gočilo rast neto osebnih dohodkov za 23%. 

(38) Nekatere kvantitativne ocene za leto 1984 se med to analizo in osnutkom resolucije nekoliko razllku|ejo. Ocene v tej analizi slonijo na v tem trenutku razpoložljivih podatkih o proizvodnih možnostih in rezervah. Osnutek resolucije 
pa upoftteva potrebo po dodatnih naporih za povečevanje proizvodnih rezulta- tov. 
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Za sredstva skupne porabe v TOZD, razen pri sredstvih za 
regrese, dopust in prehrano - ni možnosti za nominalno rast, 
če želimo doseč i, da bi v prihodnjem letu v tej konstrukciji, kot 
je doslej predlagano, povečali delež akumulcije v č istem do- 
hodku oziroma v dohodku. 

Dosedanje ocene in izračuni kažejo, da je ob teh pogojih 
možno, predvsem pa nujno, povečati delež sredstev za razširi- 
tev materialne osnove in rezerve v čistem dohodku vsaj za 
nadaljnjo eno odstotno točko. To je pogoj, da bi se lahko v 
prihodnjem letu v skladu s politiko stabilizacije začeli lotevati 
finančne sanacije - kar bo poleg izvoza in proizvodnje 
osnovna naloga leta 1984 — in zagotavljati večje trajne vire 
obratnih sredstev, odpravljati visoko medsebojno zadolže- 
nost v gospodarstvu, ter žal pokrivati tudi nakopičene izgube. 
Ob tem bo za investicije v osnovna sredstva kljub hudim 
potrebam še vedno ostalo manj sredstev akumulacije kot 
letos, kreditno monetarna politika pa bo ob tem še naprej trša 
in možnost za dodatno akumulacijo za naložbe iz tujine - 
ožje. To pa itak pomeni, da ne moremo načrtovati povečanja, 
niti ohranitve deleža investicij v družbenem proizvodu. 

Za delež investicij v osnovna sredstva gospodarstva pa ob 
tem - kljub nujnosti finančne sanacije združenega dela - ne bi 
smeli dopustiti, da pade bistveno pod obseg enostavne repro- 

dukcije (to je pod delež sredstev za amortizacijo v DP, ki je 
približno 12% DP). To je namreč še vedno 5% realni padec 
naložb v osnovna sredstva gospodarstva! Uresničenje samo 
tega minimuma pa je odvisno od racionalnosti rabe obratnih 
sredstev, od tega ali bo doseženo hitrejše obračanje obratnih 
sredstev, pri tem pa je upoštevana samo delna nadomestitev 
kratkoročnih virov obratnih sredstev s trajnimi. Če bi hoteli v 
letu 1984 doseč i pospešeno finančno sanacijo (pokritje več- 
jega dela obratnih sredstev s trajnimi viri), bi pa to obseg 
naložb v osnovna sredstva lahko prepolovilo! 

Takšna je torej predložena shema razporejanja dohodka. 
Drugačna rast cen v letu 1984 od zdaj upoštevane pa bi 
seveda zahtevala ponovno pretehtanje vseh tako zastavljenih 
ciljev, možnoti in instrumentov delitvene politike. 

V 1984, prvem letu uresničevanja dolgoročnega programa 
stabilizacije je za ekonomsko politiko - tudi na ravni republike 
- največjega pomena, da zagotavlja več jo ekonomsko motivi- 
ranost, to je, da dosežemo večjo stalnost v ključnih elementih 
za pogoje gospodarjenja ter tak položaj OZD, da jim bo 
omogočeno z vso_ odgovornostjo za posledice sprejemati 
bistveno več ji delež poslovnih odloč itev, kar pa pomeni tudi 
ekonomske sankcije za zgrešene poslovne odloč itve. 
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Člani redakcije: A. Briški, D. Kidrič , I. dr. Lavrač , 
Ž. Pregl, N. Prešern, P. Tribušon, 
S. Vencelj 
in B. Zeilhofer 

Organizacijska in računalniška obdelava: M. VVedam, 
J. Koller in A. Engelman. 
Tekst je bil v celoti obdelan na računalniku Zavoda SRS 
za družbeno planiranje. 
Delo na analizi je vodila N. Prešern. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav 

za davek iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti v 

letih 1984 in 1985 z osnutkom zakona 

(ESA-345) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji dne 13. 10. 
1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI STOPENJ 
IN NEKATERIH OLAJŠAV ZA DAVEK IZ DOHODKA TEMELJ- 
NIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUP- 
NOSTI V LETIH 1984 IN 1985 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, drugega odstavka 260. č lena, 261. in 262. č lena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščina SR Slovenije 

določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, č lan Izvršnega sveta in republiški sektretarza 
finance, 

- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za fi- 
nance, 

- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Republiškem se- 
kretariatu za finance, 

- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Republiškem sekre- 
tariatu za finance, 

- Zvonko Draksler, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za finance. 



Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 
V skladu s sistemskim zakonom o davku iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti, ki je bil sprejet leta 1980, se s tem predlogom za 
izdajo zakona določa podrobnejši davčni inštrumentarij za 
leti 1984 in 1985. Ta izvedbeni davčni zakon torej določa 
davčne stopnje, odstotni delež povprečnih osebnih do- 
hodkov, ki se upošteva kot odbitna postavka ter nekatere 
davčne olajšave. Pri tem zakon v pretežni meri izhaja iz 
ureditve, ki velja za leto 1983. 

Izhodišča za navedene elemente davčne politike za leti 
1984 in 1985 po tem predlogu so naslednje: 

1. Davčne stopnje 
Davčni zavezanci naj bi plačevali davek po naslednjih 
stopnjah: 
- temeljne organizacije združenega dela s področja go- 
spodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te 
organizacije združenega dela (splošna stopnja) 
- temeljne organizacije združenega dela s področja druž- 
benih dejavnosti 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne or- 
ganizacije združenega dela s področja družbenih dejavno- 
sti 
- temeljne organizacije združenega dela s področja plan- 
skih prioritet: elektrogospodarstvo, kmetijstvo, ribištvo ter 
proizvodnja živilskih proizvodov, razen skupine proizvod- 
nja konditorskih proizvodov in skupine proizvodnja drugih 

živilskih proizvodov in delovne skupnosti, ki opravljajo 
naloge za te organizacije združenega dela 
2. Odstotni delež osebnih dohodkov 

Predlaga se, da se pri ugotavljanju davčne osnove kot 
odbitna postavka upošteva 100% delež povprečnih oseb- 
nih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. 
3. Olajšave 

Osnovne olajšave so zajete že s sistemkim davčnim 
zakonom. Po tem predlogu naj bi se v skladu s srednjeroč- 
nim družbenim planom SR Slovenije upoštevale kot olaj- 
šave še naslednje naložbe: 
- v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka in rib, v 
izgradnjo skladišč  živilske industrije za kmetijske pridelke 
in objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo ter v 
izgradnjo gozdnih cest, 
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov, 
- v uvajanje več izmenskega dela. 

Poleg tega je v predlogu za izdajo zakona predvidena še 
dodatna olajšava za izvozno gospodarstvo, in sicer le za 
izvoz na konvertibilna območja. 

S predlogom se uvaja tudi nova olajšava, ki se nanaša 
na politično informativne dnevnike. Po tem predlogu se 
davek ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih 
zavezancev, ki izdajajo politično informativne dnevnike. 
Poleg tega pa davka ne bodo plačali tudi drugi davčni 
zavezanci v sestavi delovne organizacije, v katere sestavi 
je izdajatelj politično informativnih dnevnikov s tem, da 
sredstva v višini obračunskega davka v celoti namenijo za 
pokrivanje izpada prihodkov pri izdajatelju navedenih 
dnevnikov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 

!. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v na- 

slednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- prvi odstavek 35. č lena in prvi odstavek 109. č lena - kjer 

je določeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, 
ki se financirajo iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti, 
plačujejo delavci v združenem delu tem družbenopolitičnim 
skupnostim davek iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela; 

- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka 
321. člena - kjer je določeno, da se sistem financiranja 
.družbenopolitičnih skupnosti ter sistem, viri in vrste davkov 
določajo z zakonom; 

- prvi odstavek 111. člena - po katerem se davki, ki se 
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, 
plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skupno- 
sti, na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja 
dejavnost; 

- četrti odstavek 109. člena - po katerem družbenopoli- 
tične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in 
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

H. Razlogi za sprejetje zakona 
Leta 1980 je bil v Skupščini SR Slovenije sprejet zakon o 

davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80 In 23/83). 

V tem sistemskem davčnem zakonu so urejena vsa temeljna 
vprašanja v zvezi s plačevanjem davka. Urejanje določenih 

vprašanj, ki pomenijo izvajanje tekoče davčne in ekonomske 
politike, pa je v navedenem zakonu prepuščeno posebnim 
izvedbenim davčnim zakonom. Ti izvedbeni davčni zakoni se 
sprejemajo za posamezno koledarsko leto ali za celotno sred- 
njeročno plansko obdobje. V skladu s sistemskim davčnim 
zakonom naj bi izvedbeni davčni zakoni urejali naslednje 
elemente: višina davčnih stopenj, odstotni delež osebnih do- 
hodkov, ki se priznavajo kot odbitna postavka ter nekatere 
olajšave, ki izhajajo iz sprejetih planskih usmeritev 

Izvedbeni davčni zakoni so torej lahko enoletni ali za vse 
srednjeročno plansko obdobje. V razpravah o izvedbenem 
davčnem instrumentariju za leta 1981 do 1983 je bilo sprejeto 
stališče, da naj bi se izvedbeni davčni zakoni zaenkrat spre- 
menili za posamezna leta. S tem predlogom pa predlagamo, 
da se izvedbeni davčni inštrumentarij uredi z enim zakonom 
za leti 1984 in 1985, torej do konca tekočega srednjeročnega 
planskega obdobja. Ocenjujemo namreč , da se razmere od 
katerih je odvisna opredelitev davčnih elementov v prihod- 
njem letu ne bodo bistveno spremenile, in da je zato mogoče 
sprejeti davčno ureditev za dve leti skupaj. Takšen predlog je 
po našem mnenju sprejemljiv tudi z vidika racionalizacije in 
poenostavitve zakonodajnih postopkov, saj prihodnje leto 
enakega postopka ne bo treba več ponavljati. 

!!!. Ocena obstoječe ureditve 
Davčna ureditev za leto 1983 je bila določena z zakonom o 

določ itvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v 
letu 1983 <Uradni list SRS, št. 45/82) 
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Davčne stopnje za leto 1983 so določene v enaki višini kot v 
letu 1982. 

V republiškem proračunu za leto 1983 je predviden priliv iz 
tega davka v višini 3.396 mio din. Obračunana davčna obvez- 
nost za prvo polletje 1983 znaša 1.759 mio din, to je 52% 
planirane višine. 

Osnova za obračun davka je doseženi dohodek davčnega 
zavezanca. Na oblikovanje davčne osnove vplivata obseg od- 
bitnih postavk in obseg davčnih olajšav. 

Element, ki med odbitnimi postavkami najmočneje vpliva 
na oblikovanje davčne osnove, so osebni dohodki. Osebni 
dohodki so neobdavčeni v višini povprečnih osebnih dohod- 
kov na delavca v preteklem letu. Iz obračuna davka za 6 
mesecev letos je razvidno, da ostane okoli 13% mase osebnih 
dohodkov v davčni osnovi. 

Zaradi delovanja davčnih olajšav se je davčna osnova v 
prvem polletju 1983 zmanjšala za 44%. Finančni uč inek olaj- 
šav v prvem polletju 1983 pomeni približno za 1.600 mio din 
zmanjšano obveznost davčnih zavezancev. Med davčnimi 
olajšavami je najpomembnejša olajšava za izvoznike. V letu 
1982 in 1983 je ta olajšava določena samo za devizni konverti- 
bilni priliv, medtem ko je v preteklih letih veljala za ves devizni 
priliv. Zaradi vpliva drsenja tečaja dinarja na oblikovanje di- 
narske protivrednosti konvertibilnega deviznega priliva se je 
delež te olajšave v strukturi davčnih olajšav poveča! (delež v 
prvem polletju 1982 = 53 , delež v letu 1983 = 67%). Finančni 
uč inek te olajšave v prvem polletju letos znaša okoli 1.110 mio 
din. 

Glede na doseženi priliv tega davka v prvem polletju 1983 
ocenjujemo, da se bodo sredstva iz tega vira natekla v repu- 
bliški proračun do konca leta 1983 v predvideni višini. 

IV. Predlogi za določitev posameznih davčnih 
elementov 

Pri opredeljevanju posameznih davčnih elementov za leti 
1984 in 1985 izhajamo v pretežni meri iz ureditve, ki velja 
letos. Tako je v tem predlogu za izdajo zakona v glavnem 
povzeta ureditev iz sedaj veljavnega letnega davčnega za- 
kona. 

1. Davčne stopnje 
V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da so 

davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnostih. 
Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za 
pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporeja- 
nju dohodka za ustrezno obdobje. 

V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1983 so predpisane 
naslednje davčne stopnje: 
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te orga- 
nizacije združenega dela 
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbe- 
nih dejavnosti 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne organi- 
zacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 
- temeljne organizacije združenega dela s področja elektro- 
gospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živilskih 
proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih proizvo- 
dov in skupine proizvodnje drugih živilskih proizvodov in 
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela 

Predlagamo, da se enake stopnje uveljavijo tudi za leti 1984 
in 1985. 

V skladu s planirano rastjo ohodka za leto 1984 in ob 
upoštevanju predvidenega gibanja davčnih olajšav je v repu- 
bliškem proračunu za leto 1984 predvidena 20 odstotna rast 
sredstev iz tega vira. Tako je v osnutku republiškega prora- 
čuna za leto 1984 predvideno iz tega vira 4.075 mio din. 
2. Odstotni del osebnih dohodkov kot odbitna postavka 

Izhodišče za določanje davčne osnove po sistemskem 
davčnem zakonu je doseženi dohodek davčnega zavezanca, 
zmanjšan za določene odbitne postavke. Ena od teh odbitnih 
postavk se nanaša tudi na osebne dohodke. Tako se kot 
odbitna postavka po sistemskem davčnem zakonu upošteva 
ustrezen odstotni del poprečnih osebnih dohodkov delavcev 

v SR Sloveniji v preteklem letu. Ta odstotni del pa se določa z 
izvedbenim davčnim zakonom. 

V izvedbenem davčnem zakonu za leta 1981 do 1983 je bila 
sprejeta rešitev, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju 
davčne osnove za ta leta upošteva 100% del povprečnih 
osebnih dohodkov delavcev v republiki v prejšnjem letu. 

Tak odstotni delež omogoča, da je več ji del osebnega 
dohodka izločen iz obdavčitve. V davčni osnovi pa je zajeta 
vsakoletna rast osebnih dohodkov ter del izplačanih osebnih 
dohodkov, ki presegajo maso izplač il v primerjavi s povpreč- 
jem v republiki. Pri tem je treba opozoriti, da je kot osebni 
dohodek mišljen osebni dohodek, ki se uporablja za zadovo- 
ljevanje skupnih, splošnih ter osebnih potreb delavca. 

Predlagamo, da se enaka ureditev glede te odbitne po- 
stavke upošteva tudi v letih 1984 in 1985. 
3. Davčne olajšave za naložbe 

Pretežni del davčnih olajšav je določen že neposredno s 
sistemskim davčnim zakonom. Vendar pa sistemski davčni 
zakon dopušča možnost, da se lahko davčne olajšave uvedejo 
tudi z izvedbenim davčnim zakonom. 

Pri sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določa- 
nju davčne obveznosti upoštevajo tudi zneski, ki jih je davčni 
zavezanec vložil v razvoj prednostnih dejavnosti (na področju 
gospodarstva), za katere je to določeno z družbenim planom 
SR Slovenije ali z izvedbenim davčnim zakonom v skladu z 
vsakoletno resolucijo. 

Tako je predmet izvedbenega davčnega zakona tudi opre- 
delitev prioritetnih dejavnosti, kamor se vlaganja upoštevajo 
kot posebna olajšava. 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 se po izvedbenem davčnem 
zakonu za leto 1983 kot olajšava pri ugotavljanju davčne 
osnove za leto 1983 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 izgrad- 
njo gozdnih cest, 

- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov. 
Predlagamo, da se navedene olajšave uveljavijo tudi za leti 

1984 in 1985. 
Poleg tega pa predlagamo uvedbo nove davčne olajšave, ki 

se nanaša na naložbe za uvajanje večizmenskega dela. S 
takšno olajšavo bo dana vzpodbuda za več jo izkoriščenost 
proizvodnih kapacitet (z uvajanjem več  izmen), kar bo vplivalo 
na zmanjšanje stroškov poslovanja. Istočasno se bodo s tem 
povečale možnosti za dodatno produktivno zaposlovanje de- 
lavcev. Takšna usmeritev je v skladu s temeljnimi izhodišč i 
resolucije in načrta uresničevanja dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. 

Navedene naložbe se upoštevajo kot olajšava pri ugotavlja- 
nju davčnih obveznosti v tem smislu, da se znesek naložb 
odšteje od davčne osnove. 

Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za navedena vlaga- 
nja, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

4. Davčne olajšave za vzpodbujanje Izvoza 
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvozne dejav- 

nosti predlagamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave 
za izvoznike. Vendar pa naj te olajšave veljajo le za izvoz na 
konvertibilna območja, kar je bilo uveljavljeno tudi za leto 
1983. Te olajšave se določajo tako, da se davčnim zavezan- 
cem - izvoznikom na konvertibilna območja davčna osnova 
zmanjša za ustrezen odstotni delež v razmerju med dinarsko 
vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za 
izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega zave- 
zanca. Predlagamo, da se ta razmerja določ ijo v enakih od- 
stotkih, kot to velja za letos. 

5. Olajšave za izdajatelje politično Informativnih dnevnikov 
V primerjavi z obstoječo ureditvijo se s tem predlogom za 

izdajo zakona predlaga nova davčna olajšava, ki so nsnaS? na 
delovne organizacije, ki izdajajo politično informatiki* drnv- 
nike (to so »Delo«, »Večer« in »Dnevnik«). Dc tem pi"9d!?gu 
naj temeljne organizacije zdruSonaga dela, M izdaje;? poe- 
tično informativne dnevnika) rve Si plsfd?i«ka. Pc'®g 
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tega pa naj ne bi plačevale davka tudi druge temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki so v sestavi delovne organizacije, v 
katere sestavi je izdajatelj politično informativnega dnevnika, 
s tem, da bi davek obračunale in sredstva obračunanega 
davka v skladu s samoupravnim sporazumom v celoti name- 
nile za pokrivanje izpada prihodkov izdajatelja politično infor- 
mativnega dnevnika. 

Po družbenem dogovoru o medsebojnih odnosih pri ureja- 
nju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji 
dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki 
sodelujejo v proizvodnji dnevnikov (Uradni list SRS, št. 3/79) 
republiški proračun zagotavlja del razlike v ceni slovenskih 
politično informativnih dnevnikov. V letu 1983 je bilo iz repu- 
bliških proračunskih sredstev zagotovljeno v ta namen 207 
mio din, od česar se 90 mio din nanaša na pokritje razlike v 
cenah dnevnikov za leto 1982. V letu 1984 bi bilo po naši oceni 
iz republiškega proračuna mogoče zagotoviti za ta namen 
okoli 130 mio din. 

S predlagano rešitvijo bi se delno kompenzirali izdatki 
republiškega proračuna za ta namen z zneskom davka, ki bi 
ga bili sicer dolžni plačati davčni zavezanci s tega področ ja, 
tako da bo republiški proračun zagotavljal le še preostalo 
razliko sredstev do dogovorjene višine za pokrivanje izpada 
prihodkov izdajateljevpolitično informativnih dnevnikov. S 

takšno rešitvijo bomo dosegli, da se del potrebnih sredstev za 
politično informativne dnevnike ne bo izkazoval v republi- 
škem proračunu, katerega prihodki bodo v letu 1984 in 1985 
ponovno omejeni. Ocenjujemo, da bo ta olajšava za politično 
informativne dnevnike v letu 1984 znašala okoli 15 mio din. 

Predlagana rešitev je tudi v skladu z načeli medrepubli- 
škega dogovora o temeljih davčnega sistema (Uradni list 
SFRJ, št. 61/81), po katerem se davčne olajšave pri davku iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela uvajajo pravi- 
loma tako, da se obračunani davek delno ali v celoti prepusti 
davčnim zavezancem za določene namene. 

V. Finančne posledice 
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne 

obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Fi- 
nančne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih davčnih zavezancev pa so podrobneje prikazane v 
prejšnjem poglavju. 

S predlaganim zakonom se pri organih družbenopolitičnih 
skupnosti in organizacijah združenega dela - davčnih zave- 
zancih ne bo povečal obseg strokovnih in administrativno 
tehničnih opravil, ki bi zahtevala nove zaposlitve delavcev in 
dodatna sredstva. 

OSNUTEK ZAKONA 

o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 

1. č len 
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek), se v letih 
1984 in 1985 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so dolo- 
čene v tem zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olaj- 
šav, ki so določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list 
SRS, št. 18-1097/80 in 23-1006/83) in s tem zakonom. 

2. č len 
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah: 

- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge zate orga- 
nizacije združenega dela 
- temeljne organizacije združenega dela s področ ja družbe- 
nih dejavnosti 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne organi- 
zacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 
- temeljne organizacije združenega dela s področja elektro- 
gospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živilskih 
proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih proizvo- 
dov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in 
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela 

3. č len 
Pri ugotavljanju davčne osnove se kot odbitna postavka 

upoštevajo osebni dohodki v višini povprečnih osebnih do- 
hodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. 

4. č len 
Davčnim zavezancem - izvoznikom, ki z izvozom blaga 

domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se 
davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju 
med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, pove- 
čano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega 
zavezanca. 

Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša se 
za: 
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- 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 prejšnjh 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. č len 

Davčna osnova se zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga 
je davčni zavezanec po posebnem zakonu v tekočem letu 
plačal za pokrivanje dela stroškov reprodukcije Železniškega 
gospodarstva Ljubljana. 

6. č len 
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 
- v naložbe za uvajanje večizmenskega dela. 
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po 

prejšnjem odstavku, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

7. č len 
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih 

zavezancev temeljnih organizacij združenega dela premogov- 
nikov z jamsko eksploatacijo. 

8. č len 
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih 

zavezancev - temeljnih organizacij združenega dela, ki izda- 
jajo politično informativne dnevnike. 

Davčni zavezanci - temeljne organizacije združenega dela, 
ki so v sestavi delovne organizacije v katere sestavi je te- 

priloga poročevalca 
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meljna organizacija združenega dela, ki izdaja politično infor- 
mativne dnevnike, obračunajo davek, vendar ga ne vplačajo, 
temveč ta sredstva v skladu s samoupravnim sporazumom 
namenijo za pokrivanje izpada prihodkov navedene temeljne 
organizacije združenega dela. 

9. č len 
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna 

osnova zmanjša za odplačila sredstev, ki jih je ustanovitelj 
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združe- 
nega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združe- 

nimi sredstvi po drugem odstavku 35. č lena obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, št. 1-3/79). 

10. č len 
Če se z vplač ili davka po obračunu za tekoče leto nabere 

več sredstev, kot je za ta vir predvideno v republiškem prora- 
čunu za tekoče leto, se presežna sredstva prenesejo v republi- 
ški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri določ itvi 
obveznosti za prihodnje leto. 

11. č len 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

1. 
V zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 

nega dela in delovnih skupnosti, ki je bil sprejet leta 1980, so 
urejena vsa temeljna vprašanja v zvezi s plačevanjem tega 
davka. Urejanje določenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje 
tekoče davčne in ekonomske politike, je v navedenem zakonu 
prepuščeno posebnim izvedbenim davčnim zakonom. Ti 
izvedbeni davčni zakoni se sprejemajo za posamezno kole- 
darsko leto aH za celotno srednjeročno plansko obdobje. V 
skladu s sistemskim davčnim zakonom naj bi izvedbeni 
davčni zakoni urejali naslednje elemente: višino davčnih sto- 
penj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se priznavajo kot 
odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki izhajajo iz sprejetih 
planskih usmeritev. 

S tem osnutkom je predlagan izvedbeni davčni instrumen- 
tarij za leti 1984 in 1985. Ocenjujemo namreč , da v prihodnjem 
letu ne bo prišlo do bistvenih sprememb glede opredeljevanja 
posameznih davčnih elementov, ki bi zahtevali drugačno ure- 
ditev, zato predlagamo ureditev za dve leti hkrati. 

2. 
V skladu s sistemskim davčnim zakonom se s tem osnut- 

kom določajo diferencirane davčne stopnje za leti 1984 in 
1985. 

Predlagamo, da v letih 1984 in 1985 veljajo enake davčne 
stopnje kot v letu 1983. 

V republiškem proračunu za leto 1984 je predvideno, da se 
bo iz tega davka zbralo 4.075 mio din, to je za 20% več kot v 
letu 1983. Upoštevajoč planska izhodišča o nominalni rasti 
dohodka v letu 1984 in usmeritev na bistveno povečan izvoz 
na konvertibilno področ je ocenjujemo, da za zagotovitev 
omenjenega priliva sredstev obstoječ ih stopenj ni treba spre- 
minjati. 

3. 
Predlagamo, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju 

davčne osnove za leti 1984 in 1985 upošteva 100-odstotni 
povprečni osebni dohodek delavcev v republiki v preteklem 
letu. Enaka ureditev je uveljavljena tudi za leto 1983. 

4. 
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvoza predla- 

gamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave za izvoz- 
nika. Vendar pa bodo te olajšave enako kot letos veljale za 
izvoz na konvertibilna področ ja. Glede na to, da so se doseda- 
nja merila za določanje višine te olajšave v praksi uveljavila 
kot sprejemljiva, za leti 1984 in 1985 ne predlagamo nikakrš- 
nih sprememb. 

5. 
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1983 je predvidena 

posebna davčna olajšava, po kateri se davčna osnova 
zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga je davčni zavezanec 
po posebnem zakonu v letu 1983 plačal za pokrivanje dela 
stroškov reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana. 
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Ker se podobna ureditev predvideva tudi za leti 1984, predla- 
gamo, da se davčna olajšava uveljavi tudi v letih 1984 in 1985. 

6. 
Pretežen del davčnih olajšav je določen že neposredno s 

sistemskim davčnim zakonom. Po sistemskem davčnem za- 
konu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upošte- 
vajo tudi zneski, ki jih je davčni zavezanec vložil v razvoj 
prednostnih dejavnosti, za katere je to določeno z družbenim 
planom SR Slovenije ali z izvedbenim davčnim zakonom v 
skladu z vsakoletno resolucijo. 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 so bile z izvedbenim davčnim 
zakonom za leto 1983 te prednostne dejavnosti podrobneje 
določene. 

Predlagamo, da se ureditev iz letošnjega leta uveljavi še za 
leti 1984 in 1985. V skladu z navedenim predlagamo, da se kot 
olajšave pri ugotavljanju davčne osnove za leti 1984 in 1985 
upoštevajo naložbe v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo 
mleka in rib, v izgradnjo skladišč  živilske industrije za kmetij- 
ske pridelke in objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo 
ter v izgradnjo gozdnih cest, naložbe v izgradnjo objektov za 
pridobivanje energije ter naložbe v izgradnjo objektov za 
prenočevanje in oskrbo turistov. 

Da bi vzpodbudili več jo izkoriščenost proizvodnih kapacitet 
in s tem vplivali na zmanjšanje stroškov poslovanja, predla- 
gamo uvedbo nove davčne olajšave. Po tem predlogu naj bi 
se davčna osnova zmanjšala tudi za zneske, ki jih je davčni 
zavezanec vložil v uvajanje več-izmenskega dela. S tem se bodo 
povečale možnosti za dodatno produktivno zaposlovanje de- 
lavcev, kar je v skladu z izhodišč i resolucije in načrta uresniče- 
vanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

7. 
Glede na zvezno resolucijo, poseben medrepubliški dogo- 

vor in izvedbene davčne zakone iz leta 1980 do 1983 se 
predlaga, da se davek ne obračunava in ne plačuje od do- 
hodka davčnih zavezancev - premogovnikov z jamsko 
eksploatacijo. 

8. 
Po posebnem družbenem dogovoru se iz republiškega pro- 

računa zagotavlja del potrebnih sredstev za pokrivanje dela 
razlike v ceni slovenskega politično informativnih dnevnikov 
("Delo,« »Večer« in »Dnevnik«): Za leti 1984 in 1985predla- 
gamo, da se ta sredstva delno kompenzirajo z uvedbo nove 
davčne olajšave za izdajatelje teh dnevnikov. Predlagamo dve 
rešitvi, in sicer: 
- da se davek ne obračunava in ne plačuje od dohodka 
davčnih zavezancev - temeljnih organizacij združenega dela, 
ki izdajajo politično informativne dnevnike, 

- da davka ne plačujejo tudi druge temeljne organizacije 
združenega dela, ki so v sestavi delovne organizacije, v katere 
sestavi je izdajatelj politično informativnih dnevnikov s tem, 
da sredstva obračunavanoga davka v celoti namenijo za po- 
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krivanje izpada prihodkov izdajatelja navedenih dnevnikov. 
S takšno rešitvijo se zmanjšuje uporaba republiških prora- 

čunskih sredstev za pokrivanje izpada prihodkov izdajateljev 
politično informativnih dnevnikov, kar je v skladu s predvi- 
deno politiko nadaljnjega omejevanja rasti sredstev za 
splošno porabo v letih 1984 in 1985. 

Ocenjujemo, da bo ta olajšava v letu 1984 znašala okoli 15 
mio din. 9. 

V skladu z načeli obratnega zakona se s tem osnutkom 
predlaga, da se davčna osnova pri pogodbenih organizacijah 
združenega dela zmanjša tudi za odplač ila sredstev, ki jih je 
ustanovitelj oziroma poslovodja združil v pogodbeno organi- 
zacijo združenega dela. Takšna ureditev je z novim sistem- 
skim davčnim zakonom uveljavljena za temeljne organizacije 
združenega dela, zato je po našem mnenju primerno, da se 
uveljavi tudi za pogodbene organizacije združenega dela 
(enaka rešitev velja tudi v obstoječem sistemu). 

10. 
V osnutku zakona je končno predvidena rešitev za primer, 

če bi se z vplač ili tega davka po obračunu tekoče leto nabralo 
več  sredstev kot je to predvideno v republiškem proračunu za 
to leto. Predlagamo, da se morebitna presežna sredstva pre- 
nesejo v republiški proračun za prihodnje leto in se upošte- 
vajo pri določanju davčne obveznosti za prihodnje leto. 

Predlagana rešitev je predvidena za primer, če bi biti pre- 
sežki sorazmerno majhni in bi morebitno znižanje davčne 
stopnje za desetinko aH stotinko odstotka ne dalo pomemb- 
nejšega uč inka, temveč bi zahtevalo dodatno delo pri obra- 
čunu obveznosti. Če pa bi se med letom nabralo znatno več 
sredstev, kot je bilo predvideno s proračunom, bo predlaga- 
telj pravočasno pripravil predlog za znižanje davčne stopnje, 
kot je to predvideno v osnovnih planskih dokumentih in 
posebnih predpisih o omejevanju rasti sredstev za splošno in 
skupno porabo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške 

blagovne rezerve v letu 1984 z osnutkom 

zakona (ESA-344) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji dne 
13. oktobra 1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU 
1984 Z OSNUTKOM ZAKONA, ki vam ga pošiljamo v obrav- 
navo na podlagi prve alinee 210. č lena, drugega odstavka 260. 
č lena, 261. in 262. č lena poslovnika Skupšč ine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupšč in- 
skih delovnih teles sodelovali: 

-Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Janez ŠINKOVEC, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE 
IN SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE 

POVZETEK 
Republiške stalne blagovne rezerve, ki so po zakonu o 

republiških blagovnih rezervah namenjene za osnovno 
preskrbo občanov in organizacij združenega dela na ob- 
moč ju SR Slovenije v primeru vpjne, naravnih nesreč  
več jega obsega in več jih motenj na trgu, se po tem zakonu 
financirajo predvsem iz sredstev proračuna SR Slovenije 
in iz posebnih namenskih sredstev. V letu 1984 bo treba 

glede na omejene možnosti financiranja iz republiškega 
proračuna zagotoviti sredstva za republiške stalne bla- 
govne rezerve s pomočjo prispevka iz osebnega dohodka 
občanov. Glede na potrebna sredstva za izvedbo republi- 
ških blagovnih rezerv v letu 1984 bo potreben prispevek v 
višini 0,4% od osebnega dohodka delavcev. 

Tako pridobljena sredstva se bodo uporabila za obliko- 
vanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih za 
osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč  več jega obsega in 
za intervencije, s katerimi se preprečujejo več ja neskladja, 
na trgu ter preprečujejo in odpravljajo večje motnje na 
trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve 

v letu 1984 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Določbe 2 in 7. točke 321 člena Ustave SR Slovenije 

določajo, da Skupščina SR Slovenije med drugim ureja v 
okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom razmerja, ki so 
skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področ ju 
republiških blagovnih rezerv. Kadar gre za zadeve posebnega 
družbenega pomena pa se po določbah 70. člena ustave 
lahko predpiše obveznost plačevanja prispevkov. 
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II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
FINANCIRANJA REPUBLIŠKIH BLAGOVNIH 
REZERV IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Republiške stalne blagovne rezerve, ki so po zakonu o 
republiških blagovnih rezervah namenjene za osnovno pre- 
skrbo občanov in organizacij združenega dela na območju SR 
Slovenije v primeru vojne, naravnih nesreč  večjega obsega in 
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večjih motenj na trgu, se po navedenem zakonu financirajo 
predvsem iz sredstev proračuna SR Slovenije in iz posebnih 
namenskih sredstev. Do leta 1981 so se financirale iz prora- 
čuna. V letu 1982 pa so se republiške blagovne rezerve kot del 
nelimitirane splošne porabe financirale iz presežkov proraču- 
nov občin. Ker za leto 1983 niso bili predvideni proračunski 
presežki, je kot edina možnost za financiranje programa repu- 
bliških blagovnih rezerv za leto 1983 v skladu z zakonom o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenoplitičnih 
skupnosti ostal posebni republiški davek iz osebnega do- 
hodka delavcev. Zaradi nadaljnjega zoževanja možnosti fi- 
nanciranja v okviru sredstev splošne porabe, preostaja kot vir 
za zagotavljanje sredstev za republiške blagovne rezerve v I. 
1984 samo še z zakonom predpisani prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev. 

S sredstvi iz prispevka iz osebnega dohodka bo financirana 
nabava blaga za republiške stalne blagovne rezerve in obnav- 
ljanje teh rezerv, zagotavljanje skladiščnih prostorov za po- 
trebe republiških stalnih blagovnih rezerv, kritje manipulativ- 
nih stroškov, stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja 
republiških stalnih blagovnih rezerv ter kritje dela stroškov 
republiških tržnih blagovnih rezerv. 

Obseg republiških blagovnih rezerv, ki se bodo v letu 1984 
financirale na navedeni nač in, je določen s srednjeročnim 
programom ter bo natančneje opredeljen z letnim progra- 
mom republiških blagovnih rezerv. Programa po zakonu 
sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in sicer na 
podlagi in v skladu z akti predsedstva SFRJ in drugimi zvez- 
nimi akti s področja blagovnih rezerv, ki določajo stalni mini- 
malni obseg blagovnih rezerv po posameznih letih in struk- 
turo teh rezerv. Ti akti in programi so sestavni del aktov o 
obrambnih pripravah, zato je treba šteti, da so republiške 
blagovne rezerve, za katere se bodo v letu 1984 zagotavljala 
sredstva na podlagi predlaganega zakona, pomembna sesta- 
vina obrambnih priprav. Razen te funkcije pa so blagovne 
rezerve še posebno pomembne za odpravljanje in prepreče- 
vanje motenj na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

Trajno in stabilno ureditev financiranja republiškeih bla- 
govnih rezerv bo opredelil medrepubliški dogovor o zagotovi- 
tvi trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv in 

graditev skladiščnega prostora ter hrambo rezerv. Glede na 
to, da bo do sklenitve dogovora in izvedbenih aktov prišlo šele 
v teku naslednjega leta, z njimi ne bo mogoče urejati financi- 
ranja blagovnih rezerv v letu 1984. 

III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 
Za zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo programa 

republiških blagovnih rezerv v letu 1984 se uvede prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev v višini 0,4%. 

Tako pridobljena sredstva se bodo usmerjala v Samou- 
pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji in se uporabila za oblikovanje republiških blagovnih 
rezerv, namenjenih: 

1. za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in 

2. za intervencije, s katerimi se preprečujejo več ja neskla- 
dja na trgu ter preprečujejo in odpravljajo večje motnje na 
trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA 
ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE 

Finančna sredstva, ki bodo pridobljena s tem zakonom za 
republiške blagovne rezerve bodo znašala 1.150 mio din, kar 
predstavlja 22% povečanje v primerjavi s predvideno realiza- 
cijo programa v letu 1983. 

S temi sredstvi bo omogočeno financiranje programa repu- 
bliških stalnih blagovnih rezerv za leto 1984, ki pa je v fizič - 
nem obsegu manjši od letošnjega. Letos so namreč obliko- 
vane pri posameznih proizvodih večje količ ine od obveznih za 
izvajanje letnega programa v okviru srednjeročnega pro- 
grama republiških stalnih blagovnih rezerv. Zaradi znanih 
povečanj cen proizvodov v republiških stalnih blagovnih re- 
zervah bo z zmanjševanjem količ in izvedeno prilagajanje vre- 
dnostemu obsegu, ki ga nudi predvideni finančni vir. Del 
sredstev, zbranih po tem zakonu, je namenjen za pokrivanje 
približno 1/4 obresti za najete kredite za republiške tržne 
blagovne rezerve. Pri tem pa mora Zavod SR Slovenije za 
rezerve za ostale 3/4 obresti za najete kredite in za vse stroške 
v zvezi s tržnimi rezervami zagotoviti druge dodatne vire. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve 

v letu 1984 

1. č len 
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo pro- 

grama republiških blagovnih rezerv v letu 1984 se s tem 
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka de- 
lavcev v letu 1984, in sicer po stopnji 04%. 

2. člen 
Sredstva iz prešnjega člena se v skladu s programom repu- 

bliških blagovnih rezerv za leto 1984 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 
več je motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

3. č len 
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samou- 

pravni 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 te- 
kočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter 
kritje dela stroškov za republiške tržne blagovne rezerve. 

4. č len 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 1. 

člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovolje- 
vanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih 
družbenih potreb. 

Prispevek iz 1. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80) določeno za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega do- 
hodka za družbene dejavnosti. 

5. č len 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Po zakonu o republiških blagovnih rezervah se republiške 
stalne blagovne rezerve financirajo predvsem iz republiškega 
proračuna in iz posebnih namenskih sredstev. V letu 1984 bo 
treba glede na omejene možnosti financiranja iz republiškega 
proračuna zagotoviti sredstva za republiške stalne blagovne 
rezerve s pomočjo prispevka iz osebnega dohodka občanov. 

Obveznost oblikovanja stalnih blagovnih rezerv je določena 
z akti predsedstva SFRJ in drugimi zveznimi akti s področ ja 
blagovnih rezerv, ki določajo stalni minimalni obseg blagov- 
nih rezerv po posameznih letih in strukturo teh rezerv. Ti akti 
in programi so sestavni del aktov o obrambnih pripravah, zato 

je treba šteti, da so republiške blagovne rezerve, za katere se 
bodo v letu 1984 zagotavljala sredstva na podlagi predlaga- 
nega zakona, pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen 
te funkcije pa so blagovne rezerve še posebno pomembne za 
odpravljanje in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne 
preskrbe občanov. 

S sredstvi, pridobljenimi na podlagi predlaganega zakona, 
bo poleg financiranja republiških stalnih blagovnih rezerv - 
enako kot letos - treba zagotoviti kritje dela stroškov za najete 
kredite za oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o ureditvi obveznosti 

obračunavanja amortizacije za določena 

osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 z 

osnutkoma zakona (ESA-346)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji dne 13. 10. 
1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZA- 
KONA O UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA AMOR- 
TIZACIJE ZA DOLOČENA OSNOVNA SREDSTVA ZA LETI 
1982 IN 1983 Z OSNUTKOM ZAKONA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, drugega odstavka 260. č lena, 261. in 262. č lena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi 3EPIČ, č lan Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- JožeKUNIČ, namestnikrepubliškegasekretarjaza finance. 
- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Republiškem se- 

kretariatu za finance, 
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Republiškem se- 

kretariatu za finance, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republi- 

škem sekretariatu za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
LJUBLJANA 
POVZETEK 

S tem zakonom se predlaga podaljšanje obstoječe ure- 
ditve obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva pri 
določenih uporabnikih družbenih sredstev s področ ij 12 in 
13 iz nomenklature dejavnosti (izobraževanje, znanost, 
kultura in informacije ter zdravstvo in socialno varstvo) še 

za leti 1984 in 1985. Tako bo tem uporabnikom družbenih 
sredstev omogočeno, da bodo v letih 1984, 1985 (enako 
kot v letih 1982 in 1983) obračunavali amortizacijo za 
gradbene objekte in stvari opreme v znesku, ki ga bodo za 
ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma prihodkih, s 
tem da tako obračunana amortizacija ne sme znašati manj 
kot 50% amortizacije, obračunane za gradbene objekte in 
stvari opreme po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo. Takšna ureditev narekuje predvi- 
deno nadaljnje zmanjševanje rasti sredstev za skupno 
porabo v naslednjih letih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o ureditvi obveznosti 

obračunavanja amortizacije za določena osnovna 

sredstva v letih 1982 in 1983 

I. Ustavna podlaga za sprejetje zakona 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v določbi 

322. člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z republiškim 
zakonom lahko urejajo vprašanja, ki se sicer urejajo z zveznim 
zakonom, če ta vprašanja v njem niso urejena. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za sprejetje 
zakona 

Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je 
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urejen z zveznim zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 58/76, 65/81 in 
76/82). Po veljavni ureditvi velja za vse uporabnike družbenih 
sredstev praviloma enak sistem obračunavanja amortizacije. 
Zaradi ugotovitev o bistvenem povečanju obveznosti amorti- 
ziranja osnovnih sredstev nekaterih uporabnikov družbenih 
sredstev v letu 1982 kot posledica povečanja amortizacijskih 
stopenj, uveljavljenega v letu 1982, kakor tudi zaradi razlik v 
doseženi razvojni stopnji oblik svobodne menjave dela v po- 
sameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, je bila ob 
koncu leta 1982 uveljavljena sprememba zveznega zakona o 
amortizaciji v tem smislu, da se republikam in avtonomnima 
pokrajinama da možnost, da s svojimi zakoni drugače urejajo 
nekatera vprašanja glede višine amortizacije za določene 
objekte. 

Tako je z 2. točko tretjega odstavka 44. člena zakona o 
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev dolo- 
čeno, da se sme amortizacija, obračunana po stopnjah, pred- 
pisanih v nomenklaturi sredstev za amortizacijo, na podlagi 
republiških oziroma pokrajinskih zakonov do konca leta 1985 
zmanjšati do 50% za gradbene objekte in opremo za dejavno- 
sti, ki so z odlokom v enotni klasifikaciji dejavnosti razvrščene 
v naslednja področja: 

1. področje 12 - izobraževanje, znanost, kultura in infor- 
macije razen skupine 12031 - založniška in časopisno založ- 
niška dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 
12036 - kinematografija; 

2. področje 13 - zdravstveno in socialno varstvo razen 
skupine 13016 - lekarne. 

To pooblastilo je bilo v naši republiki realizirano z uveljavi- 
tvijo zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije 
za določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 (Uradni list 
SRS, št. 45/82), ki je določ il, da lahko uporabniki družbenih 
sredstev z navedenih področ ij dejavnosti v letih 1982 in 1983 
obračunajo amortizacijo v znesku, ki so ga za ta namen prejeli 
v celotnem prihodku oziroma v prihodkih, s tem da tako 
obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot 50% amor- 
tizacije, obračunane za te gradbene objekte in stvari opreme 
po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za amorti- 
zacijo. 

Takšna rešitev je bila sprejeta glede na ugotovljene oziroma 
ocenjene materialne zmožnosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih na teh področ jih oziroma glede na dejstvo, da 
združeno delo ne bi moglo zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev za morebitno polno obračunavanje amortizacije v 
navedenih dejavnostih. Če bi namreč vztrajali pri obračunu 
amortizacije po predpisanih stopnjah v teh dejavnostih, bi 

bilo potrebno tudi naknadno zagotoviti dodatna sredstva za 
nadomeščanje teh stroškov ali pa nastale izgube v poslovanju 
nadomeščati v sanacijskih postopkih. S sprejeto zakonsko 
ureditvijo pa smo se tako izognili dodatnemu obremenjevanju 
gospodarstva za nadomeščanje povečanih stroškov amortiza- 
cije za gradbene objekte in opremo pri več ini uporabnikov 
družbenih sredstev s področ ij 12 in 13 nomenklature dejavno- 
sti. 

Uč inki delovanja veljavne ureditve obračunavanja amortiza- 
cije v navedenih dejavnostih so podrobneje prikazani v po- 
sebni prilogi k temu predlogu. 

Ocenjena ureditev velja le za leti 1982 in 1983. Vendar 
ocenjujemo, da bi jo bilo treba v okviru pooblastil, ki jih daje 
zvezni zakon, uveljaviti tudi za naslednje leto tekočega sred- 
njeročnega planskega obdobja. Takšno ureditev predlagamo 
zaradi tega, ker je v predlogih gradiv za zvezno resolucijo za 
leto 1984 predvideno nadaljnje omejevanje rasti sredstev za 
skupno in splošno porabo, ki nikakor ne bo omogočalo obra- 
čunavanje polne amortizacije v navedenih dejavnosti (enako 
ureditev lahko pričakujemo tudi za leto 1985). Zato je treba 
možnost obračunavanja znižane amortizacije v teh dejavno- 
stih zadržati še naprej, s čimer se organizacijam združenega 
dela na tem področ ju omogoča, da del sredstev, ki bi jih sicer 
morale usmeriti v polno amortizacijo, uporabijo za izvajanje 
tekočega programa dejavnosti. 

III. Predlagane rešitve 
S predlagano rešitvijo se obstoječa ureditev obračunavanja 

amortizacije v določenih družbenih dejavnostih podaljšuje še 
za leti 1984 in 1985. Tako bo določenim uporabnikom družbe- 
nih sredstev s področ ij 12 in 13 iz nomenklature sredstev za 
amortizacijo omogočeno, da obračunajo amortizacijo v nave- 
denih letih v znesku, ki so ga za ta namen prejeli v celotnem 
prihodku oziroma v prihodkih, s tem da tako obračunana 
amortizacija ne sme znašati manj kot 50% amortizacije, obra- 
čunane za gradbene objekte in stvari opreme po stopnjah, 
predpisanih v nomenklaturi sredstev za amortizacijo. 

IV. Ocena materialnih in drugih posledic, 
nastalih z uveljavitvijo zakona 

S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti in tudi 
ne za druge uporabnike družbenih sredstev. 

S predlaganim zakonom se pri uporabnikih družbenih sred- 
stev tudi ne bo povečal obseg strokovnih ter administrativno 
tehničnih opravil, ki bo zahtevala nove zaposlitve delavcev in 
dodatna sredstva. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o ureditvi obveznosti 

obračunavanja amortizacije za določena osnovna 

sredstva v letih 1982 in 1983 

1. č len 
V naslovu in 1. č lenu zakona o ureditvi obveznosti obraču- 

navanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 
1982 in 1983 (Uradni list SRS, 45-1946/83) se besedilo »za leti 

1982 in 1983« nadomesti z besedilom »za leta 1982 do 1985«. 
2. č len 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
S spremembo zveznega zakona o amortizaciji osnovnih 

sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev, uveljavljeno ob konca leta 1982, 
je bilo republikam in avtonomim pokrajinama omogočeno, da 
za čas do leta 1985 predpišejo znižano amortizacijo za 
osnovna sredstva v določenih družbenih dejavnostih. V 

skladu z navedenim pooblastilom je bila v republiškem za- 
konu o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za 
določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 določenim 
uporabnikom družbenih sredstev s > področ ij 12 in 13 iz no- 
menklature dejavnosti dana možnost, da v letih 1982 in 1983 
obračunajo amortizacijo za gradbene objekte in stvari 
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opreme v nižjih zneskih, kot bi jo sicer morali po zveznem 
zakonu. Amortizacijo iahko obračunajo v znesku, ki so ga za 
ta namen prejeti v celotnem prihodku oziroma prihodkih, s 
tem da tako obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot 
50% amortizacije, obračunane za gradbene objekte in stvari 
opreme po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za 
amortizacijo. Ta možnost velja za uporabnike družbenih sred- 
stev z naslednjih področ ij dejavnosti po odloku o enotni 
klasifikaciji dejavnosti: 

1. področje 12 - izobraževanje, znanost, kultura in informa- 
cije razen skupine 12031 -založniška in časopisno založniška 
dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 12036 
- kinematografija; 

2. področ je 13 - zdravstvene in socialno varstvo razen 
skupine 13016 - lekarne. 

Razmere, v kakršnih bodo poslovale organizacije združe- 
nea deta z navedenih področ ij v naslednjih dveh letih ne bodo 
boljše kot v letih 1982 in 1983, tako da ni mogoče pričakovati, 
da bi lahko obračunavale amrotizacijo za gradbene objekte in 
stvari opreme v polnih zneskih. V naslednjih letih se bo 
namreč nadaljevala dosedanja praksa omejevanja rasti 
splošne in skupne porabe, tako da v okviru sredstev za 
skupno porabo, ki bodo zahtevale skrčenje programov redne 
dejavnosti, nikakor ne bo mogoče najti prostora za dodatna 
sredstva za amortizacijo. Zato se predlaga, da se obstoječa 
ureditev obračunavanja amortizacije i/ teh dejavnostih v nižjih 
zneskih uveljavi tudi za leti 1984 in 1985. 

PREGLED DOLOČB 
zakona o ureditvi obveznosti 
obračunavanja amortizacije 
za določena osnovna sredstva za leti 
1982 in 1983, ki se spremenijo 
ZAKON 

o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za dolo- 
čena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 

qo)? "I- člen 
Uporabniki družbenih sredstev iz naslednjih področ ij dejav- 

nosti po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 34/76, 62/77 in 72/80): 

1. področje 12 - izobraževanje, znanost, kultura in informa- 
cije razen skupine 12031 - založniška in časopisno založniška 
dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in Skupine 12036 
- kinematografija; 

2. področje 13 - zdravstveno in socialno varstvo razen 
skupine 13016 - lekarne; 

obračunajo amortizacijo za gradbene objekte in stvari 
opreme, ki jih v svojih poslovnih knjigah vodijo kot osnovna 
sredstva, za leti 1982 in 1983 po tem zakonu. 

Uporabniki družbenih sredstev iz prejšnjega odstavka obra- 
čunajo amortizacijo v znesku, ki so ga za ta namen prejele v 
celotnem prihodku oziroma v prihodkih, s tem da tako obra- 
čunana amortizacija ne sme znašati manj kot 50% amortiza- 
cije, obračunane za te gradbene objekte in stvari opreme po 
stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za amortiza- 
cijo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi 

in stopnjah republiških davkov in taks 

z osnutkom zakona (ESA-343) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji 
dne 13. 10. 1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH ZA- 
KONA O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV IN 
TAKS Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261., 262. in drugega odstavka 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 
POVZETEK 

S tem zakonom se usklaja zakon o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks z zakonom o davkih občanov, ki 
je bi i sprejet ob koncu lanskega leta. Določa pa se tudi 1 % 
republiški davek od osebnih dohodkov delavcev v letu 
1984. Poleg tega pa se povečujejo osnove - dohodkovni 
razredi za davek od skupnega dohodka občanov, ker te 
osnove niso bile povečane že od leta 1979. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- v določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. 

člena, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste 
davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih; 

- v določbah četrtega odstavka 109. č lena, po katerih druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

!l. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
1. Skupščina SR Slovenije je 15. decembra 1982 sprejela 

nov zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 44/82) zaradi 
tega je potrebno s tem zakonom uskladiti tudi zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks. S spremembo tega 
zakona zato predlagamo uskladitev obeh navedenih zakonov. 

2. Po veljavnem zakonu o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks (Uradi list SRS, št. 12/82, 45/82 in 32/83) se v 
letu 1983 davek od osebnih dohodkov plačuje v obdobju od 
1/1-1983 do 31/10-1983 po stopnji 1,3%. Glede na to, da bodo 
obstajali tudi v letu 1984 razlogi, zaradi katerih je bil davek 
uveden v letu 1983, je potrebno z zakonom določ iti, da se ta 
davek plačuje v letu 1984 po stopnji 1 % od osebnih dohodkov. 

3. Sistem obdavčevanja skupnega dohodka občanov je 
določen z zakonom o davkih občanov. Z zakonom o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks, zase določa le davčna 
lestvica za obdavčitev skupnega dohodka občanov. Glede na 
to, da dohodkovni razredi, po katerih so določene davčne 
stopnje, niso bili povečani že od leta 1979, predlagamo s 
spremembo zakona povečanje (valorizacijo) teh razredov. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

1. Uskladitev z zakonom o davkih občanov 
V 34. členu zakona o davkih občanov je predvideno, da se 

posebne stopnje republiškega davka določ ijo od prejemkov 
za delo, ki traja preko polnega delovnega časa, razen za 
prejemke za delo, ki ga je delavec po predpisih o delovnih 
razmerjih oziroma samoupravnem splošnem aktu dolžan 
opraviti ter od prejemkov iz delovnega razmerja preko pol- 
nega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji. Po starem 
zakonu o davkih občanov so bile predvidene štiri vrste pre- 
jemkov od katerih se je plačeval davek po posebni stopnji in 
sicer od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev in 
prejemkov iz delovnega razmerja z manj kot polovico delov- 
nega časa po stopnji 24,19%, od prejemkov za delo, ki traja 
dalj kot polni delovni čas in prejemkov iz delovnega razmerja 
izven rednega delovnega razmerja v drugi organizaciji 
18,33%. Novi zakon o davkih občanov določa, da se posebne 
stopnje iz delovnega razmerja določ ijo tako, da je skupna 
stopnja davkov in prispevkov višja od skupne stopnje davkov 
in prispevkov od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja za 
polni delovni čas, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov in iz 
dohodka na osnovi osebnih dohodkov. 

Te stopnje se lahko določ ijo v različni višini glede na vrste 
prejemkov in različne namene izvedbe dela preko polnega 
delovnega časa. Predlagamo, da se posebna stopnja tega 
davka določ i v enotni višini 25%. Z višjo stopnjo obdavčitve 
teh prejemkov naj bi se destimuliralo temeljne organizacije 
združenega dela za zaposlovanje takšnih delavcev ter nava- 
jalo organizacijo, da zaposlujejo delavce v rednem delovnem 
razmerju. 

Črtanje prvega odstavka 4. člena zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, ki določa vrednost premože- 
nja do katerega se ne plačuje davek na dediščine in darila, 

predlagamo zato, ker že zakon o davkih občanov v drugem 
odstavku 98. člena določa kriterij za davčno oprostitev. 

Enako velja tudi glede črtanja prvega odstavka 7. člena 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Zakon 
o davkih občanov v prvem odstavku 129. č lena določa, da je 
znesek neobdavčenega skupnega dohodka dvainpolkratni 
letni znesek poprečnega osebnega dohodka delavcev zapo- 
slenih v gospodarstvu v SR Sloveniji. Republiška uprava za 
družbene prihodke na podlagi podatkov Zavoda SRS za stati- 
stiko le ugotovi znesek neobdavčenega skupnega dohodka. 

Ker je v zakonu o davkih občanov tudi že določeno, da se 
osnova za davek od skupnega dohodka občanov zmanjša za 
vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, zgodovinsko ozi- 
roma nacionalno obeležje, katere je zavezanec poklonil druž- 
beni pravni osebi, predlagamo črtanje 8. č lena. 

2. Republiški davek od osebnih dohodkov 
S predlagano spremembo zakona se določa obveznost pla- 

čevanja 1% republiškega davka iz osebnega dohodka tudi za 
leto 1984, s tem, da se v zakonu o uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks, črta določba, da obveznost plačevanja 
tega davka velja le do 31/10-1983 in določ i, da se plačuje do 
31/12-1984. 

Davek iz osebnih dohodkov delavcev je bil v preteklih letih 
pomemben vir sredstev republiškega proračuna. Takšna 
sredstva so potrebna v republiškem proračunu tudi za leto 
1984, ker po mnenju predlagatelja ne bi bilo mogoče ta vir 
sredstev nadomestiti iz drugih virov. 

Glede na navedeno predlagamo, da se določ i za leto 1984 
davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji v višini 1%. 

Hkrati predlagamo, da se republiški davek od osebnih do- 
hodkov ne plačuje od osebnih dohodkov, ki jih izplačujejo 
invalidske delavnice svojim delavcem. Predlog za oprostitev 
tega davka je dala Poslovna skupnost invalidskih delavnic 
Slovenije z utemeljitvijo, da so osebni dohodki delavcev v 
invalidskih delavnicah med najnižjimi in pomeni uvedba tega 
davka z zakonom o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
44/82) znižanje njihove socialne varnosti. Z oprostitvijo tega 
davka pa naj bi vplivali tudi na zboljšanje ekonomskega polo- 
žaja invalidskih delavnic. 

3. Davek od skupnega dohodka občanov 
V 129. členu zakona o davkih občanov je določeno, da je 

osnova za davek od skupnega dohodka občanov skupra č isti 
dohodek, ki ga je zavezanec prejel v koledarskem letu, za 
katero se davek odmerja zmanjšan za dvainpolkratni letni 
poprečni č isti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v SR Sloveniji. Prav tako je že določen način ugotovi- 
tve višine davnčnih olajšav za vzdrževane družinske člane. 
Zaradi tega je potrebno z zakonom o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks določ iti le osnove in stopnje za 
davek od skupnega dohodka občanov. 

Ker so bile veljavne osnove - dohodkovni razredi in stopnje 
davka določeni že za leto 1979 in kasneje niso bile povečane 
glede na rast dohodkov, predlagamo povečanje osnov - do- 
hodkovnih razredov za okoli 50%, medtem ko naj bi stopnje 
ostale nespremenjene. Povečanje predlagamo tudi zaradi 
tega , ker se naj bi te osnove uporabljale že pri odmeri davka 
za leto 1983. 

IV. FINANČNI UČINEK 
Za 1% republiški davek od osebnih dohodkov ocenjujemo, 

da bo v letu 1984 doseženo 2.640 mio din dohodkov v republi- 
škem proračunu. 

Povečanje stopnje posebnega republiškega davka od oseb- 
nih dohodkov delavcev od 18,33% oziroma 24,19% na 25% 
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od določenih prejemkov bo vplivalo na več ji priliv dohodkov 
republiškega proračuna v leiu 1984 za okoli 200 mio din. Po 
oceni republiškega sekretariata za finance bo doseženo v letu 
1983 iz tega vira 894 mio din. 

Število zavezancev za davek od skupnega dohodka v SR 

Sloveniji je bilo v letu 1981 3.213, medtem koje bil odmerjen 
davek v znesku 181 mio din. Glede na to, ker v letu 1982 in 
1983 v sistemu obdavčevanja skupnega dohodka občanov ni 
bilo izvedenih sprememb, ocenjujemo, da bo odmerjeni da- 
vek v letu 1984 okoli 250 mio din. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks 

1. č len 
Besedilo 3. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82 in 32/83) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Republiški davek iz osebnega dohodka delavcev se pla- 
čuje po stopnji 1 %. Obveznost plačevanja tega davka velja do 
31.12.1984. 

Republiški davek iz osebnega dohodka delavcev se ne 
plačuje od osebih dohodkov, ki jih svojim delavcem izplaču- 
jejo invalidske delavnice. 

Republiški davek od osebnega dohodka delavcev na pre- 
jemke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 34. člena zakona o 
davkih občanov se plačuje po stopnji 25%.« 

2. č len 
Prvi odstavek 4. člena se črta. 

3. č len 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se pla- 

čuje po naslednjih stopnjah: 

Če je letna osnova 
dinarjev 

znesek Davek % 

od do 

30.000 
45.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 
150.000 
200.000 
300.000 
500 000 

30.000 
45.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 
150.000 
200.000 
300.000 
500.000 

2.400 
3.900 
5.700 
8.700 

12.300 
18.600 
26.700 
46.700 

101.700 
241.700 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

8 
10 nad 
12 nad 
15 nad 
18 nad 
21 nad 
27 nad 
40 nad 
55 nad 
70 nad 
75 nad 

30.000 
45.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 
150.000 
200.000 
300.000 
500.000 

4. č len 
Besedilo 8. člena se črta. 
Dosedanji 9., 10., 11. in 12. člen postanejo 8., 9., 10. in 11. 

Slen. s. č ien 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1984, razen 3. č lena, ki se 
uporablja že pri odmeri davka za leto 1983. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

določbah drugega odstavka 109. č lena in 7. točke 321. č lena 
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določajo si- 
stem, viri in vrste davkov ter sistem financiranja splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter v do- 
ločbah četrtega odstavka 109. č lena, po katerih družbenopoli- 
tične skupnosti samostojno določajo višino davkov, ki so v 
skladu z zakonom njihov dohodek. 

S tem zakonom se usklaja zakon o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks z zakonom o davkih občanov. 
Poleg tega pa se povečujejo osnove - dohodkovni razredi za 
davek od skupnega dohodka. 
1. Uskladitev z zakonom o davkih občanov 

V 34. č lenu zakona o davkih občanov je predvideno, da se 
posebne stopnje republiškega davka določ ijo od prejemkov 
za delo, ki traja preko polnega delovnega časa, razen za 
prejemke za delo, ki ga je delavec po predpisih o delovnih 
razmerjih oziroma samoupravnem splošnem aktu dolžan 
opraviti ter od prejemkov iz delovnega razmerja preko pol- 
nega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji. Po starem 
zakonu o davkih občanov so bile predvidene štiri vrste pre- 
jemkov od katerih se je plačeval davek po posebni stopnji in 
sicer iz delovnega razmerja z manj kot polovico delovnega 
časa po stopnji 24,19%, od prejemkov za delo, ki traja dalj kot 
polni delovni čas in prejemkov iz delovnega razmerja izven 
rednega delovnega razmerja v drugi organizaciji 18,33%. Novi 
zakon o davkih občanov določa, da se posebne stopnje iz 
delovnega razmerja določ ijo tako, da je skupna stopnja dav- 
kov in prispevkov višja od skupne stopnje davkov in prispev- 
kov od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja za polni 
delovni čas, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov in iz do- 
hodka na osnovi osebnih dohodkov. 

Te stopnje se lahko določ ijo v različni višini glede na vrste 
prejemkov in različne namene izvedbe dela preko polnega 
delovnega časa. Predlagamo, da se posebna stopnja tega 
davka določ i v enotni višini 25%. Z višjo stopnjo obdavčitve 
teh prejemkov naj bi se destimuliralo temeljne organizacije 
združenega dela za zaposlovanje takšnih delavcev ter nava- 
jalo organizacije, da zaposlujejo delavce v rednem delovnem 
razmerju. 

Črtanje prvega odstavka 4. č lena zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, ki določa vrednost premože- 
nja do katerega se ne plačuje davek na dediščine in darila, 
predlagamo zato, ker že zakon o davkih občanov v drugem 
odstavku 98. č lena določa kriterij za davčno oprostitev. 

Enako velja tudi glede črtanja prvega odstavka 7. člena 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Zakon 
o davkih občanov v prvem odstavku 129. č lena določa, da je 
znesek neobdavčenega skupnega dohodka dvainpolkratni 
letni znesek poprečnega osebnega dohodka delavcev zapo- 
slenih v gospodarstvu v SR Sloveniji. Republiška uprava za 
družbene prihodke na podlagi podatkov Zavoda SRS za stati- 
stiko le ugotovi znesek neobdavčenega skupnega dohodka. 

Ker je v zakonu o davkih občanov tudi že določeno, da se 
osnova za davek od skupnega dohodka občanov zmanjša za 
vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, zgodovinsko ozi- 
roma nacionalno obeležje, katere je zavezanec poklonil druž- 
beni pravni osebi, predlagamo črtanje 8. č lena. 
2. Republiški davek od osebnih dohodkov 

S predlagano spremembo zakona se določa obveznost pla- 
čevanja 1% republiškega davka iz osebnega dohodka za leto 
1984. 

Davek iz osebnega dohodka delavcev je bil v preteklih letih 
pomemben vir sredstev republiškega proračuna. Takšna 
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sredstva so potrebna v republiškem proračunu tudi za leto 
1984, ker morebitnega izpada teh sredstev v letu 1984 po 
mnenju predlagatelja ne bi bilo mogoče nadomestiti iz drugih 
virov. 

Hkrati predlagamo, da se republiški davek od osebnih do- 
hodkov ne plačuje od osebnih dohodkov, ki jih izplačujejo 
invalidske delavnice svojim delavcem. Predlog za oprostitev 
tega davka je dala Poslovna skupnost invalidskih delavnic 
Slovenije z utemeljitvijo, da so osebni dohodki delavcev v 
invalidskih delavnicah med najnižjimi in pomeni uvedba tega 
davka z zakonom o davkih občanov znižanje njihove socialne 
varnosti. Z oprostitvijo tega davka pa naj bi vplivali tudi na 
zboljšanje ekonomskega položaja invalidskih delavnic. 

3. Davek od skupnega dohodka občanov 
V 129. č lenu zakona o davkih občanov je določeno, da je 

osnova za davek od skupnega dohodka občanov skupni č isti 
dohodek, ki ga je zavezanec prejel v koledarskem letu, za 
katero se davek odmerja zmanjšan za dvainpolkratni letni 
poprečni č isti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v SR Sloveniji. Prav tako je že določen nač in ugotovi- 
tve višine davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane. 
Zaradi tega je potrebno z zakonom o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks določ iti le osnove in stopnje za 
davek od skupnega dohodka občanov. 

Ker so bile veljavne osnove - dohodkovni razredi in stopnje 
davka določeni že za leto 1979 in kasneje niso bile povečane 
glede na rast dohodkov, predlagamo povečanje osnov - do- 
hodkovnih razredov za okoli 50%, medtem ko naj bi stopnje 
ostale nespremenjene. Povečanje predlagamo tudi zaradi 
tega, ker se naj bi te osnove uporabljale že pri odmeri davka 
za leto 1983. Povečanje oziroma valorizacijo osnovne predla- 
gamo le pri zadnjih dveh dohodkovnih razredih, ker menimo, 
da je potrebno bolj obdavčiti višje dohodke. 
4. Finančni uč inek 

Za 1% republiški davek od osebnih dohodkov ocenjujemo, 
da bo v letu 1984 doseženo 2.640 mio din dohodkov v republi- 
škem proračunu. 

Povečanje stopnje posebnega republiškega davka od oseb- 
nih dohodkov delavcev od 18,33% oziroma 24,19% na 25% 
od določenih prejemkov bo vplivalo na več ji priliv dohodkov 
republiškega proračuna v letu 1984 za okoli 200 mio din. Po 
oceni republiškega sekretariata za finance bo doseženo v letu 
1983 iz tega vira 894 mio din. 

Število zavezancev za davek od skupnega dohodka v SR 
Sloveniji je bilo v letu 1981 3.213, medtem ko je bil odmerjen 
davek v znesku 181 mio din. Glede na to, ker v letu 1982 in 
1983 v sistemu obdavčevanja skupnega dohodka občanov ni 
bilo izvedenih sprememb, ocenjujemo, da bo odmerjeni da- 
vek v letu 1984 okoli 250 mio din. 

OSNUTEK ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1984 (ESA-347) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 96. seji dne 13. 
10. 1983 določ il besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1984, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. č lena, 248., 261. 262. č lena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 
Hkrati vam pošiljamo tudi izhodišča za financiranje 
splošne porabe občin v SR Sloveniji v letu 1984. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na' 

podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, č lan Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za fi- 
nance 
- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Republiškem se- 
kretariatu za finance, 
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č len 
S proračunom SR Slovenije za leto 1984 (v nadaljnjem 

besedilu: republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za 
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji ter za prispevek proračunu federacije. 

2. č len 
Skupni prihodki republiškega proračuna v letu 1984 se 

razporedijo: 
a) za limitirano porabo 11.128.401.923 
b) za nelimitirano porabo 
Od tega za: 
- odstopljena sredstva koristnikom 
izven SR Slovenije 2.557.146.694 
- prispevek federaciji v letu 1984 

3. č len 
Od prihodkov, s katerimi se pokriva limitirani del porabe 

pod točko a) prejšnjega č lena, se izloč i 1 % v sredstva rezerve 
Socialistične republike Slovenije 

4. č len 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

komerovse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega sveta Skupšči- 
neSocialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistično republiko 
Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev dru- 
gače določeno. 

5. č len 
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati 

sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opre- 
deljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona. 

6. č len 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in 

organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v na- 
daljnjem 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 1984 zago- 
tavljajo: 
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- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom 
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti, 

- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni 
organ in njegovega namestnika, 

- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

7. č len 
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 
razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto in za- 
htevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela na 
podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah za uskla- 
jeno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju do- 
hodka delovnih skupnosti upravnih in drugih organov druž- 
benopolitičnih 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. č len 
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dode- 

ljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi 
poročajo izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dva- 
krat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poroč ila so 
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju. 

9. č len 
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom 

zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od celotnega ob- 
sega sredstev za te namene, določenega v proračunu za leto 
1984, zmanjšanega 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. 

Organom, ki program dela izvršijo v predvidenem obsegu, 
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcev, se sredstva za 
osebne dohodke delavcev ugotovljena po 7. členu tega za- 
kona ne bodo zmanjšala. 

10. č len 
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amorti- 

zacijo se določ ijo v okviru možne rasti republiškega prora- 
čuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1984 
dodeljena na podlagi pisnih zahtevkov. 

11. č len 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za nji- 
hovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša 
tudi obseg sredstev za delo. 

12. č len 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za nje- 

govo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na pod- 
lagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet. 

Ce se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev 
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo 
organa ozirotna uporabnika prenesejo v tekočo proračunsko 
rezervo. 

13. č len 
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega prora- 

čuna (v nadaljevanju: uporafcčniki) morajo izvrševati svoje na- 
loge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim 
proračunom. 

Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo 
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi 
presegle z republiškim proračunom določena sredstva. 

Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ozi- 
roma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati ob- 
veznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v me- 
jah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom. 

14. č len 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v 

posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posa- 
mezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če 
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v 
predvideni višini. 

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti 
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati 
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna 

15. č len 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejav- 

nostjo, so prihodek republiškega proračuna, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

16. č len 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plač il za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in 
amortizacije 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 komite za zdravstveno in socialno varstvo, 
- Republiška geodetska uprava, 
- Zavod SRS za družbeno planiranje, 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dedišč ine, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Zavod SRS za šolstvo, 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in 

prosvetno kulturno sodelovanje, 
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Ra- 

deče, 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- Seizmološki zavod SRS, 
- Skupščina SR Slovenije. 

17. č len 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plač il za storitve po 15. členu 

tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. č lena za- 
kona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naslednji 
organi: 

- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
- Zavod SRS za statistiko, 
- Luška kapitanija Koper. 

18. č len 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plač il za storitve po 15. č lenu 

tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer: 
-Zavod SR Slovenije za rezerve-za financiranje dejavnosti 

zavoda, 
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritie 

izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih 
in poslovnih stavb ter za plač ilo najemnin. 

19. č len 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 
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20. č len 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1984 ter 
zaključne račune za leto 1983 najpozneje do 1. marca 1984, 
organi iz 16., 17. in 18. člena pa so dolžni v predračunih 
oziroma finančnih načrtih in zaključnih računih še posebej 
izkazati uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih neposre- 
dno uporabljajo na podlagi tega zakona. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 15. marca 1984 podatke za analizo zaklju- 
čnih računov, skladno z navodilom tega sekretariata. 

21. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najkasneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, ra- 
zen: 

- 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 samoza- 
šč iti. 

22. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča. 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republi- 

škega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 

nije do višine 5.000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« repu- 
bliškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev; 
za zneske do višine 100.000 dinarjev pa je pooblaščena koor- 
dinacijska komisija izvršnega sveta; 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala: 
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 

ljena, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju 
republike, 

- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 
ljena v zadostnem obsegu. 

23. č len 
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja 

nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, ob- 
segu in dinamiki porabe, 

- nad financiranjem investicij, ta katere se sredstva delno 
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabni- 
kih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance 
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški prora- 
čun, in o tem obvesti Izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali mate- 
rialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je 
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne 
ukrepe. 

24. č len 
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 nosil- 

cev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. č lena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
šč ine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in med različnimi postavkami istega na- 
mena, 

- dodeljuje sredstva organom iz postavk »delo v posebnih 
pogojih, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za spre- 
membe med letom« ter 

- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 
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25. č len 
Nosilci sredstev po organih so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« - za postavko »ustavne obveznosti republike v za- 
mejstvu« 

- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« - za 
postavko »sofinanciranje programa graditve stanovanj za no- 
silce družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985«. 

2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
- v okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki »štipen- 

dije za potrebe organov v federaciji« in »štipendije za potrebe 
republiških upravnih organov«. 

3. Urad za narodnosti: 
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki »financiranje narodnosti« in »sofinanci- 
ranje s SR Hrvatsko«. 

4. Republiški sekretariat za finance: 
v okviru »sredsteva za investicije v osnovna sredstva« na 

postavki: 1 - odplač ilo anuitet po finančnih programih in najetih poso- 
jilih. 

V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: - 
medrepubliški program namembne proizvodnje. 

V okviru »sredstev za znanost« za postavko: - znanstvene 
raziskave v tekočem letu. 

V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: - 
odškodnine po sodnih sklepih. 

V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 
postavke: 

- sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja 
visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1981-1985, 
- vrač ilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori, 
- vrač ilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 1980, 
- sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih 

pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije, 
- odplačilo II. obroka kredita iz proračunske rezerve fede- 

racije, 
- SPENS 81, 
- odplač ilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 

in Jugoslovanski investicijski banki, 
- odplačilo kredita za 100 milijonov USA $, 
- plač ilo provizije Narodni banki za sredstva odstopljena 

SR Sloveniji v trajno last, 
- 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 »plač il za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa« za postavko: 

- bančni stroški in obresti. 
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« na 

postavki »sofinanciranje programa graditve stanovanj za de- 
lavce organov za notranje zadeve« ter za »specialno opremo 
organov za notranie zadeve.« 

6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo: 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke »sofinanciranje programa gradnje družbenih naje- 
mnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 
1982-1985 in »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov«. 

Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na pod- 
lagi programa, ki ga sprejme izvršni svet do konca januarja 
1984. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
- v okviru »sredstev za uveljavljanje temeljnih pravic bor- 

cev, vojaških invalidov in družin padlih borcev« za postavke 
»dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, »zdravstveno var- 
stvo borcev NOV«, »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, 
»varstvo civilnih invalidov vojne«, »varstvo borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev«, stroški dela 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« 
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za postavko »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«. 
8. Republiški komite za družbeno planiranje: 
- v okviru »sredstev za znanost« za postavko, potrebe 

priprav dolgoročnega plana SR Slovenije«. 
9. Republiški komite za informiranje: 
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 

gospodarstvo« za postavko »sofinanciranje razlik v ceni poli- 
tičnoinformativnih dnevnikov«. 

10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano: 

- 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 
postavko »nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih poža- 
rov«. 

11. Republiški komite za kulturo: 
- v okviru »sredstev za kulturo« za postavke »sofinancira- 

nje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, »sofinanciranje 
izdaje Enciklopedije Slovenije« ter »sofinanciranje projekta 
Leksikografije«; 

- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postvko »so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov; 

- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v 
gospodarstvo« za postavke »Triglavski narodni park Bled«, 
»Spominski park Trebče« in »Arboretum Volč ji potok«; 

- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 
za postavko »izgradnja in financiranje Kulturnega doma Ivan 
Cankar«. 

12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območ ij izven območja DPS« za postavko »sklad 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju«. 

13. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora: 

- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko 
»vzdrževanje pokopališč in grobov zavezniških in drugih tujih 
armad v SR Sloveniji«. 

14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo: 

- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 
za postavko »manjšinsko šolstvo«. 

15. 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«. 
16. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
- v okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 

okolja« za postavko »varstvo zraka«; 
- v okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko »sistem obrambe pred točo«. 
17. Republiška geodetska uprava: 
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« 

za postavko »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 
18. Zavod ŠRS za statistiko: 
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko »financiranje nabave računalnika z opremo za Za- 
vod SRS za statistiko«. 

19. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja pri izvršnem svetu: 

- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območ ij v okviru DPS« za postavko »pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji«. 

20. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije: 

- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene or- 
ganizacije« za postavki »proslave republiškega pomena« in 
»Naša žena«. 

21. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo- 
venije: 

- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene or- 
ganizacije« za postavko »regres za skupinska potovanja otrok 
in mladine«, »mladinske delovne akcije po družbenem dogo- 
voru«, ter »Mladinski dom Bohinj«. 

22. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
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- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene or- 
ganizacije« 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«. 

26. č len 
Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 

v letu 1984 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi tistim, ki 
so imeli do sedaj znanstvene raziskave vključene v pogod- 
beno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi 
pogoji: 

- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni 
svet, 

- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev 
pogodbe, 

- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v 
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati Izvrš- 
nemu svetu, kako napreduje delo na nalogi, 

- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno na- 
logo naroč il, 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 1984. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH 
SREDSTEV OBČINAM 

27. č leri 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvaja- 

nja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, 
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

28. č len 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo 

biti njihovi prihbdki predvideni v skladu z dogovorom občin o 
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organi- 
zacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih ob- 
čanov na območju posamezne občine s pogojem, da so 
uvedle občinski 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, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V 
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, 
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks. 

29. č len 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985 v letu 1984. 

30. č len 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v ob- 

čini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti, 
nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu: 

- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v občini 
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za 
delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh 
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1984, ki jih 
določ i Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 

Pri tem ugotovi obseg sredstev: 
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa 
- V skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in 

merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njego- 
vemu razporejanju; 

b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ in 
njegovega namestnika - po družbeno dogovorjenih osnovah 
in merilih; 

c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene 
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upravnega organa, največ do višine rasti teh sredstev v repu- 
bliških upravnih organih; 

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 samozašč iti 
določ i Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 
- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem 

dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priz- 
navalnin borcem NOV - po merilih, ki jih določ i Republiški 
komite za borce in vojaške invalide; 
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih pro- 

gramih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv 
- po merilih, ki jih določ i Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve; 

- dejavnost na področ ju urbanizma, prostorskega planira- 
nja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov 
borcev NOV - po merilih, ki jih določ i Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora; 

- dejavnost na področ ju geodezije po merilih, ki jih določ i 
Republiška geodetska uprava; 

- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do preživ- 
ninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih 
hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z 
izvajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb 
brez ugotovljene identitete in obveznosti za izločanje v sred- 
stva rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1984; 

- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih po 
enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevane ob- 
č ine; 

- intervencije v porabi hrane - po merilih, ki jih določ i 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve; 

- negospodarske investicije za potrebe državnih organov - 
v obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopol- 
nilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi 
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije. 

31. č len 
Če bi bila glede na obseg splošne porabe v.občinah po 

merilih tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti iz 
drugega odstavka 34. člena zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1983 (Uradni list SRS, št. 45/82) potrebna več ja sred- 
stva, kot so s tem zakonom predvidena za dopolnjevanje 
obč in v letu 1984, 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 30. čiena 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. 

32. č len 
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 28. člena ter meril za ugotavljanje obsega 
sredstev za splošno prabo iz 30. člena tega zakona. 

33. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po Fdvanajsti- 

nah. 
Do ugotovitve potrebne višne dopolnilnih sredstev za posa- 

mezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v 
višini akontacij iz leta 1983, povečanih za 10%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republi- 
ški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

34. č len 
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 1984 

35.č ien 
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 

stva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1983 preje- 
male dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstop- 
ljenim delom posebnega republiškega davka od prometa 
proizvodov lahko financirale celotni program nalog splošne 
porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavno- 
sti in gospodarskih intervencij. 

V prehodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo dopol- 
nilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, ki jih je 
odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo po 
svoiih merilih. 

36. č len 
Po preteku leta 1984 se na osnovi podatkov službe družbe- 

nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu in kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkov od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1984. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1985. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 
37. č len 

Z denarno kaznijo od 3000 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 23. 
člena), 

2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 23. člena), 

3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v 
določenem roku v republiški proračun (21. č len), 

4. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (35. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu se- 
kretariatu za finance ne predloži v določenem roku predra- 
čuna in finančnega načrta za leto 1984, zaključnega računa za 
leto 1983 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in 
drugi odstavek 20. č lena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. č len 

Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora- 
čuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje 
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za ob- 
veznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za leto 
1984 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ 
do zneska 500.000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Izvršni svet. 

40. č len 
Če bodo prihodki v letu 1984 doseženi v manjšem obsegu, 

kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do 
višine 150.000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR 
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje pri- 
manjkljaja, bo SR Slovenija v letu 1985 vračala v sredstva 
rezerve z dodatnim 1% izločanja skupnih prihodkov, dokler 
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje 
primanjkljaja. 

41. č len 
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega 

proračuna v letu 1984, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 na 
postavki »amortizacija«. 

42. č len 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984 

priloga poročevalca 41 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 
temelji na določ ilih: 

- 319. č lena Ustave Socialistične republike Slovenije 
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih, 
- zakona o financiranju federacije. 

I. 
Pri izdelavi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1984 so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
- da bo realna rast družbenega proizvoda 2%, 
- da bo nominalna rast dohodka 27%. 
Ob pripravi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1984 še ne razpolagamo s podatki o višini obveznosti SR 
Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1984. 
Zaradi tega tudi ni bilo mogoče opredeliti višine posameznih 
virov za financiranje republiškega proračuna za naslednje 
leto. Do priprave predioga zakona pa pričakujemo, da bo tudi 
že znana obveznost do prispevka proračunu federacije in bo 
mogoče šele takrat opredeliti vire za predvidene potrebe 
proračuna v letu 1984. 

Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 je 
pripravljen v skladu z osnutkom medrepubliškega dogovora o 
uresničevanju politike izdvajanja sredstev za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb in skupnih potreb za leto 1984, ki 
opredeljuje limitirani in nelimitirani del porabe. V skladu z 
določ ili republiške resolucije je predvideno, da bodo v letu 
1984 sredstva za skupno in splošno porabo naraščala za 
okrog 25% počasneje od rasti dohodka. Sredstva za splošno 
porabo na ravni republike pa bodo za rastjo dohodka zaosta- 
jala za okrog 33% oziorma bo znašala nominalna rast v letu 
1984 18% za limitirani del porabe. V okviru že omenjenega 
dogovora je predvideno, da se med nelimitirano porabo vklju- 
čujejo sredstva, ki so namenjena poravnavi obveznosti izven 
republike, te pa so: sklad solidarnosti z neuvrščenimi drža- 
vami in državami v razvoju, vrač ilo anuitet za kredite dane 
SAP Kosovo, vrač ilo posojila za odpravo posledic potresa v 
Črni gori, odplač ilo II. obroka kredita iz proračunske rezerve 
federacije in sredstva za premeščanje razlik, nastalih zaradi 
različnih pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada 
federacije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je mnenja, da bi se 
moralo v medrepubliškem dogovoru upoštevati kot nelimiti- 
rano porabo tudi ustavne obveznosti SR Slovenije ter odpla- 
čilo anuitet za zvezne kredite preriešene na SR Slovenijo. Te 
obveznosti po svoji vsebini in namenu sodijo v isto skupino 
kot so že uvrščene obveznosti, ki so izven limita. V zvezi z 
navedenim mnenjem smo v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije že pripravili konkretne pripombe na predlagani do- 
govor in jih predložili predlagatelju dogovora, ki naj bi v 
nelimitirani del porabe vključ il ustavne obveznosti in odpla- 
čilo anuitet za zvezne kredite. 

Po osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 
znaša limitirani del porabe 11.128,4 mio din in predstavlja 
18% povečanje na primerljivo osnovo iz ieta 1983. Nelimitirani 
del obveznosti brez obveznosti do prispevka proračuna fede- 
racije pa predstavlja 2.557,1 mio din. V okviru tako predlaga- 
nega obsega osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1983 pa ni bilo mogoče vključ iti zahtevke koristnikov 
proračuna v višini 1.477.8 mio din. 

II. 
V letu 1984 predvidevamo, da bodo prihodki republiškega 

proračuna razporejeni za pokritje naslednjih obveznosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov se zagotavljajo po osnutku zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 v višini 7.947.277.788 din, kar predstavlja 

19,3% povečanje v primerjavi s predvideno porabo v letu 
1983, ki bo znašala 6.661,7 mio din. Organom za notranje 
zadeve se zagotavljajo sredstva v višini 4.793.068.227 din ali 
60,3% vseh sredstev za delo organov. 

V skladu s 104. č lenom zakona 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 amortizacijo 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika 
- sredstva za posebne namene 
V okviru dohodka delovnih skupnosti se zagotavljajo sred- 

stva v višini 5.805.396.203 din oziroma 19,1% več , kot bo 
znašala predvidena poraba v letu 1983 za bruto osebne do- 
hodke delovnih skupnosti, delo v posebnih pogojih in sklad 
skupne porabe. 

Za osebne dohodke delovnih skupnosti organov se zago- 
tavljajo sredstva v višini 5.251.087.165 din oziroma 19,4% več , 
kot bo znašala predvidena poraba v letu 1983. Organom za 
notranje zadeve se po osnutku zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 zagotavljajo sredstva za osebne dohodke 
delovnih skupnosti v višini 3.589.194.529 din, kar predstavlja 
68,4% vseh sredstev za ta namen. 

Obseg sredstev se sestoji iz naslednjih postavk: 
- prenos višine osebnih dohodkov na ravni decembra 

1983, z vključ itvijo novih namestitev v organih za notranje 
zadeve v letu 1984 predstavlja 3,8% več in znaša 

- 15% nominalna rast osebnih dohodkov na zaposlenega v 
letu 1984 ali 

Izvršni svet ugotavlja, da se je v letu 1982 in 1983 število 
zaposlenih v republiški upravi, če izvzamemo organe za no- 
tranje zadeve znižalo za 6,9%, kar predstavlja cca 150 ljudi. 
Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
pa si Izvršni svet zastavlja za cilj, da se bo do konca leta 1984 
število zaposlenih skupaj s sedanjim znižanjem znižalo za 
15%. Posledice predvidenega znižanja števila zaposlenih v 
republiški upravi v osnutku zakona o republiškem proračunu 
še niso okvantificirane, ker še ni znano, kako bo znižanje 
časovno potekalo. Realizacija tega določ ila pa pomeni spro- 
ščanje dodatnih sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov v 
letu 1984. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih je v osnutku zakona 
predvideno 15% povečanje sredstev v primerjavi s predvideno 
porabo v letu 1983 v skupni višini 351.728.004 din. Sredstva se 
zagotavljajo organom za notranje zadeve, zavodom za izvrše- 
vanje kazenskih sankcij, Predsedstvu SRS, Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS, Republiškemu sekretariatu za ljudsko 
obrambo in Hidrometeorološkemu zavodu SRS. Zaradi speci- 
fične narave dela je v teh organih neobhodno potrebno nočno 
delo ter delo ob nedeljah in praznikih. 

Predlagano povečanje sredstev za delo v posebnih delovnih 
pogojih je usklajeno s predvideno nominalno rastjo osebnih 
dohodkov, fizični obseg opravljenega dela naj bi ostal na 
ravni leta 1983. 

Organom za notranje zadeve se za ta namen zagotavljajo 
sredstva v višini 311.096.296 din aH 88,5%. 

Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje pre- 
hrane in letnega dopusta, odpravnine in jubilejne nagrade. Za 
ta namen so v osnutku zakona predivdena sredstva v višini 
202.581.034 din ali 16,1% več , kot bo znašala predvidena 
poraba v letu 1983. Sredstva so zagotovljena glede na predvi- 
deno število upravičencev v letu 1984. Za regresiranje pre- 
hrane in letnega dopusta je predvideno 15% povečanje, za 
jubilejne nagrade in odpravnine pa 10% povečanje prejemkov 
za upravičenca v primerjavi z letom 1983. Dokončna višina 
prejemkov, ki se krijejo iz sklada skupne porabe, bo določena 
s sklepom Izvršnega sveta Skupšč ine SRS na podlagi kriteri- 
jev, ki bodo opredeljeni v Dogovoru o družbeni usmeritvi 
razporejanja dohodka v letu 1984. 

Za materialne stroške je v osnutku zakona predvideno 18% 
povečanje v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v letu 1983. 
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Kriterij za zagotovitev sredstev so bila zagotovljena sredstva 
za materialne stroške v letu 1983, ki smo jih razmejili na 
posamezne vrste materialnih stroškov v skladu, s strukturo 
udeležbe in jih glede na predvideno rast cen in dogovorjene 
omejitve pri porabi materilanih stroškov različno povečali 
(material 15%, porabljena energija 25%, proizvodne in ne- 
proizvodne storitve 20%, reprezentančni izdatki na ravni leta 
1983 in drugi materialni in drugi odhodki 15%). Ob pripravi 
predloga zakona o proračunu bo izveden dodaten diferenci- 
ran pristop in bo dana prioriteta tistim organom, ki imajo v 
svojem sestavu skupne in inšpekcijske službe. 

Za materialne stroške predlagamo v osnutku zakona zago- 
tovitev sredstev v višini 870.802.334 din. od tega organom za 
notranje zadeve 498.688.400 din ali 57,3%. 

Za amortizacijo so v osnutku zakona planirana sredstva v 
višini 52.127.218 din oziroma 20% letnega odpisa osnovnih 
sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah. Da 
bi republiški organi lahko nadomeščali dotrajano opremo, ki 
je neobhodno potrebna za nemoteno izvrševanje nalog, bo v 
republiškem proračunu nujno postopoma preiti na zagotovi- 
tev 100% obsega minimalne amortizacije. 

Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namest- 
nikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani na enak 
nač in kot osebni dohodki delavcev delovnih skupnosti. V letu 
1984 bo za ta namen potrebno zagotoviti sredstva v višini 
278.451.409 din. 

Za posebne namene predlagamo v osnutku zakona o prora- 
čunu zagotovitev sredstev v višini 880.500.624 din ali 15% več , 
kot bo znašala predvidena poraba v letu 1983. Pri oblikovanju 
sredstev je deloma že upoštevano diferencirano povečanje, 
vendar bo potrebno vse zahtevke do priprave predloga za- 
kona še enkrat prouč iti. 

Organom za notranje zadeve se zagotavljajo za posebne 
namene sredstva v višini 255.923.130 din aH 29,1 % vseh sred- 
stev za posebne namene. 

Za spremembe med letom se zagotavljajo sredstva v višini 
60.000.000 din ali 0,9% od zagotovljenih sredstev za delo 
organov v letu 1983. Ta sredstva bodo med letom porabljena 
za pokritje najnujšenih obveznosti, ki jih ob sestavi zakona o 
proračunu ni mogoče predvideti. 

V okviru postavke investicije v osnovna sredstva se bo v letu 
1984 financirala izgradnja stanovanj delavcev organov za 
notranje zadeve, gradnja stanovanj za nosilce družbenih 
funkcij in gradnja stanovanj za delavcev republiških upravnih 
in pravosodnih organov na podlagi odlokov Skupščine SR 
Slovenije. 

Letni obsegi sredstev, ki so bili določeni z odloki, so bili 
izračunani na podlagi cen iz leta 1980, s tem, da so izračunani 
na podlagi cen iz leta 1980, s tem, da je v odlokih predvidena 
valorizacija sredstev v primeru, če je letni porast cen nad 5%. 
Obseg sredstev za te namene vsebuje vrednosti določene z 
odlokom, povečane za 18%. 

Tudi za obveznosti, ki izhajajo iz zakona o investicijskih 
vlaganjih SR Slovenije v graditev in nabavo opreme, v letu 
1984 ne bo mogoče že drugo leto zagotoviti nobenih sredstev. 

Za najnujnejši del investicijskega vzdrževanja zgradb repu- 
bliških upravnih in pravosodnih organov naj bi v letu 1984 
zagotovili 22,0 mio din ali 29,4% več kot v letošnjem letu. 

V okviru investicij v osnovna sredstva bo treba v letu 1984 
zagotovili tudi sredstva za odplač ilo anuitet za dinarski in 
devizni kredit, ki je bil najet za nakup računalnika za Zavod 
SRS za statistiko. V letu 1983je bil odložen en obrok odplač ila 
deviznega kredita. Zato bo treba v letu 1984 zagotoviti tudi 
sredstva za odplač ilo obresti na odloženo glavnico. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v svojem za- 
htevku sredstev za leto 1984 zaprosil za zamenjavo zastarele 
in nakup nove opreme sredstva v višini 515,3 mio din. S temi 
sredstvi se bo realiziral del programa modernizacije, ki ga je 
sprejel svet republike za varnost in družbeno samozašč ito. 
Obseg sredstev, ki jih je bilo možno zagotoviti v okviru tako 
zastavljene rasti republiškega proračuna, znaša 400,0 mio 
din. 

SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1984 po- 

trebno zagotovit/ sredstva za odplač ilo anuitet posojila za 
gradnjo skladišč in zagotoviti sredstva za izvajanje medrepu- 
bliškega programa namembne proizvodnje. 

SREDSTVA VZPODBUJANJA RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za vzpodbujanje razvoja, intervencij v 
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih območij se bodo sredstva zagotavljala za finan- 
ciranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov na 
podlagi sprejetega družbenega dogovora. V letu 1983 je bilo 
za politične informativne dnevnike ob sprejetju proračuna 
zagotovljeno 117 mio din, od tega zneska 90 mio din za 
pokritje razlik v ceni med proizvodno in prodajno ceno za leto 
1982. Znesek 90 mio din je bil z zaključnim računom prora- 
čuna za leto 1982 nadomeščen tako, da znašajo sredstva za 
leto 1983 le 117 m/o din, kar je vzeto kot osnova za izračun 
sredstev za leto 1984. 

Sredstva se bodo zagotavljala tudi za gojitvena lovišča na 
podlagi družbenega dogovora, ki določa, da se višina sred- 
stev iz proračuna SR Slovenije letno poveča največ  za polo- 
vico odstotnega porasta proračuna SR Slovenije za vsako 
leto. Gojitvena lovišča pa so naslednja: Triglavski narodni 
park Bled, Medved Kočevje, Kozorog Kamnik, Jelen Snežnik 
in Kobilarna Lipica. 

Za vzpdobujanje razvoja in varstva naravne in kulturne 
dediščine bodo v letu 1984 zagotovljena sredstva za: Arbore- 
tum Volč ji potok, Spominski park Trebče in Spominski naro- 
dni park. Za hitrejši razvoj manj razvitih območij bodo v letu 
1984 namenjena sredstva v višini 50 mio din, kar predstavlja 
11,1 % povečanje napram letu 1983. 

Za prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami 
in državami v razvoju pa bo poleg sredstev za pokritje za 
tekoče obveznosti za leto 1984, to je 0,75% družbenega proi- 
zvoda, treba zagotoviti sredstva za pokritje neporavnane ob- 
veznsoti iz leta 1983. V skupni višini znašajo potrebna sred- 
stva 498,3 mio din. 

V OKVIRU SREDSTEV, PRENEŠENIH DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM, so 
zagotovljena sredstva za financiranje 
dopolnjevanih obč in. 

Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo 
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi bo ovrednoten pro- 
gram nalog v letu 1984 ter v odvisnosti od limitirane rasti 
splošne porabe v letu 1984. 

Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo ob- 
č ini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika 
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih 
proračunskih prihdokov in obsegom sredstev, ki je potreben 
za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih prihodkih bodo ra- 
zlično obravnavani prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu in 
davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z občino, koliko 
prihdokov za splošno porabo lahko občina sama doseže od 
tistih davkov, na katere lahko vpliva z boljšim opravljanjem 
nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako ocenjene 
prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne poračuna 
s pripadajoč imi dopolnilnimi sredstvi republike. Kadar pa 
občina tako ocenjenih prihodkov ne dosseže, za izpad pri- 
hodkov ni upravičena do dodatnih sredstev iz republiškega 
proračuna. 

Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjeva- 
nih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih. S 
programom, kjer se določ ijo dela in naloge, ki jih morajo 
opraviti organi, ki opravljajo funkcije državne uprave, bo 
določen obseg potrebnih sredstev za to dejavnost v prihod- 
njem letu, ostali resorni organi pa bodo določ ili merila za 
ostale oblike porabe skladno z bilanco razpoložljivih sredstev 
za ta namen. Višina sredstev za oblikovanje občinskih blagov- 
nih rezerv in intervencij v porabi hrane bo oblikovana skladno 
z določ ili resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1984. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1984 

zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova 
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izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uve- 
ljavljanja temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin 
padlih borcev. 

Za pokrivanje posameznih obveznosti, ki so vključene v 
sredstva za kulturo, socialno varstvo in uveljavljanje temeljnih 
pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, je 
treba v letu 1984 zagotoviti višja sredstva, kot znaša dovoljena 
rast limitiranega dela republiškega proračuna. 

Višina obveznosti iz naslova sofinanciranja II. izdaje Enci- 
klopedije Jugoslavije in izdaje Enciklopedije Slovenije, ki so 
vključene v sredstva za kulturo, je odvisna od rasti družbe- 
nega proizvoda v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem 
proizvodu SFRJ oziroma od rasti družbenega proizvoda v SR 
Sloveniji. Za pokritje obveznosti iz naslova socialnega zavaro- 
vaja samostojnih umetnikov v letu 1964 se sredstva poveču- 
jejo za 20% v primerjavi z letošnjim letom ob upoštevanju 
20% povečanja poprečnega osebnega dohodka v SR Slove- 
niji, ki je osnova za izračun prispevkov. 

Za obveznosti iz naslova uveljavljanja temeljnih pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo 
sredstva v enakem obsegu kot ga je predlagal Republiški 
komite za borce in vojaške invalide. Višina teh obveznosti je 
odvisna razen od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni, 
tudi od ocenjene višine mejnega zneska najnižjih pokojnin- 
skih prejemkov v letu 1984 in od predvidenega porasta oseb- 
nih invalidnin vojaških invalidov po zveznem zakonu o temelj- 
nih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za 
odpravo posledic naravnih nesreč , za varstvo in izboljšanje 
č lovekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na 
območju SR Slovenije in izven območja SR Slovenije. 

Ustavne obveznosti republike v zamejstvu se plačujejo v 
devizah. Obseg deviznih sredstev za ta namen se v letu 1984 
ne povečuje v primerjavi z letom 1983. Zaradi drsečega tečaja 
dinarja je treba za dinarsko protivrednost deviz zagotoviti 
sredstva v višini 1.124,3 mio din. 

Pri določ itvi višine sredstev za družbenopolitične organiza- 
cije in nekatere družbene organizacije (Slovenska izseljenska 
matica in Narodna univerzitetna knjižnica) so bila upoštevana 
ista merila kot pri republiških upravnih organih brez Republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve. 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami je treba v skladu z zakonom zagotoviti določena 
sredstva za obrambo pred točo in za varstvo zraka. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari bodo zagotov- 
ljena sredstva za vplač ilo obveznosti SR Slovenije do kredita, 
ki je bil najet za nabavo in vzdrževanje avionov za gašenje 
gozdnih in drugih požarov. 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slove- 

nije pa bodo sredstva zagotovljena za realizacijo programov 
in sicer za: 

- manjšinsko šolstvo - za sofinanciranje izgradnje prizidka 
v osnovni šoli Lendava, za adaptacijo v osnovni šoli v Hrvati- 
nah in v osnovni šoli v Izoli ter za adaptacijo šol z italijanskim 
učnim jezikom v Piranu, 

- odplač ilo anuitet iz najetega kredita za izgradnjo Zdrav- 
stveno rekreacijskega centra za vojaške invalide in udele- 
žence NOV v Strunjanu, 

- za Kulturni dom Ivan Cankar, 
- realizacijo programov geodetskih del na območju SR 

Slovenije, 
- za pripravljalna dela pri izgradnji Muzeja ljudske revolu- 

cije v Ljubljani, 
- za realizacijo programov visokogorskih planinskih posto- 

jank, ter za odplač ilo anuitet po finančnih programih in naje- 
tih posojilih. 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe izven 
območja SR Slovenije se bodo v letu 1984 zagotavljala sred- 
stva za: 

- odplač ilo inozemskih dolgov, 
- odplač ilo anuitet za kredite dane SAP Kosovu, 
- vrač ilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori, 
- sofinanciranje Olimpijskih iger »Sarajevo 1984«, 
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za 

vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
AP za leto 1983, 

- sofinanciranje svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v 
Novem Sadu. 

ZA POKRITJE OBVEZNOSTI, KI SO VEZANE NA IZPLAČILA 
V TUJIH VALUTAH (ustavne obveznosti republike, odplač ilo 
kredita za nakup računalnika za Zavod SRS za statistiko in za 
odplač ilo anuitet za zvezne kredite prenešene na SRS) in za 
katere se dinarska protivrednost za nakup deviz zagotavlja v 
republiškem proračunu so planirana sredstva na teh postav- 
kah izračunana ob predpostavki, da bo tudi v letu 1984 drse- 
nje tečaja dinarja približno enako kot v letošnjem letu. Zato 
smo v tem izračunu upoštevali 3% rast mesečno za USA $. Če 
bo drsenje tečaja dinarja večje, planirana sredstva na teh 
postavkah, ne bodo zadoščala za pokritje omenjenih obvez- 
nosti. 

OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO FEDERACIJE 
Ker še ni oblikovan osnutek zakona o izvrševanju prora- 

čuna federacije, v osnutku zakona o proračunu SR Slovenije 
še ni vključena obveznost SR Slovenije do prispevka prora- 
čunu federacije. V okviru zvezne resolucije so pripravljene 
štiri variante o obsegu zveznega proračuna, ki se med seboj 
bistveno razlikujejo. Predlagane variante vključujejo različno 
obveznost SR Slovenije do prispevka federaciji. Šele, ko bo v 
procesu usklajevanja določen obseg proračuna federacije za 
leto 1984, bo tudi znana obveznost SR Slovenije. Ocenjujemo, 
da bo to obveznost mogoče vključ iti šele v predlog zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1984. 
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PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH Tabela 1 

Plan in sprementoe Zahtevek nosilca Indeks Predlog za zago- Indeks Razlika 
NAMEN ODHODKA 1983 sredstev za leto (4:3) tovltev sredstev (6:3) (4-6) 
 1984  v letu 1984   pira 

8 
40 SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH OR- 

GANOV 5.653.786.346 7.112.311.923 125,8 6.783.325.755 120,1 323.986.168 

- sredstva za dohodek delovne 
skupnosti 4.876.405.472 5.867.882.637 120,3 5.865.396.203 120,3 2.486.434 

- sredstva za materialne stroške 737.680.245 939.063.378 127,3 870.802.334 118,0 68.261.044 
- sredstva za amortizacijo 39.700.629 305.365.908 769,2 52.127.218 131,3 253.238.690 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE 
NAMENE ZA DEIO UPRAVNIH ORGANOV 1.546.299.805 2.689.379.301 173,9 1.844.915.007 119,3 844.464.294 

- sredstva za osebne dohodke in 
druge osebne prejsrke funkcio- 
narjev in delegatov 242.131.660 278.451.409 115,0 278.451.409 115,0 

- sredstva za investicije v os- 
nova sredstva 538.421.541 1.435.468.914 266,6 685.962.974 127,4 749.505.940 

- sredstva za druge potrebe za ' 
delo upravnih organov 765.746.604 975.458.978 127,4 880.500.624 115,0 94.958.354 

S 42 SREDSTVA ZA LJUDSKO CBRMBO 101.000.000 182.156.000 180,3 164.503.263 162,9 17.652.737 

43 SREDSTVA ZA SPODBIJANJE RAZWUA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO bftNJ RAZVITIH OBMOČIJ 612.134.300 861.523.942 140,7 733.198.701 119,8 128.325.241 
- druge potrebe in intervencije 

v cpspodarstvo 240.334.300 
- sredstva za hitrejši razvoj 

gospodarsko nanj razvitih ob- 
rročij v okviru DPS 45.000.000 

- sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih 
območij izven območja DPS 326.800.000 

280.077.277 116,5 184.852.036 76,9 95.225.241 

83.100.000 184,7 50.000.000 111,1 33.100.000 

498.346.665 152,5 498.346.665 152,5 
44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 

(Dopolnilna sredstva proračunu 
občim) 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
250.000.000 
922.655.587 

250.000.000 
1.182.506.596 

100,0 
128,2 

250.000.000 
1.137.747.275 

100,0 
123,3 44.759.321 

- sredstva za izobraževanje 
- sredstva za znanost 
- sredstva za kulturo 
- sredstva za socialno varstvo 
- sredstva za uveljavljanje te- 

meljnih pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih borcev 832.560.000 

27.780.296 
25.300.000 
10.743.291 
26.272.000 

29.779.973 
52.900.000 
16.212.248 
44.520.000 

1.039.094.375 
46 SREDSTVA ZA DRUGE SPIOŠNE DHJŽBENE 

POTREBE 1.720.525.997,15 2.683.856.979 

107,2 
209,1 
150,9 
169,5 

124,8 

156,0 

29.511.533 
26.200.000 
12.291.367 
30.650.000 

1.039.094.375 

2.583.258.616 

106,2 
103.6 
114,4 
116.7 

124,8 

150,1 

268.440 
26.700.000 
3.920.881 

13.870.000 

100.598.363 
- sredstva za družbenopolitične 

in družbene organizacije 
- sredstva za varstvo pred škod- 

ljivci in naravnimi nesrečami 
- sredstva za odpravo posledic 

naravnih nesreč 
- sredstva za varstvo in izbolj- 

šanje človekovega okolja 
- sredstva za druge splošne 

družbene potrebe 
47 IZDOČANJE SREDSTEV REZERV 

(Izločanje v stalno.proračun- 
sko rezervo) 

855.374.255,15 1.475.278.215 
30.400.000 
19.212.860 
10.000.000 

805.538.882 

166.000.000 

19.146.666 
45.373.890 
39.818.583 

1.104.239.625 

140.000.000 

172,5 
63,0 

236,2 
398,2 
137,1 

1.422.201.217 
19.146.666 

■ 45.373.890 
11.000.000 

1.085.536.843 

»,3 122.000.000 

166,3 
63,0 

236,2 
110,0 
134,8 

73,5 

53.076.998 

28.818.583 
18.702.782 

18.000.000 

48 DRUGI ODHODKI (13.458.991) 
51.544.391 61.600.000 119,5 61.600.000 119,5 

- plačila za bančne storitve 
in stroške plačilnega premeta 1.544.391 1.600.000 103,6 

- drugi odhodki DPS (tekoča (l,.914.600) 
proračunska rezerva) 50.000.000 60.000.000 120,0 

1.600.000 103,6 
60.000.000 120,0 

SKUPAJ (od skupine 40 do 48) 10.991.861.026,15 15.163.334.741 138,0 13.685.548.617 124,5 1.477.786.124 
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44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 17.223.028.686 
- prispevki proračunu federa- 

cije za leto 1982 
- prispevek proračunu federa- 

cije za leto 1983 oz. 1984 
2.467.628.686 

14.755.400.000 
S_K_U_P_AjJ__ 

I. Limitirani del proračuna 

28.214^889.712,15 

9.430.849.087 12.606.188.047 
TI. Nelimitirani del prorač ure- 
434 prispevek skladu solidarnosti 

z ND in DVR 
4681 sredstva za odpl.anuitet za 

kredite dane SAP Kosov 
4681 sredstva za vračilo posojila 

za odpravo posledic potresa v 
Črni gori 

4681 odplačilo kredita, najetega 
iz proračunske rezerve federacije 

4681 sredstva za premoščanie razlik, 
nastalih zaradi različnih pogo- 
jev za vpis posojil in plasma 
sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in AP za leto 1982 
in 1983 

461 ustavne obveznosti republike 
v zamejstvu 

4681 zvezni krediti 

1.561.011.939,15 2.557.146.694 

326.800.000 
210.414.462 

124.000.000 

498.346.665 
300.351.091 

140.000.000 
31.500.000 

135.200.000 132.800.000 
604.551.507,15 1.124.343.280 
160.045.970 329.805.658 

133,7 

163.8 

152,5 
142,7 

112.9 

11.128.401.923 

98,2 
186.0 
206.1 

2.557.146.694 

498.346.665 
300.351.091 

140.000.000 
31.500.000 

118,0 

163.8 

152,5 
142,7 

112.9 

132.800.000 98,2 
1.124.343.280 186,0 

329.805.658 206,1 

1.477.786.124 

PREDLOG SREDSTEV ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV IN SREDSTEV ZA POSEBNE IN DRUGE 
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV V LETU 1984 Tabela 2 

Plan po proračunu Zahtevki organov Indeks Predlog IS za leto Indeks Nezagotovljena 
1983 in poznejših za leto 1984 3 : 2 1984 5 : 2 sredstva 3 - .5 
spremenbah ter re- 
balansom do 31/12- 

1983 
5 3 T 

400 DOHODEK DS 
4000 - bruto OD DS 
4001 - delo v posebnih 

pogojih 
4002 - sklad skupne 

porabe 
401 SREDSTVA ZA MAT. 

STROŠKE 
402 SREDSTVA ZA AMORTIZA- 

CIJO 
410 OD PREDSTOJNIKA IN 

NAMESTNIKA 
418 POSEBNI NAMENI 

SPREMEMBE MED LE7TCM 

4.876.405.472 
4.396.031.748 

305.850.438 

174.523.286 
: . i1 ; 

737.680.245 

39.700.629 ' >}i 
242.131.660 
765.746.604 

5.807.882.637 
5.251.087.165 

354.214.438 

202.581.034 

939.063.378 

305.365.908 

278.451.409 
975.458.978 
60.000.000 

119,1 
119,4 

115,8 

116,1 

127,3 

115,0 
127,4 

5.805.396.203 
5.251.087.165 

351.728.004 

202.581.034 

870.802.334 

52.127.218 

278.451.409 
880.500.624 

60.000.000 

119,1 
119,4 

115.0 

116.1 

118,0 

131,3 

115,0 
115,0 

2.486.434 

68.261.044 

253.238.690 

94.958.354 

SKUPAJ 6.661.664.610 8.366.222.310 125,6 7.947.277.788 119,3 418.944.522 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA Tabela 3 

Plan in spremerrbe 
1983 

Predlog nosilca 
sredstev za leto 

1984 
3  

Indeks 
(3:2) 

Predlog za zago- 
tovitev sredstev 
v letu 1984 

Indeks 
(5:2) 

Razlika 
(3-5) 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJ?: 
V OSNOVNA SREDSTVA 

- sredstva za odplačilo anuitet 
in obresti za računalnik z 
opremo za Zavod SRS za statis- 
tiko 86.200.000 130.796.678 151,7 115.000.000 133,4 15.796.678 
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- sofinanciranje programa graditve 
stanovanj za delavce organov "za 
notranje zadeve v obdobju 
1982-1985 65.000 000 160.020.000 246,2 88.500.000 

- sofinanciranje programa graditve 
stanovanj za nosilce družbenih 
funkcij v SRS v obdobju 1982-1985 18.250.000 25.075.00C 137,4 25.075.000 

- sofimnciranje programa graditve 
stanovanj za delavce republiških 
organov v obdobju 1982-1985 31.800.000 38.300.000 133,0 21.476.000 

- odplačilo anuiteti za firančnih 
programih in najetih posojilih 13.171.541 13.911.974 105,6 13.911.974 

- investicijsko vzdrževanje zgradb 
republiških upravnih in pravosod- 
nih organov 17.000.000 97.119.000 571,3 22.000.000 

- specialna opreta organov za notra- 
nje zadeve 307.000.000 515.334.520 167,9 400.000.000 

- investicijska vlaganja SRS v 
gradnjo objektov in nabavo opreme 
v obdobju 1981-1985 - 175.784.053 

1. za potrebe na področju notranjih 
zadev - 156.284.053 

2. za potrebe na področju pravosodja 
in izvrševanja kazenskih sankcij - 19.500.000 

- sredstva za nabav^ najnujnejše op-  reme v repub.upravnih in prav.org. - 279.127.689 
SKUPAJ bI8'.4 21. b4i i. 4 js5~. 45879X3 

136,1 

137,4 

67,5 
105,6 

129,4 
130,3 

26b, b EB579FZ7974 

71.520.000 

16.824.000 

75.119.000 
115.334.520 

175.784.053 

156.284.053 
19.500.000 

279.127.689 
749.505.940" 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO Tabela 4 

NAME N 
Plan in spranembe Predlog nosilca 

1983 sredstev za leto 
1984 

Indeks Predlog za zagoto- Indeks Razlika 
(3:2) vitev sredstev v (5:2) (3-5) 

letu 1984 

101.000.000 
420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO 

OBRAMBO 
i:1 VI \.' v , v 

RS za lj udsko obrambo 82.000.000 
- medrepubliški program namenbne 

proizvodnje 82.000.000 
- zaklonišča - 
Republiški štab za teritorialno 
obrambo 19.000.000 
- odplačilo anuitet, iz posojila 

za gradnjo skladišč 19.000.000 

182.156.000 180,3 

165. lr>6.000 

150.000.000 
15.156.000 

17.000.000 

17.000.000 

201,4 

182,9 

09,5 

89,5 

164.503.263 

147.503.263 

147.503.263 

17.000.000 

17.000.000 

162,9 

179,9 

179,9 

89,5 

89,5 

SKUPAJ 101.000.000 182.156.000 180,3 164.503.263 162,9 

17.652.737 

17.652.737 

2.496.737 
15.156.000 

17.652.737 
3c oJbb 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ Tabela 5 

NAMEN 
Plan in spre- zahtevek no- Indeks 
mernbe 1983 silca sred- (3:2) 

s te v za leto 
1984 

Predlog za za- Indeks Razlika 
gotovitev sred- (5:2) (3-5) 
stev v letu 
1984 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE 
 V GOSPODARSTVO 240.334.300 280.077.277 116,5 184.852.036 76,9 
4330 - Sredstva za sofinanciranje 

razlik v ceni politično-in- 
formativnih dnevnikov 207.000.000 239.361.100 115*6 

Republiški komite za informiranje 207.000.000 239.361.100 115,6 
150.000.000 72,5 
150.000.000 72,5 

95.225.241 

89.361.100 
89.361.100 

- Delo 
- Večer 
- Dnevnik 
4331 - Sredstva za sofinanciranje dru- 
 gih glasil  3.780.700 B.669.647 229,3 4.158.770 110,0 4.510.877 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 280.700 339.647 121,0 308.770 110,0 30.877 
- "Naša žena" 280.700 
Republiški odbor zveze združenj bor- 
oevNJV SRS 3.500.000 

339.647 

8.330.000 

121,0 

238,0 

308.770 

3.850.000 

110,0 

110,0 

30.877 

4.480.000 
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- "TV - 15" 
' 4332 - Sredstva za financiranje gojitve- 
 nih lovišč  
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  
- Triglavski narodni park Bled - gojit- 

veno lovišče 
- Medved - Kočevje 

-Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 

4333 - Sredstva za pospeševanje konjereje 
in ribištva 

3.500.000 8.330.000 238,0 3.850.000 110,0 4.480.000 

7.204.000 7.852.360 109, C; 7.852.360 109, C 

7.204.000 7.852.360 109,0 7.852.360 109,0 

3.105.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.099.000 

8.579.840 

3.384.450 
-1.635.000 
1.635.000 
1.197.910 
7.994.17u 

109, n 
109,0 
109,0 
109,0 

93,2 

S.384.450 
1.635.000 
1.635.000 
1.197.910 

7.994.170 

109, 0 
109,0 
109,0 
109,0 

93,2 
za krotiti j stvo, gozdarstvo In prehrano 2.499.840 2.894.170 115,8 2.894.170 115,8 

- Kobilarna Lipica 1.881.600 2.220.288 118,0 2.220.288 118,0 
- Zavod za ribištvo 618.240 673.882 109,0 673.882 109,0 
Republiški štab za teritorialno obrambo 6.080.000 5.100.000 83,9 5.100.000 83,9 
- Sredstva za pospeševanje konjereje za ob- 

r=>nfcne namene 6.080.000 5.100.000 
4334 - Sredstva za spodbujanje razvoja in 
 varstva naravne in kulturne dediščine 13.769.760 16.200.000 

83,9 

117 .6 

5.100.000 

14.846.736 

83,9 

107,8 
RK za kulturo 13.769.760 16.200.000 

•- Arboretum - Volčji potok 669.760 
- Spominski park Trebče 3.000.000 
- Triglavski narodni park Bled 10.100.000 
434 - SRH3STVA ZA HITREJŠI RAZ<£>J OOSPODAR- 
 SKO MANJ RAZVITIH OBM3ČU V OKVIRU DPS 45.000.000 
Komisija za pospeševanje skladnejšega re- 
glonalnega razvoja v IS  

117.6 14.846.736 107, 8 
900.000 

3.000.000 
12.300.000 

83.100.000 

134,4 
100,0., 
121,8 

184. 7 

736.736 
3.000.000 

11.110.000 

50.000.000 

110,0 
100,0 
110,0 

-AiluL. 

45 .000.000 
- Sredstva za pospeševanje skladnejšega 

regionalnega razvoja v SRS 
435 - SRIDSIVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPO- 

DARSKO MMU RAZVITIH OBMOČIJ IZVEN 
OEMOĆJA DPS  

Republiški kanite za mednarodno sodelo- 
vanje  
- Prispevek skladu solidarnosti z neuvr- 

ščenimi državami in državami v razvoju 326.800.000 

83.100.000 184,7 5fl.000.000 111,1 

45.000.000 

326.800.000 

83.100.000 184,7 

498.346.665 152,5 

5&. 000.000 111,1 

_498.346.665 Mf-ziL 

326.800.000 498.346.665 152,5 

498.346.665 152,5 

498.346.665 is?.s 

498.346.665 152(5 

SKUPAJ (433+434+435) 612.134.300 861.523.942 140,7 733.198,101 1.19, 

1.353.264 
1.353.264 

163.264 

1.190.000 

33 100.000 

33.100.000 

33.100.000 

128.325.241 

45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

NAMEN 
Plan in spre- Zahtevek nosil- Indeks 
merrebe 1983 ca sredstev za (3:2) 

leto 1984 

Tabela 6 

Predlog za za- Indeks Razlika 
gotovitev sred- (5:2) (3-5) 
stev v letu 
1984 

450 - SRIDSIVA ZA IZOBRAŽEVANJE 27.780.296 _J2.iZZ2.L2Z3 12ZzL. 
Sekretariat za kadrovska vprašanja 
v IS 7.626.096 3.369.893 
- Stipendiranje za potrebe organov v 

federaciji 2.522.016 
- Stipendiranje za potrebe republiških 

upravnih organov 5.104.080 
Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo  95.000 
- Stipendije 95.000 
Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo    5.729.600 
- Štipendije za potrebe pravosodja 
- Sredstva za srednjo penološko šolo 
Republiški komite za vzgojo in izebra- 
ževanje ter telesno kulturo  

4.665.600 
1.064.000 

11.519.600 

2.226.853 

6.143.040 

105.000 
105.000 

5.071.200 
3.847.600 
1.223.600 

12.933.880 

109,7 

120.4 

110.5 
110,5 

88,5 
82,6 

115,0 

112,3 

29.511.533 

8.359.893 

2.226.853 

6.143.040 

105.000 
105.000 

5.071.200 
3.847.600 
1.223.600 

12.899.440 

106,2 

109,7 

88,3 

120.4 

110.5 
110,5 

88,5 
82,6 

115,0 

112,0 

268.440 

34.440 
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- Obveznosti do slovenskega šolstva v 
zamejstvu 3.892.000 4.475.800 115,0 

- Obveznost do osnovnega šolanja pripad- 
nikov drugih narodov v Jugoslaviji 
in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji 207.200 238.280 115,0 

- Štipendije mladih iz zamejstva in otrok 
slovenskih izseljencev 7.190.800 7.932.800 110,3 

" Stiki s tujino 229.600 287.000 125,0 
Zavod SRS za mednarodno znanstveno, 
tehnično, prosvetno in kulturno so- 
delovanje . 840.000 1.200.000 142,9 

4.475.800 

238.280 

7.932.800 
252.560 

966.000 

115,0 

115,0 

110,3 
110,0 

115,0 

34.440 

234.000 
- Dodatno štipendiranje kadrov iz manj 

razvitih DVR po meddržavnih sporazu- 
mih 840.000 1.200.000 

Zavod SRS za šolstvo 1.970.000 2.100.000 
142,9 
106,6 

966.000 
2.100.000 

115,0 

- Izdelava učnih načrtov 550.000 600.000 
- Priprava učne tehnologije 1.420.000 1.500.000 
i§Li_sRE5sy^zA_»MDsr 25.300.000  fei. 900.000 
Republiški sekretariat za finance 15.300.000 21.020.000 137,4 

109,1 
105,6 
209,1 

600.000 
1.500.000 

26.200.000 

109,1 
105,6 
103,6 

13.200.000 86,3 

234.000 

26.700.000 
7.820.000 

Znanstvene raziskave v tekočan letu 15.300.000 
Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 10.000.000 

21.020.000 

31.880.000 

137,4 

318,8 

13.200.000 

13.000.000 

86,3 

- Potrebe priprav dolgoročnega plana 
SRS 10.000.000 

- Srednjeročni plan SRS za obdobje 
1986 - 1990 

452 - SREDSTVA ZA_KULTUTO_ 10.743.291 

23.880.000 

8.000.000 
16.212.248 

238,8 

150,9 

U. 000.000 

2.000.000 
12.291.367 

110,0 

114,4 
Republiški komite za kulturo 10.584.027 16.035.248 151,5 12.116.177 114,5 

7.820.000 

130,0 18.880.000 

12.880.000 

6.000.000 
3.920.881 
3.919.071 

- Sofinanciranje druge izdaje Encik- 
lopedije Jugoslavije 4.631.200 

- Sofinanciranje izdaje Enciklopedije 
Slovenije 1.750.000 

- Sofinanciranje projekta leksikogra- 
fije 2.800.000 

- Sofinanciranje nekdanjih zveznih 
zavodov 1.265.963 

- Stiki s tujino 136.864 
- Sofinanciranje sinpozija "Madinci 84" 
- Medrepubliško sodelovanje - 
Republiški kanite za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo  ^59 _ 264 

6.250.567 

2.362.500 

1.800.000 

5.297.181 
165.000 
60.000 

100.000 

177.000 

135,0 

135,0 

64,3 

418,4 
120,6 

111,1 

6.250.567 

2.362,500 

1.800.000 

1.392.560 
150.550 
60.000 

100.000 

175.190 

135,0 

135,0 

64,3 

110,0 
110,0 

110,0 

3.904.621 
14.450 

- Stiki s tujino 
454 - SREDSTVA ZA SOCIAmo VARSTVO 26 

159.264 
.272.000 

177.000 
44.520.000 

111,1 
169,5 

Republiški sekretariat za finance 
- Caškodnine po' sodnih sklepih 
Republiški kanite za kulturo 

175.190 
_30i650i000_ 

110,0 
116,7 

672.000 740.000 740.000 

17 
672.000 

,500.000 
740.000 

30.780.000 

110,1 
110,1 
175,9 

740.000 
21.0C0.000 

110,1 
120,0 

1.810 
13.870.000 

9.780.000 
9.780.-C 00 - Socialno zavarovanje samostojnih umetnikov 1?.500.000 30.780.000 

Republiški kanite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora   8.100.000 13.000.000 

175,9 

160,5 

21.0CO.OOO 

8.910.000 

120,0 

110,0 4.090.000 - Vzdrževanje pokopališč in grobov pripadni- 
kov zavezniških in drugih tujih armad v SRS 8. 

458 - SREDSTVA ZA UVEIJAVIJANJE TEMELJNIH 
PRAVIC BORCEV, TOJAŠKIH INVALIDOV IN 

— DRUŽIN PADLIH BORCEV 832 

100.000 13.000.000 160,5 8.910 000 

- 60.000 1.039.094.375 124,8 1.039.094.375 
Republiški kanite za boroe in vojaške 
invalide 

110,0 4.090.000 

124.8 

832.560.000 1.039.094.375 1.039.094.375 124,8 - Dodatek zaposlenim udeležencem NOV 
- Zdravstveno varstvo borcev tOV 

- Dopolnilno varstvo vojaških invalidov 
- Varstvo civilnih invalidov vojne 
- Varstvo borcev za severno mejo in 

slovenskih vojnih dobrovoljcev 

18. 

654. 
120. 

950.000 
437.500 
100.000 
100.000 

6.142.500 

23.687.500 
546.875 

817.625.000 
150.125.000 

6.142.500 

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

100,0 

23.687.500 
546.875 

817.625.000 
150.125.000 

6.142.500 

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

100,0 
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3 4 5 

- Stroški dela posebne komisije za izjem- 
no priznanje pravice do pokojnine po 
41. členu zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja 280.000 280.000 100,0 280.000 100,0 

- Republiške priznavalnine 32.550.000 40.687.500 125,0 40.687.500 125,0 

SKUPAJ (450+451+452+454+458) 922.655.587 1.182.506.596 128,2 1.137.747.275 123,3 44.759.321 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE Tabela 7 

Plan in spremeirbe 
1983 

Zahtevek nosil- Indeks Predlog za zago- Indeks Razlika 
ca sredstev za (3:2) tovitev sredstev (5:2) (3-5) 
leto 1984 v letu 1984 

46 \ - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN 
DRUŽBENE ORGAN|ZACIJE 855.374.255,15 1.475.">78.215 3.72,5 1.422.">01.717 166,3 51.076.990 

Sekretariat Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS 
- ustavne obveznosti republike v 

zamejstvu 
Urad za narodnosti 
- financiranje narodnosti 
- sofiranciranje s SR Hrvatsko 

.604* 551.507 j, 25 

604.551.507,15 
46.003L228  
34.205.324 
11.797.904 
78^907.84°  
74.907.840 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 
- sredstva za delo 
- sredstva za proslave republiškega 

pomera 4.000.000 
- republiška volilra komisija - 
jtepubliška konferenca ZSM Slovenije 46.950.184^ 
- sredstva za delo 
- pohod "AVNOJ 84" 
- mesec mladosti 
- financiranje mladinskega saninarja 

Alpe-Jadran 
- mladinske delovne akcije 
- regres za skupinska potovanja otrok 

in mladine 
- mladinski dem Bohinj 
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS 
Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS 

20.699.184 
336.000 
224.000 
100.000 

18.900.000 
6.291.000 

400.000 

14.613.707 
- sredstva za delo 14.498.707 
- sredstva za Republiški odbor zveze 

prostovoljcev za severno mejo 1918/19 115.000 
Republiška konferenca zveze rezervnih 
jADjaških stareših SRS  4.195.531 
- sredstva za delo 4.195.531 
Slovenska izseljenska matica 8.593.755 
- sredstva za delo 7.180.942 
- sofiranciranje revije "Rodna gruda" 1.412.813 
Skupnost slovenskih občin   750.177 
- sredstva za delo 750.177 
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 4.658.250 
- sredstva za delo 4.658.250 
- posebni nameni 
Društvo za združene narode za SRS 667.313_ 
- sredstva za delo 667.313 
Jugoslovanski center za teorijo in prakso 
_samoupravljanja Edvard Kardelj _   3,286.483_ 
- sredstva za delo 3.286.483 
Slovenska akadanija znanosti in umetnosti 36.376.320 

1.124.343.280 

1.124.343.280 
55.203.874 
41.046.389 
14.157.485 

134.940.200 
129.340.200 

5.000.000 
600.000 

 60.975.000 
24.400.000 

446.000 
290.000 
130.000 

27.100.000 
6.291.000 

446.000 
1.872.000 

18.570.000 
18.320.000 

250.000 

6.662.500 
6.662.500 

186,0 

186,0 
120,0 _ 
120,0 
120,0 
170,3 
172,7 
125,0 

I20j0 
118,1 
132,7 
129,5 
130,0 
143.4 
100,0 
111.5 

127,1 

- sredstva za delo 36.376.320 

11.371.573 
8.914.807 
2.456.766 
1.274.290 
1.274.290 
7.960.000 
7.377.000 

583.000 
800.770 
800.770 

3.878.050 
3.878.050 

40.742.000 
40.742.000 

126,4 
217,4 

158j,8_ 
158.8 
132.3 
124,1 
173.9 
169,9 
169,9 
no,? 
158.4 

120,0 
120,0 

].18,0 
118.0 
112,0 
112,0 

1.124.343.280 

1.124.343.280 
55.203.874 
41.046.389 
14.157.485 

18b,0 

Q7.034.700 
Q2.334.700 

186.. 0 
120,0 
120,0 
120,0 
115,7 

4.400.000 
300.000 

56.032.637 

115,6 
110,0 

11Q ,3 
2T.Q84.KT7 

386.400 
257.600 
115.000 

22.680.000 
6.291.000 

446,000 
1.872.000 

16.9^4.037 

11S° 115,0 
115,0 
115,0 
120,0 
100,0 
111,5 

1.15,9 
16.784.0T7 

150.000 

4.615.084  
4.615.084 

37,905.500 
37.005,500 

600.000 
300.000 

4.049.353 
415.363 

59.600 
32.400 
15.000 

4.420.000 

1.6^5.963 

9.Q44.9Q? 
8.320.257 
1.624.735 

825.195 
825.195 

5.406.735 
5.496.735 

734.044 
734.044 

3.878.05O 
3.878,050 

40.742.000 
40.742.000 

I.15,8 
130,4 

110,0 
110,0 
115,7 
115,Q 

115,0 
110,0 
110,0 
,1.18,0 
118,0 

110,0 
110,0 

II.8,0 
118.0 
112,0 
112,0 

1.5^5.963 
100.000 

_2.047.416_ 
2.047.416 
1.476.5«! 

5Q4.550 
832.031 
449.095 
449.095 

7.463.265 
1.880.265 

583.000 
66.726 
66.726 
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Mednarodni center za upravljanje pod- 
jetij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju  _     3.159.400 
- sredstva za delo 3.159.400 
Narodna in univerzitetna knjižnica 2.660.560 
- sredstva za delo 2.310.000 
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska 350.560 
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 

IN NARAVNIMI NESREČAMI 30.400.000 

3.159.400 
3.159.400 
5.397.278 
4.807.080 

590.198 

19.146.666 

100,0 3.159.40U 
100.0 3.159.400 
202,9 3.257.189 
208.1 2.666.991 
168,4 590.198 

63,0 19.146.666 

100,0 
100,0 
122.4 
115.5 168,4 

63,0 

2.140.089 
2.140.089 

Hidrometeorološki zavod SRS 
- sredstva za obrambo pred točo 
464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC 

NARAVNIH NESREČ 

30.400.000 
30.400.000 

19.212.860 

19.146.666 
19.146.666 

63,0 
63,0 

19.146.666 
19.146.66-= 

45.373.890 236,2 45.373.89n 

63,0 
63,0 

236,2 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.212.860 45.373.80 
- nabava avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov 19.212.860 45.373.890 
465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE 

ČLOVEKOVEGA OKOLJA 10.000.000   39.818.583 

236,2 45.373.890 

236,2 45.373.890 

398,2 11.000.000 

236,2 

236,2 

.JIO^O 28.818.583  
Hidrometeorološki zavod SRS 10.000.000 
- sredstva za varstvo zraka 10.000.000 
468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 

POTREBE 805.5 38.882 

39.818.583 398,2 11.000.000 110,0 
39.818.583 358,2 11.000.000 110,0 

1.104.239.625 137.1 1.085.536.843  134. a 

28.818.583 
28.818.583 

-13^202-132-  
4680-Sredstva za druge splošne družbene 

potrebe na območju SRS  
RS za finance 
- visokogorske planinske postojanke 
- sredstva za odplačilo anuitet po finančnih 

programih in najetih posojilih 
_RK_za borce in tojaške invalide 
- Muzej ljudske revolucije 
RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo 
- manjšinsko šolstvo 
RK za kulturo 
- Kulturni dem Ivan Cankar 
Republiška geodetska uprava 
- geodetska dela na območju SRS 
Republiški odbor zveze združenj borcev 
UN SRS 

167.578.450 
11.500.000 
6.000.000 
5.500.000 

12.180.000 
12.180.000 

18.500.000 
18.500.000 
59.000.000 
59.000.000 
57.798.450 
57.798.450 

8.600.000 

156.482.876 
6.600.000 
6.600.000 

9.000.000 
9.000.000 

20.350.000 
20.350.000 
26.761.876 
26.761.876 
85.171.000 
85.171.000 

8.600.000 
- Zdravstveno-rekreacijski center za 

vojaške invalide in udeležence (OV v 
Strunjanu 8,.600.000 

4681-Sredstva za druge splošne družbene 
 potrebe izven območja SRS 637.960.432 

8.600.000 

947.756.749 
RS za finance   637.960.432 947~.756.749 
- odplačilo inozemskih dolgov NB Jugos- 

lavije 63.356.000 70.000.000 
- odplačilo Inozemskih dolgov Jugoslovan- 

ski Investicijski banki 24,462.600 58.000.000 
- odplačilo X. obroka kredita NB Jugos- 

lavije 100 mio USA 0 kredit-obresti 46.821.742,35 176.400.000 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za 

sredstva, odstopljena SRS v trajno last 4.536.970 4.537.000 
- plačilo obveznosti SRS na podlagi zakona 

v prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
na določene TOZD 20.868.657,65 20.868.658 

- sredstva za odplačilo anuitet za kredite 
dane SAP Kosoro 210.414.462 300.351.091 

- sredstva za vračilo posojila za odpravo 
posledic potresa v orni gori 124.000.000 140.000.000 

- sredstva za sofinanciranje 01 "Sarajevo 
84" 8.3001000 8.300.000 

- sredstva za sofinanciranje "SPENS 84" - 5.000.000 

93,4 137.780.094 82,2 18.702.782 
57,4 

110,0 

73,9 
73,9 

110,0 
110,0 
45,4 
45,4 

147,4 
147,4 

100,0 

6.600.000 
6.600.000 

9.000.000 
9.000.000 

20.350.000 
20.350.000 
26.761.876 
26.76x.876 
26.468.218 
66.'•ca 218 

8.600.000 

100.0 

148,6^ 
148.6 

118,5 
237.1 
376.7 
100,0 

100,0 
142,7 
112,9 
100,0 

8.600.000 

947.756.749 
947.756.749 

70.000.000 
58.000.000 

176.400.000 
4.537.UU0 

20.868.658 
300.351.091 
140.000.000 

8.300.000 
5.000.000 

57,4 
110,0 

73,9 
73,9 

110,0 
110,0 
45,4 
45,4 

115,0 
115,C 

_100,0 

100.0 

148. 6  
14R,6 

110,5 
237.1 
376.7 
100,0 

100,0 
142,7 
112,9 
100,0 

18.702.782 
18.702.782 
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3 4 5 
- odplačilo kredita, najetega iz pro- 

računske rezerve federacije — 31.500.000 — 31.500.000 
- sredstva za premeščanje razlik, nasta- 

lih zaradi različnih pogojev za vpis 
posojil in plašna sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in AP za leto 1982 in 1983 135.200.000 132.800.000 82,2 132.800.000 - 98,2 
SKUPAJ (461 + 463 + 464 + 465 + 468) 1.720.525.997,15 2.683.856.979 156,0 2.583.258.616 150,1 100.598.363 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

IZHODIŠČA 

za financiranje splošne porabe obč in v SR Sloveniji 

v letu 1984 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984 predvi- 
deva, da bodo prihodki družbenopolitičnih skupnosti in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v glo- 
balu lahko naraščali največ  za 19% v primerjavi z realiziranimi 
v letu 1983. Ob globalni omejitvi vseh prihodkov družbenopo- 
litičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti 19%, predvidevamo v SR Sloveniji, da lahko 
raste splošna poraba z indeksom 115,6. Osnutek zveznega 
dogovora o uresničevanju politike izločanja sredstev za zado- 
voljevanje splošnih in skupnih potreb v letu 1984 na ravni 
SFRJ predvideva, da bodo iz omejitev izvzeti prihodki, ki se 
pobirajo od občanov. 

Kljub temu, da se je v letu 1983 preoblikoval posebni občin- 
ski davek od prometa proizvodov, ki se je plačeval po stopnji 
3% v republiški vir, se bodo pri nekaterih občinah tudi v 
letošnjem letu oblikovali prihodki nad dovoljeno rastjo 10,7% 
pri občinskih proračunih. Prerazporeditev občinskega davka 
je sicer zmanjšala te prihodke, vendar imajo v nekaterih 
občinah še vedno močne prilive davka iz osebnega dohodka 
delavcev in davka iz osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti. Zaradi 
predvidenih omejitev rasti prihodkov splošne porabe bodo te 
občine oblikovale prihodke nad dogovorjenim limitom tudi v 
letu 1984. Po ocenah Republiškega sekretariata za finance za 
leto 1984 bodo prilivi prihodkov za splošno porabo pri nekate- 
rih občinah bistveno več ji od ravni sprejete z resolucijo, v 
kolikor ne bodo zmanjšani obstoječ i viri občinskih proraču- 
nov. 

Da bi se zmanjšali presežki v občinskih proračunih predla- 
gamo, da občine zmanjšajo ali ukinejo stopnjo občinskega 
davka iz osebnega dohodka delavcev. Z zmanjšanjem ali 
ukinitvijo stopnje tega vira bi pri občinah povečali interes za 
dosledno, pravočasno in pravilno odmero davčnih obveznosti 
pri davkih, ki jih zajemajo od občanov. 

Občine, ki jim bo tudi v bodoče odstopljen del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov po sprejetem od- 
loku, bodo morale imeti še vedno uveden davek iz osebnega 
dohodka delavcev v višini 0,5%. Samo v tem primeru bo 

občinam še odstopljen del republiškega prometnega davka 
do dogovorjene porabe za leto 1984. 

Občinam, ki jim prihodki za splošno porabo vključno z 
davkom iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,5% in 
delom odstopljenega republiškega davka, ne bi zadoščali za 
pokritje dogovorjene porabe, bodo zagotovljena sredstva iz 
republiškega proračuna. Sistem ugotavljanja dopolnilnih 
sredstev bo urejen z zakonom o republiškem proračunu za 
leto 1984 

Enako kot v letu 1983 bodo tudi v letu 1984 občine sprejele 
družbeni dogovor o izvajanju politike na področ ju splošne 
porabe na ravni občin, s katerim bo urejeno zagotavljanje 
sredstev za splošno porabo občinam. V družbenem dogovoru 
za leto 1984 bo zlasti razrešena pereča problematika financi- 
ranja pravosodnih organov, medobčinskih inšpekcijskih 
služb in drugih medobčinskih organov, s katero se srečujemo 
že več let ter problematika financiranja priznavalnin borcev 
NOV. Osnova za zagotavljanje sredstev pravosodnih organov 
in medobčinskih inšpekcijskih služb, bodo merila in kriteriji, 
ki jih bo pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo. Pri ugotavljanju potrebnih sredstev za priznavalnine 
borcem NOV bo skladno s sprejetim družbenim dogovorom o 
skupnih osnovah in merilih za dodeljevanje priznavalnin ude- 
ležencem narodnoosvobodilne vojne in drugih vojn, oblikoval 
merila Republiški komite za borce in vojaške invalide. 

Ovrednotena merila in kriteriji za oblikovanje prihodkov in 
porabe za pravosodne organe, inšpekcijske službe ter prizna- 
valnine borcem NOV bodo v letu 1984 za posamezno občino 
izvzeta iz sprejetega limita. Tak pristop bo povzroč il, da bodo 
imele posamezne občine različne indekse rasti vseh prihod- 
kov in porabe v primerjavi z letom 1983. Globalni indeks 
občinske splošne porabe bo 115,6, v posameznih občinah bo 
pa vari ral za nekaj indeksnih točk. 

Z družbenim dogovorom bo urejen način uporabe prihod- 
kov obč in, ki bi se eventualno še oblikovali nad dogovorjenim 
limitom (blagovne rezerve in intervencije v porabi hrane). 

Izvajanje družbenega dogovora bosta spremljala služba 
družbenega knjigovodstva in komisija Izvršnega sveta Skup- 
šč ine SR Slovenije za področje splošne porabe v občinah. 
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Iz Skupščine SFRJ 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o družbenoekonomskem razvoju in 

ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 

1984 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. č lena ter 1. in 2. 
točke drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi s 122. členom 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije in 123. a č lenom zakona o dopolni- 
tvah zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem pianu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/76, 
66/80 in 41/83) je sprejela skupščina Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije na seji Zbora republik in pokrajin 
decembra 1983 na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupšč in avtonomnih pokrajin 
RESOLUCIJO 
O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU 
IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V 
LETU 1984 

V resoluciji o politiki družbenoekonomskega razvoja Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije v letu 1984 so dolo- 
čene glavne smeri uresničevanja prve etape11 dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije za dobo do leta 1986 (Prvi 
del) ter naloge, aktivnosti in ukrepi politike uresničevanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v letu 1984 
(Drugi del). 

V resoluciji je določena tudi politika uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985, in sicer tistih 
opredelitev in nalog, ki so v skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije in s to resolucijo2'. 
PRVI DEL 
GLAVNE SMERI URESNIČEVANJA PRVE ETAPE 
DOLGOROČNEGA PROGRAMA EKONOMSKE 
STABILIZACIJE 

Dolgoročni program ekonomske stabilizacije določa strate- 
gijo družbenoekonomskega razvoja za naslednjih dvajset let. 
Predvidena dinamika uresničevanja programa zahteva, da se 
v prvi etapi, ki obsega obdobje do leta 1986, odločno, celovito 
in istočasno z enotno akcijo vseh organiziranih sil socialistič - 
nega samoupravljanja, vseh organizacij združenega dela in 
vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopo- 
litičnih skupnosti na podlagi nadaljnjega razvoja samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov opravijo predvidene spre- 
membe v razvojni in ekonomski politiki, gospodarskem si- 
stemu in v materialnih odnosih, da bi se zagotovili ekonomski 
pogoji za prestrukturiranje in oživljanje proizvodnje ter za 
povečanje izvoza in produktivnega zaposlovanja in z več jimi 
rezultati dela in gospodarjenja odpravili vzroki stagnacije in 
ekonomske nestabilnosti, premostila krizna stanja v gospo- 

1) Prva »tmpm m nanaša na lata 1983, 1984, 1965 In 1998. 2) V »kladu a 123. a č lenom zakona o dopolnitvah mkona o tamel/lh alatama 
druibanaga planiranja In o druibenam planu Jugoalavt/a. 

darstvu in zagotovili pogoji za nadaljnji uspešen samoupravni 
družbenoekonomski razvoj jugoslovanske skupnosti. 

S krepitvijo dohodkovne in splošne samoupravne motiva- 
cije in demokratične odgovornosti je potrebna maksimalna 
mobilizacija vseh razpoložljivih sil in sredstev, s popolnim 
opiranjem na lastne moč i pa povečati smotrnost in uč inkovi- 
tost pri izkoriščanju razpoložljivih delovnih, materialnih in 
naravnih virov. Z opiranjem na lastne moč i je treba v prihod- 
njem obdobju maksimalno povečati izvozno usmeritev in 
ustvariti pogoje za spremembo in zboljšanje položaja gospo- 
darstva v mednarodni delitvi dela. 

1. V skladu s skupnimi interesi in razvojnimi cilji se bodo 
začeli v prihodnjem obdobju odpravljati disproporci v pro- 
cesu družbene reprodukcije, predvsem s premoščanjem av- 
tarkičnega razvoja v državi in do svetovnega trga. Prilagajanje 
spremembam na svetovnem trgu in uspešno reševanje nako- 
pičenih problemov razvoja zahtevata premostitev ekstenziv- 
nosti industrializacije in urbanizacije ter zboljšanje njune ka- 
kovosti. Težišče teh sprememb bo na razvoju dejavnosti, ki so 
zaradi svojega pomena in vloge v celotni družbeni reproduk- 
ciji predmet skupne razvojne politike v smislu zagotovitve 
njihovega koordiniranega in usklajenega razvoja v okviru 
države kot celote, ter na razvoju tistih dejavnosti, ki prispevajo 
h kakovostnim spremembam proizvodne strukture in poveču- 
jejo stopnjo uč inkovitosti celotnega gospodarstva. To so 
predvsem energetika, tehnologija, kmetijstvo, promet, drobno 
gospodarstvo, vštevši tudi delo z osebnimi sredstvi za proi- 
zvodnjo, stanovanjska in komunalna graditev ter druge proi- 
zvodne in storitvene dejavnosti, ki so opora za proizvodnjo za 
izvoz in prispevajo k razširitvi asortimentov blaga, oskrbljeno- 
sti in stabilnosti trga. Glavno merilo za vse te strukturne 
spremembe bo predvsem hitrejše usposabljanje gospodar- 
stva za uspešen izvoz in večjo konkurenčno sposobnost. 

Boljše izkoriščanje naravnih bogastev nasploh, zlasti pa 
razvoj nekaterih surovinskih panog in storitvenih dejavnosti, 
ki imajo komparativno prednost in omogočajo smotrno in 
rentabilno proizvodnjo, mora prav tako prispevati k poveča- 
nju izvozne sposobnosti gospodarstva in zmanjšanju eko- 
nomsko neopravičene uvozne odvisnosti. 

Drobno gospodarstvo mora postati močno komplemen- 
tarno področje velike industrije, zlasti predelovalne in elek- 
troindustrije, vse do proizvodnje mikroelementov za izvoz, in 
pri zadovoljevanju trga s široko izbiro proizvodov in storitev. 
S povečanjem deleža drobnega gospodarstva v celotnem 
gospodarstvu je treba znatno povečati zaposlenost in konku- 
renčno sposobnost našega gospodarstva. 

Hkrati morata imeti znanstvenoraziskovalna in tehnološka 
dejavnost v prihodnjih letih absolutno prednost pri aktiviranju 
potencialnih dejavnikov nadaljnjega razvoja in pri razvoju 
tistih sektorjev proizvodnje, ki so glavni nosilci tehnološkega 
napredka. Na tej podlagi je treba povečati delovno storilnost, 
zboljšati uč inkovitost izkoriščanja dela in sredstev in povečati 
delež našega gospodarstva v mednarodni delitvi dela. Zago- 
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toviti je treba pogoje za dosego višjih ravni splošnih ekonom- 
skih in razvojnih kakovosti in pri tem upoštevati, da se morajo 
odpraviti zastoji pri tehnološkem razvoju in uporabi znanosti, 
tehnike in sodobne tehnologije (premostitev tehnološkega 
jaza). 

V skladu s tem je treba voditi politiko uč inkovitega investi- 
ranja, koncentracije in pospešenega obtoka sredstev z ustrez- 
nim usmerjanjem v skupne smeri razvoja in delovne programe 
na podlagi enotne uporabe dogovorjenih meril za izbiro skup- 
nih delovnih in razvojnih načrtov in programov. Na podlagi 
takšnih kakovostnih sprememb se lahko na koncu prve etape 
izvajanja stabilizacijskega programa pričakuje približno 4-5% 
stopnja rasti industrijske proizvodnje, približno 3% kmetijske 
proizvodnje, približno 2% rast delovne storilnosti in 3-4% 
stopnja družbenega proizvoda.3'. 

2. Bistveni elementi strukturnih sprememb v gospodarstvu 
ter za oživljanje proizvodnje in celotne gospodarske dejavno- 
sti so: uresničevanje močne izvozne usmeritve in povečevanje 
izvoza blaga in storitev (zlasti na konvertibilno področ je), 
racionalizacija uvoza, zmanjševanje zunanje zadolženosti in 
premagovanje tekočih plačilnobilančnih težav in notranjih 
omejitev. Na tej podlagi je treba sorazmerno hitro zmanjševati 
tehnološko, uvozno in kreditno odvisnost. Vzporedno s po- 
speševanjem zunanjeekonomskega sodelovanja in menjave 
je treba uresnič iti njeno ravnoveseje z vsemi regijami in drža- 
vami v svetu. S trajno izvozno usmeritvijo je mišljeno odločno 
prilagajanje proizvodnje zahtevam svetovnega trga in njego- 
vim merilom produktivnosti, smotrnosti in uč inkovitosti. 

Povečanje proizvodnje za izvoz, zboljšanje strukture in ka- 
kovosti izvoza blaga in storitev ter racionalizacija uvoza mo- 
rajo ob relativnem zmanjševanju deleža uporabe zunanjih 
sredstev omogočiti, da bo že na začetku prve etape uresniče- 
vanja stabilizacijskega programa odpravljen tekoč i deficit 
plač ilne bilance in ustvarjen določen suficit. Pri tem bi znašal 
delež izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu celot- 
nega gospodarstva ob koncu prve etape približno 30% in bi 
bil izenačen z deležem uvoza. 

3. Spremembe v pogojih gospodarjenja, ki naj bi povzročile 
drugačen odnos do skumulacije in družbenih sredstev in 
normalno oblikovanje cen ter vzpostavitev enotnih pogojev 
poslovanja, bodo okrepile ekonomski interes organizacij 
združenega dela za neposredno združevanje dela in sredstev. 
Na podlagi tega bodo ustvarjeni ekonomski pogoji za hitrejši 
razvoj širših oblik samoupravne organiziranosti, ki bodo te- 
meljili na zakonitih ekonomsko-tehnoloških vezeh, zlasti v 
smislu hitrejše integracije na podlagi reprodukcijskih in do- 
hodkovnih vezi in interesov združenega dela v vsem jugoslo- 
vanskem prostoru. To mora v celoti dvigniti raven gospodar- 
ske in celotne organiziranosti in aktivirati obstoječe in poten- 
cialne rezerve in prednosti ekonomije združevanja dela in 
sredstev. 

Pripraviti je treba programe aktivnosti v združenem delu, 
samoupravno in dohodkovno povezovanje in združevanje po 
načelih ustave in zakona o združenem delu. Z ukrepi ekonom- 
ske politike in s splošno družbeno aktivnostjo se bo v vseh 
okoljih spodbujalo povezovanje organizacij združenega dela 
glede tistih vprašanj, od katerih rešitve je odvisen uspeh 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v enotnem 
jugoslovanskem prostoru, zlasti pa na področ ju gospodar- 
skega razvoja, izvoza, politike cen idr., kjer morajo slabeti 
administrativne funkcije posredovanja organov družbenopo- 
litičnih skupnosti, krepiti pa vloga združenega dela. Zlasti je 
treba inicirati in spodbujati integriranje znanstvenih potencia- 
lov in njihovo povezovanje s proizvodnjo. 

S sporazumevanjem samoupravnih organizacij in skupnosti 
je treba ustvariti ekonomsko ugodne pogoje za smotrn razvoj 
in uč inkovito izkoriščanje velikih ekonomskih sistemov, ki bi 
delovali kot enoten tehnično-tehnološki sistem v državi. To so 
predvsem: elektrogospodarstvo, promet, telekomunikacije, 
določena bazična industrija, tehnološke industrije, agroindu- 
strija, informatika ter drugi veliki sistemi skupnega pomena za 
vso državo, ki po obsegu, koncentraciji sredstev in vlogi 
presegajo meje republik in avtonomnih pokrajin in morajo . 
prispevati k odpravi sedanjih disproporcev in ohranjanju di- 
namično določenih odnosov med gospodarskimi področ ji in 

3) Do sprejetja resolucije bo projekcija vseh kvantitativnih odnosov preverjena In morebiti dopolnjevana. 

panogami. Ti sistemi in velike organizacije združenega dela, 
ki temeljijo na reprodukcijski odvisnosti, morajo prispevati k 
več ji samoupravni koncentraciji dela in sredstev, njihovi uč in- 
koviti izkoriščenosti ter uporabi komparativnih prednosti. 

4. V prihodnjem obdobju mora postati znanstveno-tehnolo- 
ški napredek čedalje pomembnejši dejavnik razvoja. S spre- 
membami v razvojni politiki in z ukrepi ekonomske politike 
bodo ustvarjeni ugodnejši materialni, kadrovski, organizacij- 
ski in drugi pogoji za osvajanje novih dosežkov sodobnega 
znanstveno-tehnološkega napredka. Okrepiti je treba raz- 
vojna središča organizacij združenega dela gospodarstva in 
družbenih dejavnosti in utrditi njihovo programsko poveza- 
nost. Z opiranjem na lasten razvoj je treba odpraviti neugodne 
razmere glede tehnološke odvisnosti in vzpostaviti kroženje 
in transfer tehnologije in znanja med organizacijami združe- 
nega dela ter našim in svetovnim gospodarstvom, pri tem pa 
nujno zašč ititi domačo proizvodnjo in razvoj pred monopol- 
nim vplivom. S tekočo preobrazbo izobraževanja in z drugimi 
dejavnostmi je treba uskladiti strukturo in raven izobraževa- 
nja z novimi zahtevami tehnično-tehnološkega napredka in s 
potrebami gospodarstva in družbe. 

Z ustrezno politiko osebnih dohodkov in s politiko zaposlo- 
vanja se bo spodbujala krepitev kadrovske baze in ustvarjali 
pogoji, da kvalificirani kadri opravljajo dela in naloge, pri 
katerih lahko pokažejo najvišjo stopnjo delovnih in ustvarjal- 
nih sposobnosti. Z opredeljenimi spremembami bodo kar- 
seda podprti produktivno delo, inovatorstvo in druge oblike 
ustvarjalnosti. Ustrezno bodo spremenjeni predpisi s po- 
dročja delovnih razmerij, ki bodo prispevali k zboljšanju 
odnosa do dela in sredstev ter zagotovili pogoje za uveljavitev 
delovne ustvarjalnosti. 

5. Z nadaljnjim razvojem proizvodnje in drugih dejavnosti 
bodo ustvarjeni pogoji za ustavitev rasti brezposelnosti v 
naslednjem obdobju za njeno zmanjšanje in perspektivo za 
uspešno reševanje tega problema. S Spremembami v sedanji 
zaposlenosti in v gospodarski strukturi bodo odprte nove 
možnosti za zaposlovanje, zlasti v kmetijstvu, drobnem go- 
spodarstvu, vštevši tudi delo z osebnimi sredstvi za proizvod- 
njo, v storitvenih dejavnostih in določenih proizvodnih dejav- 
nostih. Najpombemneje je takoj ustvariti možnosti za zapo- 
slovanje mladih šolanih kadrov. V poslovni in razvojni politiki 
organizacij združenega dela je nujno treba najti možnosti za 
novo zaposlovanje. Ustvarjene bodo možnosti, da bodo de- 
lavci, ki se vračajo iz tujine, lahko pod ugodnejšimi pogoji 
vlagali svoje prihranke v reševanje problema zaposlovanja. Z 
uporabo prostih zmogljivosti v družbeni lastnini in sredstev, ki 
so osebna lastnina občanov, bodo določene tudi možnosti za 
razne oblike zaposlovanja. 
6. V skladu z določeno politiko materialnega, kulturnega in 

splošnega družbenega razvoja bodo zagotovljeni pogoji za 
prilagajanje in uspešen razvoj izobraževalne, znanstvene, kul- 
turne, zdravstvene in drugih družbenih dejavnosti. Razvoj teh 
dejavnosti je nujno treba popolneje uskladiti z materialnim 
razvojem. Ponovno bodo proučene pravice, viri financiranja 
in nosilci teh dejavnosti in po potrebi opravljena njihova 
revizija, da bi jih omejili v materialno sprejemljive okvire. V teh 
dejavnostih je treba povečati smotrnost in kakovost storitev. 
Skupaj z racionalizacijo mreže in s širšo delitvijo dela znotraj 
posameznih dejavnosti in med njimi, bodo v vsaki republiki in 
avtonomni pokrajini z družbenim dogovorom določena merila 
za te spremembe, zaradi česar se bodo začele pospeševati 
oblike samoupravnega interesnega organiziranja in odloča- 
nja v družbenih dejavnostih. 

7. Tudi v naslednjem obdobju bomo še naprej uresničevali 
politiko hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, da bi obvladali nasprotja 
neenakomernega razvoja. Z več jim združevanjem dela in 
sredstev je treba krepiti tudi neposredno vlogo organizacij 
združenega dela pri uresničevanju te politike. Pri tem mora 
združevanje dela insredstev zaradi pridobivanja skupnega 
dohodka zajeti s spodbujevalnimi ukrepi ekonomske politike 
tudi sam transfer sredstev, ter vsestransko poslovno povezo- 
vanje organizacij združenega dela na podlagi skupne upo- 
rabe sodobne tehnologije, znanja, izkušenj idr. v vsem jugo- 
slovanskem prostoru. Sklad federacije za kreditiranje gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin kot 
ustavna institucija bo še naprej samoupravno preoblikovan za 
krepitev vloge združenega dela pri upravljanju sklada in nji- 
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hovih sredstev ter za porast dela sredstev sklada, ki se uresni- 
čujejo s samoupravnim združevanjem dela in sredstev. Na 
podlagi objektiviziranih meril o stopnji ekonomske razvitosti 
bo določena politika, da se s sredstvi sklada in dopolnilnimi 
sredstvi za manj razvita območja zagotovita ugodnejši uč inek 
in večja združenost jugoslovanskega gospodarstva v celoti. Z 
opiranjem na lastne moč i in s takšno spodbujevalno politiko 
je treba zagotoviti uč inkovito uresničevanje skupnih razvojnfh 
ciljev na tem področ ju. Posebna pozornost bo posvečena 
pospešenem razvoju SAP Kosovo. Z uresničevanjem te poli- 
tike in celotne politike enakomernega regionalnega razvoja 
bo zagotovljen nadaljnji uspešen razvoj vseh republik in po- 
krajin ter vse jugoslovanske skupnosti. 

8. Še naprej bomo izvajali politiko nadaljnega podružbljanja 
in krepitve splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite 
kot vitalnih funkcij in ključnih elementov splošne družbene 
stabilnosti in varstva pridobitev revolucije, povojne graditve in 
ustavnega reda. V vseh gospodarskih in drugih družbenih 
dejavnostih je treba to komponento še naprej izboljševati in 
tako krepiti sistem splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v celoti. 

il. 
Na podlagi popolnejšega pozitivnega delovanja meril trga 

in splošnih ekonomskih zakonitosti ter predvidenega prilaga- 
janja gospodarskega sistema in ekonomske politike zahtevam 
stabilizacije bodo združenim delavcem zagotovljeni mate- 
rialni in družbeni pogoji za njihovo vse uspešnejše odločanje 
o dohoku in celoti razširjene reprodukcije. S spremenjenimi 
pogoji gospodarjenja bo zagotovljen intenziven gospodarski 
razvoj, ki ga bodo spremljale ustrezne strukture in organiza- 
cijske spremembe v gospodarstvu.4 

1. V naslednjem obdobju je treba nujno obvladati inflacijo 
in ustvariti stabilne pogoje za gospodarjenje. V skladu s 
politiko obvladovanja inflacije in odpravljanja njenih vzrokov 
bodo z dogovorjenimi ekonomskimi merili politike in sistema 
cen, vštevši tudi druge spremembe v relativnih odnosih cen, 
odpravljene največje neusklajenosti, motnje v strukturi cen in 
njihovih odnosih ter ustvarjeni ekonomski pogoji za oživljanje 
gospodarske rasti in normalni reprodukcijski proces izhajajoč  
iz določenega posebnega programa, ki temelji na ustrezni 
znanstveno-strokovni podlagi. Ustvariti je treba ugodne eko- 
nomske pogoje, da bodo politiko cen določale organizacije 
združenega dela v medsebojnih odnosih reprodukcijske odvi- 
snosti in z dolgoročno usmeritvijo v proizvodnji pozitivno 
vplivale na stabilnost trga in cen. Na tej podlagi bodo organi- 
zacije združenega dela oblikovale cene v medsebojnih odno- 
sih gospodarjenja , medtem ko bodo ukrepi neposredne kon- 
trole cen izjemna. 

Z ukrepi ekonomske politike in s spremembami pogojev 
gospodarjenja je treba omogočiti pozitivno delovanje tržnih 
meril na proizvodnjo, delitev in porabo in s tem ustvariti 
ugodne pogoje, da politiko cen določajo organizacije združe- 
nega dela. Poleg tega mora biti aktivnost samoupravnih orga- 
nizacij združenega dela, njihovo sodelovanje, samoupravno 
sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, zlasti če temelji 
na dolgoročnem temelju, vse pomembnejši element za urav- 
navanje trga. V takšnih razmerah in na takšnem trgu vsaka 
organizacija združenega dela samostojno določa svoje cene, 
ki jih verificira trg. 

S temi spremembami je treba omogočiti, da se z boljšo 
ekonomijo dela in sredstev v državi, z večjo delovno storil- 
nostjo in spremljanjem tehnološkega napredka ohranijo sta- 
bilne cene, pri tem pa morajo biti spremembe v odnosih med 

4) Grm za več sprememb vendar ao najvažnejše »aH tarnal/na spremembe v pogojih gospodarjenja, Id Jih /a traba opraviti na prehodu Iz lata 1983 vlatu 1983 
v. 'tTmu °*n Odnoalh mad cenami, v alatamu Hnenclran/a razširjana repro- dukcije, na področju delitve celotnega In č istega dohodka ter osebnih dohod- ov: " alatamu ekonomaklh odnosov a tujino, v monetarno-kredltnem alatamu, v I***™ >n prlapovkov, pri rezervah, eploinl In skupni porabi ter socialni politiki. 
,_v nadaljevanju beeadllu ao za te apremambe nakazane glavna smeri; deli besedllsps bodo dokončno določeni, ko bodo prtpavijeni uetraznl akti (zakoni In drugo), Id uvajajo te apremambe. TI dokumenti naj b! bili pripravljeni v glavnem v 
oktobni oziroma do polovice novembra ietoa. Zvezni Izvršni avet bo oanutak 
ooeedllaroeolucljo spreminja! vzporedno z določanjem teh predpleov In spre- 

*Pf amandmaja k osnutku reaokidje poelal Skupič lnl SFRJ. V "••"•"J™ točkah tega dela resolucija ao nakazane amerl nadaljnjih sprememb v letu 1984 In v naaledn/lh letih - do konca leta 1988. 

cenami normalne in izražati samo tiste razlike, ki so objek- 
tivno med nami in razvitim svetom. 

V skladu s tem je treba odpraviti tudi motnje v prostem 
prometu blaga, dela, družbenih sredstev, znanja, tehnoloških 
inovacij idr, ki so bile doslej izražene na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. To je bistven pogoj za stabilizacijo trga in ekonom- 
ski pogoj za objektivno vrednotenje rezultata vsake delovne 
organizacije na podlagi cen. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti morajo v skladu s svojimi obveznostmi in 
odgovornostmi prav tako ustvarjati pogoje za oblikovanje 
rezerv do ravni, ki omogoča normalno delovanje trga, prepre- 
čuje spodkopavanje cen in omogoča normalni tok proizvod- 
nje, da bi uspešno preprečevali in odpravljali pomanjkanje 
posameznih vrst blaga in monopol na trgu. 

2. V naslednjem obdobju bomo ukrepali in delovali za 
uresničevanje zasnove ekonomskih odnosov s tujino, ki je 
določena v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije 
na področ ju urejanja eknomskih odnosov s tujino.5 Sprejeti 
bodo vsi ukrepi za zagotovitev devizne likvidnosti do tujih 
partnerjev. Vodili bomo politiko odločnega povečevanja 
izvoza blaga in storitev, racionalizacije uvoza in zmanjševanja 
zadožitve v tujini. Pri tem je treba nujno ukrepati in ustvariti 
pogoje za maksimalno povečanje neto deviznega priliva. 

Zagotovljeni bodo pogoji za pospešeni razvoj turističnega 
gospodarstva in drugih panog, ki ustvarjajo pozitivne devizne 
uč inke in odpirajo nove možnosti za širjenje gospodarske 
aktivnosti in hitrejšo gospodarsko rast. 

Vodili bomo aktivno politiko realnega in enotnega deviz- 
nega tečaja dinarja in realnih obresti6, vštevši tudi ustrezno 
prilagajanje izvoznih refakcij, in spodbujanja izvoza, ki bo z 
vsemi razpoložljivimi ukrepi ekonomske politike zagotavljala 
dinarsko dohodovno motiviranost za več ji devizni priliv. 
Ustvarjanje pogojev za aktivno devizno poslovanje mora do- 
biti ključno mesto pri načrtovanju in izvajanju poslovne poli- 
tike. 

Smotrna carinska zašč ita in spodbujanje izvoza bosta pri- 
spevala k uresničevanju nujnih sprememb v materialnih 
odnosih zaradi razvojne in eknomske politike. Carinsko tarifo 
je treba uporabljati predvsem zaradi zašč ite in zagotovitve 
določene razvojne politike. 

Nadaljevali bomo in še naprej pospeševali politiko spodbu- 
janja deviznega in dinarskega varčevanja ter krepili dohod- 
kovno motiviranost za njeno usmerjanje na področ ju dela in 
razvoja v skladu s skupno razvojno in ekonomsko politiko. 
Posebej bo zgrajen spodbujevalni.sistem za vlaganja sredstev 
delavcev povratnikov z dela iz tujine v objekte in projekte 
gospodarstva, in drobnega gospodarstva, v organizirano gra- 
ditev stanovanj za delavce in v druge gospodarske dejavnosti, 
s č imer naj bi se povečale možnosti za zaposlovanje in zbolj- 
šala izbira blaga in storitev, pomembnih za celotno gospodar- 
stvo, trg in prebivalstvo. 

Zaradi usklajevanja odnosov v ekonomski menjavi s tujino 
bodo v skladu z določenimi opredelitvami sprejeti tudi na- 
slednji ukrepi: 

- spremenjen bo zakon o skupnem vlaganju tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela, da bi se odpravile 
motnje za večje vlaganje tujih partnerjev in ustvarila podlaga 
za trajnejšo mesebojno kooperacijo. S temi spremembami je 
treba spodbuditi skupna vlaganja, uvesti stabilnejše odnose 
in onemogočiti monopolni vpliv. Nujno je treba spodbuditi 
skupna vlaganja, uvesti stabilnejše odnose in onemogočiti 
monopolni vpliv. Nujno je treba okrepiti vlogo in odgovornost 
organizacij združenega dela na tem področju; 

- določena bodo merila in metodologija za aktivno politiko 
realnega deviznega tečaja dinarja, da bi se ob doslednem 
nadaljevanju politike realnega tečaja dinarja kar najbolj zava- 
rovala njegovo vrednost; 

- ustvarjeni bodo nujni pogoji, da se v skladu z zakonskimi 
predpisi o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino v 
letu 1984 vzpostavi devizni trg, odpravijo pomanjkljivosti pri 

S) V okviru deviznega sistema, vštevši tudi devizni trg, In na potšagl doaeda- njlh Izkušen/ pri Izvrševanju deviznega zakona In dogomfento sprememb boata določena dinamika teh sprememb In nač in njihovega Izvejsnja. 8 temi ukrepi bo odpravljeno protizakonito plačevanje z devizami v notranjem prometu, zagotov- ljeno odplačevanje zapadlih garantiranih in Ukanlh obveznosti, zagotovljeni spodbujevalni pogoji za združevanje na podlagi tzvoznt! programov Idr. 8) Gradivo '/Metodologija za Izvajanje In ejtremfenje poOttoe tačafa dinarja- ter gradivo o obrestih (aktivnih In pasivnih) jo v obravnavi. 
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dosedanjem deviznem poslovanju, in zagotovita hitrejši priliv 
in obtok deviz. Še posebej je treba ustvarjati stabilnejše po- 
goje za zagotavljanje deviz za reprodukcijo, zlasti tistih orga- 
nizacij, ki ustvarjajo devizni priliv, ter pogoje za nujen uvoz 
zaradi oskrbe prebivalstva z vitalnimi proizvodi. Za uresniče- 
vanje dogovorjenih sprememb v deviznem poslovanju bo do- 
ločen poseben program ukrepov in aktivnosti. 

3. Zaradi izvajanja in normalizacije finančnih tokov, odprav- 
ljanja dinarske nelikvidnosti in krepitve dinarja kot enotnega 
denarja ter enotnega plač ilno-prometnega sredstva v državi 
in do tujine bomo vodili aktivno denarno in kreditno politiko 
ter ustvarjali pogoje za postopno uvajanje konvertibilnosti 
dinarja. V ta namen bo v začetku leta 1984 sprejet poseben 
program. 

Povečala se bosta stopnja samofinanciranja organizacij 
združenega dela in delež združenih sredstev za financiranje 
investicij in drugih poslovnih akcij. 

S selektivnimi ukrepi in delovanjem bo izvedena konsolida- 
cija finančnega stanja organizacij združenega dela in drugih 
nosilcev družbenih sredstev ter ustrezne organizacijske in 
druge spremembe v denarnem, kreditnem in bančnem si- 
stemu. Pri tem je nujno okrepiti lastna sredstva, zlasti obratna 
sredstva gospodarstva, ter uskladiti odnose med kratkoroč- 
nimi in dolgoročnimi plasmaji ter med osnovnimi in obratnimi 
sredstvi. 

Poleg tekočih ukrepov in delovanja za odpravljanje dinar- 
ske nelikvidnosti ter za povečanje finančne discipline bo 
določen uč inkovit mehanizem za odpravo vzrokov, ki omogo- 
čajo nekrito finančno povpraševanje, s tem da se s finančne 
strani zagotovi, da se dohodek ustvarja v odvisnoti od rezulta- 
tov na trgu. Z ustrezno vlogo finančnih organov in Narodne 
banke Jugoslavije bo vzpostavljen mehanizem, ki bo prepre- 
čeval, da emisija ter denarni in kreditni tokovi omogočajo 
inflacijo na katerikoli točki prometnega reprodukcijskega 
procesa. 

Ustvarjeni bodo pogoji za večje združevanje sredstev in za 
občutno zoževanje depozitno-kreditnih odnosov. Kreditno- 
monetarni sistem mora prispevati k procesu združevanja dela 
in sredstev in uresničevanju politike realnega tečaja dinarja 
ter njegove zaščite. Z ustreznimi spremembami v sistemu in v 
oblikah medsebojnega plačevanja, kreditiranja in financiranja 
bodo odpravljeni sedanji nakopičeni problemi medsebojnega 
zadolževanja in različni nadomestki denarja in vednosti, ki 
omogočajo deficitarno financiranje proizvodnje, investicij in 
porabe ter povzročajo motnje med ponudbo in povpraševa- 
njem, cenami in dohodkom ter v celotnem reprodukcijskem 
procesu. S temi spremembami in z dosledno uporabo ustrez- 
nih predpisov se bo v celoti zaostrila finančna disciplina in 
zagotovili rednost in likvidnost pri izpolnjevanju zapadlih fi- 
nančnih obveznosti. V skladu z zakonom o zavarovanju plač il 
med uporabniki družbenih sredstev, ki začne veljati 1. ja- 
nuarja 1984, se bodo zapadle finančne obveznosti izpolnje- 
vale pred izplač ilom osebnih dohodkov. 

Sprejet bo zakon o obratnih sredstvih, da bi se pred drugimi 
finančnimi operacijami, ki bodo sprejete za zboljšanje mate- 
rialnega položaja gospodarstva, zagotovilo, da se ta sredsteva 
usmerijo izključno v oživitev tekoče proizvodnje. Onemogo- 
čena bo uporaba teh sredstev za nekrite investicije in porabo. 

4. V politiki pridobivanja in delitve dohodka se bodo ustvar- 
jali pogoji za realno obračunavanje, izkazovanje in planiranje 
dohodka ter za ekonomsko smotrno razporejanje na porabo 
in akumulacijo (sredstva za krepitev materialne osnove zdru- 
ženega dela in rezervna sredstva). Z razč lenitvijo osnov in 
meril za pridobivanje in delitev dohodka bo v skladu z zako- 
nom o združenem delu ter dolgoročnim programom ekonom- 
ske stabilizacije, s samoupravnimi sporazumi, družbenimi do- 
govori in zakonskimi predpisi vzpostavljeno stimulativnejše 
razmerje med bruto osebnim dohodkom na delavca in aku- 
mulacijo7 na angažirana sredstva, ki mora v bistvu odražati 
objektivizirano delitev dohodka na akumulacijo in porabo. 

V skladu z dogovorjeno politiko delitve dohodka, osnovami 
in merili za oblikovanje osebnega dohodka delavca in nje- 
govo letno obračunavanje bodo vzpostavljena objektivna me- 
rila za prispevek iz naslova živega in minulega dela. To naj bi 

T) Upoitava aa upormbm marll za dotočanfa. razpora/tm/a In daUtav dohodka, 
č iataga dohodka In dalltav aradatav za oaabna dohodka, U ao določani v dolgoročna™ programu akonomaka stabilizacija (Prilagajanja goapodarakaga 
«tetwna zahtavam stabilizacija. Sklapnl dal dolgoroinaga programa akonomaka atablllzadja). 

povečalo moralno in materialno motiviranost delavcev za 
povečanje storilnosti svojega in skupnega dela ter za smotrno 
uporabo zmogljivosti, opreme in vseh sredstev. 

Z odločnimi spremembami delovnih pogojev ter pogojev za 
gospodarjenje je treba čimprej zagotoviti dosledno rabo na- 
čela delitve po delu in rezultatih dela, tako da vsak, kdor več 
in bolje dela - več tudi zasluži na podlagi tržnih meril in 
ustaljenih osnov in meril za razporejanje dohodka in delitev 
osebnih dohodkov. 

Dohodek, pridobljen z delom in z rezultati dela, ne sme biti 
vprašljiv. Prehod na sistem bruto osebnih dohodkov in njihov 
letni obračun je treba pripraviti in uvesti med letom 1984, 
skupaj s spremembami v finančnem sistemu, planiranju, bi- 
lanciranju in oblikovanju zaključnih računov, s katerimi bo 
zagotovljeno realnejše izkazovanje dohodka in na podlagi 
tega povečati moč njegove motivacije (materialne zainteresi- 
ranosti). 

Z zakonskimi predpisi in drugače se bodo odpravljale mož- 
nosti za pridobivanje dohodka mimo dela in rezultatov dela. 
Na podlagi družbenega dogovora bodo določeni ustrezni 
instrumenti, s katerimi se bodo monopolni in ekstra dohodek 
ter različne oblike dohodkov od premoženja preusmerjali v 
skladu z ustavo in zakonom (prek davkov in drugače). 

5. Na področju financiranja razširjene reprodukcije so 
nujne zelo velike spremembe v smislu krepitve vloge samofi- 
nanciranja delovnih organizacij, vštevši tudi združevanje 
sredstev v razširjeni reprodukciji tako da bo njen pretežni 
nosilec združeno delo v gospodarstvu. Pri tem je najvažnejše, 
da se ustvarijo pogoji, da bi več ji del investicij temeljil na 
združevanju dela in sredstev samih organizacij združenega 
dela kot oblika koncentracije sredstev in proizvodnje. 

Pri delitvi akumulacije se bo poveča! delež vlaganj za trajna 
obratna sredstva v denarni obliki, sprejeti bodo ukrepi za 
pospeševanje njihovega obtoka in onemogočeno prelivanje 
obratnih sredstev v investicije. Pri delitvi tekočega dohodka in 
družbenega proizvoda je nujno povečati delež amortizacije in 
zagotoviti nenehno revalorizacijo sredstev ter povečanje 
amortizacijske stopnje v skladu s tehnično-tehnološkim na- 
predkom. Popisana in ocenjena bodo osnovna in druga sred- 
stva. Hkrati je treba tudi odpisovati vrednost družbenega 
kapitala, ki se ne uporablja. Z realno amortizacijo je treba 
zagotoviti enostavno reprodukcijo in tekoče spremljati te- 
hnično-tehnološke spremembe. 

Zaradi večletnega deficita v zunanji ekonomski menjavi in 
zaradi nakopičenih izgub, deficitov in različnih fiktivnih vre- 
dnosti iz predhodnega obdobja je v naslednjem obdobju 
nujno iz tekoče akumulacije izločati precejšnja sredstva za 
njihovo kritje. Zato morajo vsi uporabniki družbenih sredstev, 
ki imajo te deficite idr., sestaviti posebne sanacijske pro- 
grame, zlasti na področ ju proizvodnje in investicij, ter pri 
določenih družbenih skladih (anticipirana poraba). Takoj je 
treba sestaviti programe za preusmeritev nerentabilne proiz- 
vodnje, ustavitev neracionalnih investicij, odpravo čezmerne 
porabe idr. 

Za doslednejše uresničevanje ustavnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti delavcev v združenem delu bodo opravljene 
ustrezne spremembe v planskem in obračunskem sistemu ter 
sistemu oblikovanja in razporejanja dohodka ter delitve sred- 
stev za osebne dohodke. V okviru planskega sistema in meto- 
dologije planiranja in izkazovanja dohodka se bo v skladu z 
zakonom o združenem delu uvedel zbirni in konsolidiran 
zaključni račun, s č imer se bo zagotovilo realno izkazovanje 
osebnega dohodka in izdelava zanesljivih planov in zaklju- 
čnih računov za delovne sestavljene organizacije združenega 
dela. To naj bi prispevalo tudi h krepitvi procesa združevanja 
na podlagi skupnega ustvarjanja dohodka in prevzemanja 
skupnega rizika.8 

Razčlenjen bo mehanizem delovanja, informiranja in med- 
sebojnega vpliva delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in njihovih delegacij, da bi se zagotovil odločilen 
vpliv delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela pri 
delitvi celotnega dohodka. S politiko dohodka in porabe je 
treba do leta 1986 zagotoviti krepitev materialne osnove zdru- 
ženega dela in povečati delež organizacij združenega dela 
gospodarstva v dohodku. 

B) Upoitava aa poslovanje na podlagi akupnaga ustvarjanja dohodka (akupnl prihoda* In akupnl dohodak, pravica do nadomaatUa za uporabo odstopljenih aradalav In pravica do povrač ila aradatav v okviru akupnaga vlaganja). 
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Z ukrepi ekonomske politike in mehanizmi gospodarskega 
sistema se bo gospodarstvo razbremenilo dela materialnih 
obveznosti, tako da bodo tudi na tej podlagi ustvarjeni pogoji, 
da organizacije združenega dela iz dohodka in čistega do- 
hodka izločajo večja sredstva za akumulacijo. Ustrezne druž- 
bene dejavnosti je treba na določenih razvojnih temeljih v 
kvalitativnem smislu preusmeriti tako, da uspešno opravljajo 
svojo vlogo v procesu družbene reprodukcije. S spremem- 
bami v virih in nač inu financiranja splošnih in skupnih potreb 
bodo ustvarjeni pogoji za širšo, neposrednejšo in splošno 
menjavo dela med izvajalci ter uporabniki storitev. 

6. Vodili bomo politiko spravljanja vseh oblik porabe v 
okvire razpoložljivih sredstev. Težišče v ekonomski in razvojni 
politiki mora biti na popolnejši odpravi nastalih motenj v 
gospodarskih tokovih, zlasti v blagovno-denarnih odnosih, ki 
so jih povzroč ila večletna povečanja vseh oblik porabe nad 
razpoložljivim dohodkom. S spremembami v pogojih za go- 
spodarjenje ter z ekonomsko in razvojno politiko se mora 
čimprej vzpostaviti potrebno ravnotežje med razpoložljivimi 
sredstvi za porabo in blagovnimi skladi. To ravnotežje se 
mora vzpostaviti, nato pa ohranjati predvsem z opiranjem na 
kakovostnejše in produktivnejše gospodarjenje, na povečanje 
narodnega dohodka in na strukturno prilagojevanje našega 
gospodarstva zahtevam notranje in zunanje ekonomske si- 
tuacije. Zaradi izrazitih problemov, zlasti glede devizne in 
notranje dinarske likvidnosti, pa se morajo takoj sprejeti 
ukrepi za omejevanje in spravljanje celotne porabe v realne 
okvire, kar nujno terja tudi različne selektivne restrikcije, ki 
bodo enakomerno razporejene na celotno družbo. 

Pri uresničevanju približno 3% stopnje gospodarske rasti 
mora biti dinamika rasti pri vseh kategorijah porabe poča- 
snejša od dinamike rasti družbenega proizvoda. Na tej pod- 
lagi bi se delež bruto investicij v osnovna sredstva gospodar- 
stva in negospodarstva v družbenem proizvodu zmanjšal s 
približno 34% v letu 1980 na približno 24% v letu 1986. Pri tem 
bi se še naprej zmanjšal delež splošne in skupne porabe 
(materialni stroški in investicije), medtem ko bi delež osebnfe 
porabe ostal na približno isti ravni (približno 50%). 

Med letom 1984 bodo razč lenjeni temeljni odnosi in meha- 
nizmi delitve dohodka v skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije. Glede na dogovorjena merila bo 
pripravljen družbeni dogovor socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin o delitvi dohodka in zagotovljeni pogoji za 
njegovo uspešno uporabo. 

Na področju osebne porabe bomo vodili politiko za upoča- 
snitev rasti življenjskih stroškov in politiko rasti dohodka in 
drugih virov prihodkov na podlagi delitve po delu in v skladu z 
gibanjem razpoložljivih sredstev za porabo iz ustvarjenega 
družbenega proizvoda. V strukturi osebne porabe bodo na- 
stale kakovostne spremembe v smislu povečane vloge trajnih 
dobrin (stanovanje in drugo), storitev in varčevanja, kar bo 
podprto tudi z ukrepi ekonomske politike. 

7. Na dogovorjenih skupnih temeljih bomo vodili aktivno 
davčno politiko in pri tem upoštevali predvsem ekonomski in 
socialni pomen davka ter pomen, ki ga imajo davki v razvojni 
in ekonomski politiki. Zmanjšan bo delež prometnega davka 
in drugih posrednih davkov, povečana pa bo vloga neposre- 
dnih davkov. V letu 1984 bodo v sodelovanju z republikami in 
avtonomnima pokrajinama določeni skupni temelji davčnega 
sistema in politike, ki se bodo dogovorno uporabljali enotno v 
vsej državi, razč lenjena pa bo tudi celotna zasnova davčne 
politike v funkciji stabilizacije in socialne politike. 

8. Na trajnih temeljih združevanja dela, sredstev in dohodka 
ter na ustavnih načelih delitve po delu in socialistične solidar- 
nosti bomo vodili aktivno politiko življenjske ravni in ustrezno 
socialno politiko ter politiko socialnega varstva določenih 
kategorij prebivalstva. Z izvajanjem te politike bo zagotov- 
ljena neposredna odvisnost življenjskih ravni od delovnih 
rezultatov in ravni produktivnosti ter ustvarjenega dohodka, 
na temeljih načel socialistične solidarnosti pa se bodo reše- 
vali tudi ustrezni socialni problemi in sprejemali ukrepi social- 
nega varstva, ko bo to nujno. Omilitev socialnih problemov in 
njihovo reševanje morata temeljiti na trajnem povečevanju 
proizvodnje in dohodka. S celokupnimi spremembami v go- 
spodarskem sistemu ter v osnovah, merilih in sorazmerjih pri 
oblikovanju in delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke 
in osebno porabo bodo ustvarjeni realni pogoji za uspešno 
uresničevanje te politike. Na tej podlagi bodo zmanjšane 

socialne razlike in odpravljeni ugotovljeni in nesprejemljivi 
pojavi prilaščanja materialnih in drugih družbenih vrednot 
brez dela in delovnih rezultatov. Razčlenjen bo celovit pro- 
gram socialne politike in socialnega varstva, v katerem bodo 
določeni nosilci materialnih pravic in obveznosti, viri sredstev 
in nosilci posameznih dejavnosti. 

III. 
V vseh delovnih okoljih in v vseh samoupravnih organizaci- 

jah in skupnostih se je treba takoj lotiti konkretizacije oprede- 
litev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in 
ukrepati za uresničevanje določenih ciljev in nalog programa 
stabilizacije za prvo etapo ter opraviti ustrezne priprave za 
drugo etapo uresničevanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije v obdobju do leta 1990 in nadalje. Odločno si 
bo treba prizadevati za zmanjšanje administrativnih in restrik- 
tivnih ukrepov ekonomske politike in za ureditev čim več 
vprašanj s sistemskimi ukrepi in rešitvami ter dolgoročnimi in 
uč inkovitejšimi ukrepi ekonomske politike. 

Za uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije je treba v vseh samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih prilagoditi sedanje in sprejeti nove delovne in razvojne 
načrte in programe ter zadevne samoupravne akte in druge 
predpise. S tem je treba zagotoviti, da prideta še bolj do izraza 
interes in delovna ustvarjalnost združenih delavcev, da se 
poveča odgovornost za delo in delovne rezultate v združenem 
delu in okrepi resnična družbena moč  delavcev in vseh delov- 
nih ljudi za urejanje odnosov v združenem delu v krajevni 
skupnosti, občini, avtonomni pokrajini, republiki in federaciji 
oziroma v vsej jugoslovanski socialistični samoupravni skup- 
nosti. 

V začetku leta 1984 bodo določene spremembe in dopolni- 
tve zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije, s č imer bodo ustvarjeni pogoji, 
da predvsem gospodarski subjekti načrtujejo svoj razvoj sami 
in z vsemi drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi 
jih povezujejo dohodkovni, razvojni in reprodukcijski interesi. 
Na podlagi medsebojno usklajenih planov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti je 
treba popolneje izraziti medsebojne skupne interese in cilje 
razvoja oziroma na ravni federacije določ iti skupne interese in 
cilje razvoja, ki jih morajo delovni ljudje republik in avtono- 
mnih pokrajin, narodi in narodnosti naše socialistične skup- 
nosti uresnič iti na enotnem jugoslovanskem trgu in v enot- 
nem sistemu družbenoekonomskih odnosov socialističnega 
samoupravljanja. V skladu z načeli samoupravnega planiranja 
bo v začetku leta 1984 določena tudi ustrezna metodologija 
planiranja, kar naj bi vsem nosilcem samoupravnega družbe- 
nega planiranja, predvsem temeljnim in drugim organizaci- 
jam združenega dela, olajšalo sprejetje delovnih in razvojnih 
načrtov in programov. Izpopolnjevanje metodologije planira- 
nja bo trajna naloga tudi v naslednjem obdobju, da bi lahko v 
prakso vključ ili nova znanstvena in strokovna spoznanja, do 
katerih prihajamo s časom. 

Za uresnič itev dogovorjenih opredelitev in nalog skupne 
razvojne in ekonomske politike bodo v letu 1984 izvedene 
ustrezne akcije za sprejetje skupne strategije in politike raz- 
voja znanstvenega področ ja, področja tehnološkega razvoja, 
energetike, agroindustrijskega kompleksa, prometa idr. in 
strategije razvoja izvozne usmeritve, drobnega gospodarstva, 
regionalnega razvoja idr.; obenem bodo proučeni demograf- 
ski, ekološki prostorski, obrambni in drugi problemi v zvezi z 
dolgoročnim razvojem do leta 2000, kjer pa je to nujno in 
možno, tudi za daljši rok. K tem delu je treba pritegniti vse 
ustvarjalne moč i naše družbe in se pravočasno pripraviti za 
uresničevanje etap programa, ki sledijo prvi etapi njegovega 
uresničevanja. 

V skladu s sprejetimi odloč itvami in na podlagi dogovorje- 
nih opredelitev bosta v določenih rokih sprejeta dolgoročni 
družbeni plan Jugoslavije za obdobje do leta 2000 in družbeni 
plan Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

Za uspešno uresničevanje skupne ekonomske politike in 
skupne strategije razvoja je treba v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih, vštevši organe in organizacije federacije, pripra- 
viti in uresničevati programe za preoblikovanje upravnih or- 
ganov, da bi se usposobili za č im uč inkovitejše zakonito in 
odgovorno izvrševanje z ustavo in sistemom določenih funk- 
cij. V teh organih bodo večje organizacijske in kadrovske 
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spremembe, da bi se organizacijsko in kadrovsko usposobili 
za izvajanje stabilizacijskega programa in za uspešno izvrše- 
vanje upravnih in izvršilnih funkcij do vsega delegatskega 
sistema, vštevši tudi skupščino SFRJ. Sprejeti bodo tudi 
ukrepi za povečanje zakonitosti in izvrševanje pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti, za več jo stopnjo samoupravne informi- 
ranosti in za povečanje uspešnosti delovanja celotnega poli- 
tičnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

DRUGI DEL 
DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ IN 
EKONOMSKA POLITIKA V LETU 1984 

l. 
1. Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabili- 

zacije, predvsem glede uresničevanja razvojne politike, spre- 
memb materialnih odnosov, pospeševanja družbenoekonom- 
skih odnosov ter prilagajanja gospodarskega sistema in eko- 
nomske politike zahtevam ekonomske stabilizacije, so najpo- 
membnejše naloge družbenoekonomskega razvoja in eko- 
nomske politike v letu 1984: oživljanje proizvodnje in zboljša- 
nje kakovosti gospodarjenja ter krepitev materialnega polo- 
žaja gospodarstva; krepitev pozicije našega gospodarstva v 
ekonomski menjavi s tujino; odprava vzrokov visoke inflacije 
in zaustavitev padca delovne storilnosti in realnih osebnih 
dohodkov. 

Te naloge bodo uresničene z delovanjem in ukrepanjem: 
- za popolnejšo in smotrnejšo uporabo vseh razpoložljivih 

zmogljivosti in virov; 
- za maksimalno povečanje izvoza, posebno na konverti- 

bilno področ je, smotrni uvoz in zmanjšanje stopnje zunanje 
zadolženosti; 

- za ustvarjanje pogojev za produktivno povečevanje zapo- 
slenosti, predvsem mladih šolanih kadrov; 

- za urejanje odnosov na trgu in zaviranje rasti cen; 
- za usklajevanje skupne porabe z doseženo proizvodnjo 

in realnim dohodkom, vštevši kritje nujnega dela obveznosti 
iz prejšnjih let; 

- za usklajevanje odnosov pri delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov ter krepitev materialne osnove združenega dela; 

- za doslednejšo delitev po rezultatih dela in socialno poli- 
tiko; 

- za uresničevanje dogovorjene politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko mar.j razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo; 

- za nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. 

2. S sprejetjem ukrepov ekonomske politike, predvidenih v 
tej resoluciji, in drugih ukrepov, predvidenih v dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije in planu za uresničevanje 
tega programa, bodo ustvarjeni pogoji, da se z več jim delom 
in prizadevanjem zaustavita stagnacija in upadanje proizvod- 
nje in začne njeno oživljanje. Predvideno je, da se bo družbeni 
proizvod povečal približno za 2%, industrijska proizvodnja 
približno za 3, kmetijska proizvodnja pa približno za 2%. Pri 
tem se računa, da bo izvoz blaga in storitev povečan približno 
za 17%, od tega na konvertibilno področje približno za 20%, 
uvoz blaga in storitev pa približno za 60%. Zaposlenost bo 
povečana približno za 2,0%, delovna storilnost v industriji 
približno za 2%, investicije v osnovna sredstva pa bodo 
manjše približno za 10%. Računa se z zaustavitvijo padca 
realnih osebnih dohodkov in s selektivnim zmanjševanjem 
splošne in skupne porabe91. 

II. 
3. Glavna naloga ekonomske politike je oživljanje gospo- 

darske dejavnosti z ustvarjanjem pogojev za rast proizvod- 
nje, izvoza in produktivnega zaposlovanja. Spodbujani bodo 
predvsem industrijska proizvodnja za izvoz, kmetijska proiz- 
vodnja, promet, turizem, drobno gospodarstvo in stanovanj- 
ska graditev. Rast proizvodnje in drugih gospodarskih dejav- 
nosti morajo spremljati znatno povečanje mobilnosti akumu- 

9) Stopnje rmsti so bistveno odvlsne od delovanja In ukrepov Iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije In ta resolucije, uč inkovita uporabe vaah razpoložljivih potencialov In od možnosti č rpanja predvidenih zunanjih kreditov. Vae kvantifikacija oa preverjajo. 

lacije in uč inkovitost uporabe razpoložljivih sredstev za inve- 
sticije ter produktivno zaposlovanje, predvsem mladih šolanih 
kadrov. 

Ustvarjani bodo materialni, sistemski in drugi pogoji za 
povečanje proizvodnje: s krepitvijo materialnega položaja go- 
spodarstva; z zmanjševanjem obveznosti gospodarstva za 
splošne in skupne potrebe in z zmanjševanjem zadolženosti 
gospodarstva; z boljšo uporabo zmogljivosti in drugih razpo- 
ložljivih virov; s povečanjem domače proizvodnje, aktivira- 
njem rezerv in varčevanjem z energijo in surovinami; z večjo 
proizvodnjo, s katero se nadomešča uvoz, in selektivnejšim 
uvozom surovin in reprodukcijskega materiala; s povečanjem 
produktivnosti in zboljšanjem organizacije dela ter krepitvijo 
drugih dejavnikov gospodarjenja in prilagajanjem zahtevam 
svetovnega trga; s pospeševanjem motiviranosti za razvoj in 
več jo uporabo znanja, ustvarjalnosti in novatorstva ter rezul- 
tatov tehnično-tehnološkega napredka, s povečevanjem last- 
nih obratnih sredstev organizacij združenega dela; s poveča- 
njem uč inkovitosti zmogljivosti in hitrejšim obtokom obratnih 
sredstev; s finančno konsolidacijo organizacij združenega 
dela; z uveljavljanjem delovnih in sestavljenih organizacij 
združenega dela pri poslovanju in razvoju; s povečanjem 
vpliva trga na poslovanje organizacij združenega dela; z re- 
programiranjem dela obveznosti iz domačih investicijskih 
kreditov in konverzijo kratkoročnih kreditov iz primarne emi- 
sije na selektivni podlagi. 

Oživljanje proizvodnje in gospodarske dejavnosti bo v ce- 
loti potekalo na selektivnih podlagah, prednost pa bo imela 
predvsem proizvodnja za izvoz, da bi rešili probleme devizne 
likvidnosti, za nadomeščanje uvoza in preskrbo domačega 
trga s proizvodi, ki so vitalnega pomena za življenjsko raven 
prebivalstva. 

Povečanje proizvodnje bo spodbujano tudi z usmerjanjem 
zunanjih in domačih kreditov v proizvodnjo, za izvoz in s 
pospeševanjem medsebojnih odnosov reprodukcijsko pove- 
zanih proizvajalcev na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Spremenjeni bodo predpisi o proizvodni kooperaciji in vla- 
ganju tujega kapitala v domačo proizvodnjo. 

Oživljanje proizvodnje bo spodbujano z ukrepi monetarne 
in kreditne politike, politiko realnega tečaja dinarja in uredi- 
tvijo odnosov pri razpolaganju z ustvarjenimi devizami. 

Vodili bomo skupno politiko in ustvarjali pogoje za njeno 
uč inkovitejše uresničevanje v velikih tehno-ekonomskih si- 
stemih, kot so energetika, promet, kmetijstvo, znanost in 
tehnologija (modernizacija, organizacija dela, kadri). Siste- 
matično se bodo premagovali zastoji pri uporabi sodobnih 
dosežkov znanosti, tehnike in tehnologije ter organizacije 
dela v teh sistemih. 

Z ukrepi ekonomske politike se bodo organizacije združe- 
nega dela spodbujale k medsebojnemu povezovanju, delitvi 
dela, specializaciji proizvodnje, sprejemanju in uresničevanju 
skupnih razvojnih programov in načrtov ter k združevanju 
dela in sredstev za uresničevanje dolgoročnih skupnih in- 
teresov, določenih s to resolucijo. 

4. Na področju industrije se bo posebej ukrepalo in delo- 
valo (ugodnejše kreditiranje, prednost pri uvozu idr.) in 
ustvarjali pogoji za povečanje proizvodnje, namenjene izvozu, 
predvsem na konvertibilni trg, in proizvodnje, ki veliko več 
prispeva k nadomeščanju uvoza ali je namenjena za zadovo- 
ljevanje vitalnih potreb prebivalstva. 

Z ukrepi ekonomske politike se ne bo spodbujala proizvod- 
nja, ki temelji na visokem deležu uvoznih sestavin, ni pa 
namenjena izvozu ali ni v funkciji izvoza in ni namenjena za 
zadovoljevanje vitalnih potreb prebivalstva. 

Z več jo izrabo razpoložljivih in novih surovinskih zmogljivo- 
sti, večjo finalizacijo domačih surovin v državi, trdnejšim 
povezovanjem proizvajalcev surovin in končnih izdelkov, 
bodo ob več ji uporabi in smotrni predelavi sekundarnih suro- 
vin ustvarjeni ugodnejši pogoji za celotno oskrbljenost indu- 
strije, zlasi pa proizvodnje za izvoz. 

S pospešenim vključevanjem drobnega gospodarstva v 
proizvodne industrijske tokove bodo ustvarjani pogoji za 
večje nadomeščanje uvoza in smotrnejšo proizvodnjo za 
izvoz. 

5. Za uresničevanje skupnih ciljev in nalog, določenih v 
strategiji dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije bodo 
pospešena dela pri raziskavah in pridobivanju premoga, nafte 
in plina ter se bo še naprej spreminjala struktura proizvodnje 
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in porabe primarne energije. Znatno se bo povečalo pridobi- 
vanje premoga, predvsem za potrebe elektrogospodarstva, in 
zmanjšal delež uvozne energije pri celotni porabi. Nujna koli- 
čina nafte bo uvožena v okviru energetske bilance Jugoslavje 
za leto 1984, ki jo bo določ il Zvezni izvršni svet v sodelovanju 
z izvršnimi sveti republik in pokrajin. 

Pospešeno bo končanje nekaterih energetskih in surovin- 
skih zmogljivosti ter zagotovljena smotrnejša uporaba ener- 
getskih in surovinskih virov. 

Prednost pri oskrbovanju z naftnimi derivati bodo imeli 
petrokemija, kmetijstvo, tujski turizem, mednarodni promet in 
prozvajalci blaga, namenjenega izvozu. Vsi potrošniki naftnih 
derivatov, razen pri proizvodnji za izvoz in za tehnološke 
potrebe, bodo porabo teh goriv zmanjšali v primerjavi z letom 
1983 najmanj za 5%. Termoelektrarne na mazut bodo obrato- 
vale le v primerih, ko potreb po električni energiji ne bo 
mogoče zadovoljiti iz drugih virov. 

V prvem polletju bodo vsi potrošniki mazuta in kurilnega 
olja, razen za tehnološke potrebe, sprejeli programe o pre- 
hodu na porabo premoga in naravnega plina. Veliki potrošniki 
mazuta za energetske potrebe, predvsem tovarne sladkorja in 
cementarne, se bodo v letu 1984 preusmerili na domače 
energetske vire. 

Sklenjen bo družbeni dogovor o varčevanju in smotrni 
uporabi električne energije ter zagotovljena solidarnost repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za zadovoljevanje potreb po elek- 
trični energiji, če proizvodnja ne bo zadostovala. Obravna- 
vana bo možnost, da se zmanjša število elektrodistribucijskih 
centrov. 

Sprejeti bodo ukrepi za končanje elektroenergetskih zmog- 
ljivosti, ki se gradijo in začetek del na kontinuitetnih objektih. 

V letu 1984 bodo sklenjeni dogovori in samoupravni spora- 
zumi o uporabi kosovskih lignitov in o izkoriščanju porečja 
reke Drine za proizvodnje električne ter se začele priprave za 
graditev objektov za izrabo teh potencialov. 

Spodbujala se bosta razvoj in uporaba sončne energije, 
energije biomas in drugih energetskih virov, da bi se zmanj- 
šala odvisnost od uvozne energije. 

Sprejet bo družbeni dogovor o strategiji energetskega raz- 
voja do leta 2000. 

6.V kmetijstvu bo povečano delovanje in ustvarjeni po- 
goji, da bi se razpoložljivi naravni viri in zgrajene zmogljivosti 
č im popolneje izkoriščali za povečanje proizvodnje, pri tem 
pa znatno povečalo sklepanje pogodb za proizvodnjo, odkup 
in promet kmetijskih pridelkov in za boljšo oskrbljenost z 
reprodukcijskim materialom in opremo. Ustvarjeni bodo po- 
goji za postopno povečanje deleža živinoreje v celotnem 
kmetijstvu in za povečanje proizvodnje krme, da bi bil razvoj 
kmetijstva pospešen, zboljšana struktura prehrane prebival- 
stva in oskrbovanje industrije s surovinami. Na podlagi dolo- 
čenega programa proizvodnje hrane, konkretiziranega po po- 
sameznih nosilcih, in pravočasno sprejetih ukrepov ter obvez- 
nosti iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacje in 
družbenega dogovora o uresničevanju politike razvoja 
agroindustrijskega kompleksa, določene z družbenim planom 
Jugoslavje za obdobje 1981-1985, je treba: 

- s posebnim dogovorom določ iti ukrepe za izvajanje pro- 
grama proizvodnje hrane v letu 1984; 

- pravočasno določ iti paritete cen osnovnih kmetijskih pri- 
delkov, ki bodo spodbujale uresničevanje programa proiz- 
vodnje, vzpostaviti realna razmerja med cenami kmetijskih 
pridelkov in cenami pomembnejšega reprodukcijskega mate- 
riala za kmetijstvo; 

- z dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem 
ustvarjati pogoje, da bo za-kmetijsko proizvodnjo pravočasno 
zagotovljen reprodukcijski material in za ta namen zagotov- 
ljena devizna sredstva za nakup surovin za proizvodnjo umet- 
nih gnojil, sredstev za varstvo rastlin in proteinske krme ter za 
nakup gum in nadomestnih delov za mehanizacijo, predvsem 
pa za družbeno organizirano proizvodnjo; 

- z ukrepi monetarno-kreditne politike zagotoviti sredstva 
za kreditiranje predvidenega obsega proizvodnje, zalog in 
rezerv osnovnih kmetijskih pridelkov in živil, da bi bila kmetij- 
stvo in izvoz v najugodnejšem položaju glede kreditiranja; 

- sprejeti družbeni dogovor o pospeševanju oljarstva za 
obdobje 1984-1986 in določ iti ukrepe ekonomske politike za 
povečanje proizvodnje olja; 

- spodbujati hitrejše organiziranje individualnih kmetijskih 

proizvajalcev v kmetijske zadruge, organizacije kooperantov 
in druge oblike združevanja, da bi se povečali kmetijska 
proizvodnja in njena blagovnost ter zboljšala organizacja 
odkupa. Zagotoviti je treba tudi uspešnejše delo in kadrovsko 
usposabljanje strokovne službe za zboljšanje proizvodnje na 
/seh gospodarstvih; 

- pri izvajanju ukrepov zemljiške politike ustvarjat; pogoje 
za boljše varstvo in ohranitev plodnosti, smotrnejše izkorišča- 
nje, obdelavo nobdelanih površin, rajonizacijo primarne pro- 
izvodnje, ureditev zemljišč , povečanje površin v družbenem 
sektorju in pri družbeni organizirani proizvodnji, usklajevanje 
davčne politike, reševanje odnosov pri dedovanju in glede 
posesti idr. 

7. Za razširitev gozdnega fonda ter ohranitev in zboljšanje 
splošno koristnih funkcij gozdov bo povečan obseg gojitve- 
nih del s težiščem na pogozdovanju in osnavljanju intenzivnih 
zasadov in plantaž. Sklenjen bo družbeni dogovor o enotnih 
merilih za biološko reprodukcijo in določeni programi za 
pogozdovanje degradiranih in golih gozdnih površin. 

Posek se bo v primerjavi s predhodnim letom povečal, zlasti 
posek za industrijsko predelavo. 

8. Zaradi manjših investicij se bo na področju gradbeniš- 
tva zmanjšala proizvodnja, kar je treba omiliti z usposablja- 
njem za povečanje gradbenih del v tujini. 

S spodbujanjem boljše organiziranosti in širšega povezova- 
nja gradbene operative s projektantskimi organizacijami in 
proizvajalci opreme in materiala za vgrajevanje bodo ob nujni 
kreditni podpori in dodatni stimulaciji deviznega priliva s 
prevzemanjem graditve kompletnih investicijskih objektov 
ustvarjeni pogoji za uspešnejši nastop v tujini, zlasti v državah 
V razvoju. 

Z nadaljnjo konkretizacijo glavnih smeri proizvodne usme- 
ritve, zlasti na področ ju energetike, obsežne prometne infra- 
strukture, kmetijstva, vodnega gospodarstva idr. se bo prispe- 
valo k več ji zanesljivosti glede angažiranja specializiranih 
gradbenih organizacij in s tem omogočilo dolgoročnejše pro- 
gramiranje in načrtovanje razvoja ter poslovnega sodelovanja 
in hitrejši razvoj dohodkovnih odnosov udeležencev pri gradi- 
tvi. 

Z uč inkovito uporabo razpoložljivih sredstev za stanovanj- 
sko graditev je treba zagotoviti pogoje za optimalnejše serije 
in kontinuiteto graditve, boljšo izrabo zmogljivosti za indu- 
strijsko in montažno graditev ter za večjo delovno storilnost, 
skrajšanje rokov in zmanjšanje gradbenih stroškov. 

9. Na področju prometa je treba ukrepati in delovati, da se 
zboljšata tehnologija in organizacija dela zaradi več je uč inko- 
vitosti in varnosti prevoza, zmanjšanja stroškov in varčevanja 
z gorivom. Posebno pozornost je treba posvetiti zboljšanju 
organizacije in družbenoekonomskih odnosov v velikih siste- 
mih, zaradi česar je treba ustrezno spremeniti in dopolniti 
predpise o združevanju v te sisteme. Določena bo strategija 
razvoja prometa. 

Posebnega pomena so vlaganja v razvoj in modernizacijo 
železniške proge Jesenice-Gevgelija, avtomobilske ceste 
bratstvo in enotnost, koaksilnega kabla skozi osrednji del 
države in prevoznih zmogljivosti železniškega prometa. Mo- 
dernizacija železniško-transportnih zmogljivosti ter pomor- 
ske in rečne flote se bo spodbujala s sredstvi, predvidenimi za 
kreditiranje plasmaja domače opreme, ladij in tirnih vozil na 
domačem trgu. Republike in avtonomni pokrajini bodo mo- 
rale zaradi pomanjkanja sredstev iz drugih virov združevati 
del dohodka organizacij združenega dela za razvoj in moder- 
nizacijo železnice. Omogočeno bo, da se nadomestni deli in 
najnujnejša oprema, ki se ne proizvaja v državi, uvažajo brez 
plačevanja izvencarinskih davščin. Sprejeti bodo poseben 
dogovor o pogojih gospodarjenja železniškega prometa in 
ukrepi ekonomske politike, da bi se usposobil za samostojni 
razvoj in več ji delež pri prevozu blaga in potnikov. Ustvarjani 
bodo pogoji za uporabo predpisov o amortizaciji cest in 
zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje. Ladje in letala 
se bodo uvažali tudi na hipotekami kredit. 

Del dinarskih sredstev od cestnin v ceni tekoč ih goriv bo še 
naprej udeležen pri financiranju projektov železniškega pro- 
meta in avtomobilskih cest, za katere so kredite odobrile 
mednarodne finančne institucije. Spodbujalo se bo poveče- 
vanje deviznega priliva in zmanjševanje deviznega odliva na 
podlagi prometnih storitev, povečal se bo delež domačih 
zmogljivosti za prevoz blaga iz uvoza, izvoza in tranzita ter 
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ustvarili pogoji za poravnavo deviznih obveznosti na področju 
prometa in zvez na podlagi mednarodnih pogodb. 

10. Zaradi širše delitve dela in specializacije proizvodnje 
bo pospešen razvoj proizvodnih in storitvenih zmogljivosti 
drobnega gospodarstva družbenega in individualnega sek- 
torja. Velike proizvodne in trgovske organizacije se morajo še 
bolj usmeriti v odpiranje in večjo diverzifikacijo manjših proi- 
zvodnih zmogljivosti za nadomestitev uvoza delov, sklopov in 
blaga za široko porabo, dopolnitev asortimentov, predelavo 
sekundarnih surovin in opravljanje storitev. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo znova preve- 
rili predpise o opravljanju dejavnosti z osebnim delom s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, ter predpise o pogodbenih 
organizacijah, da bi se ustvarile večje možnosti za razvoj teh 
oblik gospodarjenja. Republike, avtonomni pokrajini in ob- 
čine bodo sprejemale vse potrebne ukrepe in delovale za 
hitrejši razvoj drobnega gospodarstva. 

Z ukrepi ekonomske politike in drugimi ukrepi se bo spod- 
bujalo večje angažiranje sredstev občanov za razvoj zmoglji- 
vosti drobnega gospodarstva, razvoj in razširitev kooperacije 
in drugih oblik poslovnega sodelovanja z združenim delom. 

S politiko kreditiranja bodo imeli prednost programi, ki 
omogočajo večjo proizvodnjo za izvoz in nadomestitev uvoza 
ter proizvodnjo v kooperaciji, storitve v deficitarnih dejavno- 
stih in večje zaposlovanje. 

Pri prometu kmetijskih pridelkov in živil, zlasti sadja, zele- 
njave, mesa in kruha, bo s sredstvi občanov razširjena trgo- 
vina na drobno. 

Federacija bo sprejela vse ukrepe iz svoje pristojnosti za 
pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva in predlagala 
ustrezne spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o 
drobnem gospodarstvu. 

11. Da bi se povečal devizni priliv od turizma bodo v vseh 
organizacijah združenega dela in asociacijah turističnega go-' 
spodarstva v sodelovanju z organizacijami iz drugih dejavno- 
sti, ki sodelujejo pri oblikovanju sodobnih oblik turistične 
ponudbe sprejeti posebni programi ukrepov in dejavnosti 
zaradi zboljšanja kakovosti in razširitve vsebine storitev in 
boljše oskrbljenosti trga, kar bo zagotovilo popolnejšo izkori- 
ščenost zmogljivosti in podaljšanje turistične sezone. 

Konkurenčna sposobnost turističnega gospodarstva bo za- 
gotovljena tudi tako, da se spodbude za izvoz turističnih 
storitev izenačijo s spodbudami za izvoz blaga; z izdajo dinar- 
skih čekov Narodne banke Jugoslavije s popustom; s krediti 
bank ob podpori primarne emisije za pripravo turistične se- 
zone; s povečano propagandno dejavnostjo in pravočasnim 
izločanjem sredstev za skupno turistično propagando v tujini 
v višini 1% registriranega deviznega priliva v letu 1983, od 
tega ustrezni del v devizah za kritje propagandnih stroškov v 
tujini; z izenačitvijo stopnje temeljnega davka od prometa 
kurilnega olja za ogrevanje hotelskih objektov izven sezone z 
davčno stopnjo za kurilno olje za industrijske naprave; z 
izdajanjem bencinskih bonov tujcem s popustom in drugih 
ukrepov. 

12. Zaradi izvajanja programa ukrepov ekonomske stabili- 
zacije na stanovanjsko-komunalnem področju ter smotr- 
nejše in hitrejše stanovanjske graditve, je treba: 

- sprejeti ukrepe za zaviranje pada realnih vlaganj v stano- 
vanjsko graditev in povečanje števila stanovanj, ki se bodo 
začela graditi; 

- voditi politiko postopnega povečanja stanarin, da bi se 
zagotovila sredstva za vzdrževanje in enostavno reprodukcijo 
stanovanjskega sklada, zlati za stanovanja višjih kategorij ob' 
subvencioniranju stanarin družinam z nizkimi prejemki; 

- zmanjšati izločanja za stanovanjsko graditev iz č istega 
dohodka; 

- uvajati udeležbo lastnih sredstev pri pridobitvi družbe- 
nega stanovanja, pri tem pa upoštevati ekonomski in socialni 
položaj imetnikov; 

- omogočiti sklenitev solastniških razmerij; 
- omogočiti imetnikom stanovanj, da odkupujejo-stanova- 

nja v družbeni lastnini, katerih vzdrževanje ni smotrno po 
merilih, ki bodo določena v republikah in pokrajinah; 

- s kreditno in zemljiško politiko omogočiti graditev stano- 
vanj za trg; 

- ustvariti pogoje, da organizacije združenega dela nepo- 
sredno sklepajo pogodbe za graditev stanovanj za potrebe 
svojih delavcev: 

- naložiti investitorjem, ki ne morejo zagotoviti sredstev za 
graditev že začetih stanovanj, da proti tržnemu plač ilu odsto- 
pijo svoje objekte drugemu investitorju; 

- znova prouč iti organizacijo in delovanje stanovanjskih 
samoupravnih interesnih skupnosti; 

- z ukrepi monetarne in kreditne politike spodbujati dinar- 
sko in devizno varčevanje za stanovanje; 

- s kreditno, zemljiško in davčno politiko spudbujati gradi- 
tev stanovanj, ki so last občanov, in hitrejši razvoj stanovanj- 
skega zadružništva; 

- določ iti normative za projektiranje in graditev stanovanj 
in naselij glede velikosti in opreme ob skrajnem varčevanju 
energije, materiala in prostorov ter varstvo kmetijskega zem- 
ljišča in kreditirati samo projekte, ki izpolnujejo te pogoje; 

- sprejeti družbeni dogovor o določ itvi skupnih elementov 
stanovanjske in komunalne politike; 

- s samoupravnim združevanjem imetnikov stanovanjske 
pravice, dajanjem večjih pravic hišnim svetom in zborom 
stanovalcev ter z drugimi ukrepi ustvariti pogoje za boljše in 
smotrnejše vzdrževanje stanovanjskega sklada. 

Z uč inkovitejšo politiko mestne rente, realnejšimi cenami 
komunalnih storitev, združevanjem dela in sredstev ter dru- 
gimi ukrepi bodo zagotovljena večja sredstva za graditev 
komunalne infrastrukture. 

13. Intenzivirano bo delo pri izdelavi strategije tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije in bodo v ta namen opravljene 
ustrezne sistemske, metodološke in finančne priprave v fede- 
raciji, republikah, avtonomnih pokrajinah in združenem delu. 
Sprejeti bodo ukrepi za izvrševanje družbenega dogovora o 
strategiji tehnološkega razvoja. 

Analizirane bodo pogodbe domačih organizacij združe- 
nega dela s tujimi partnerji, ki urejajo medsebojne odnose 
glede transferja tehnologije in licenčnih pravic, in določena 
merila za podaljšanje veljavnih in sklenitev novih mednarod- 
nih pogodb v zvezi s transferjem tehologije zaradi zmanjšanja 
tehnološke odvisnosti od tujine, odprave monopolnih pogo- 
jev pri uvozu največ jih tehnoloških dosežkov in zaradi pove- 
čanja interesa tujih partnerjev za skupne naložbe. 

14. Na podlagi proizvodne usmeritve in dejstva, da je treba 
zmanjšati strukturne neusklajenosti, ter razpoložljivih sred- 
stev za investicije je treba bistveno povečati uč inkovitost 
investicij. Še naprej se bo zmanjševal obseg investicij v 
osnovna sredstva, zlasti v negospodarskih in neproizvodnih 
dejavnostih, investicije pa se bodo usklajevale z realnimi 
možnostmi. 

Največ ji del razpoložljivih sredstev za investicije se bo 
usmerjal za hitrejše dokončanje objektov, ki se gradijo, pred- 
vsem objektov, ki bodo prispevali k več jerriu izvozu in nado- 
meščanju uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, za 
proizvodnjo električne energije, premoga in hrane, za od- 
pravo neusklajenosti glede zmogljivosti po fazah proizvodnje, 
za razvoj drobnega gospodarstva in v zvezi s tem za porast 
produktivnega zaposlovanja ter za začetek graditve novih 
objektov, ki naj bi zagotovili nepretrgano proizvodnjo pred- 
vsem na področju energetike. 

Za uresnič itev politike investicij je treba ukrepati in delovati takole: 
- v republikah in avtonomnih pokrajinah nadaljevati s selektivnim 

zoževanjem začetih investicij, tako da se opusti ali preloži graditev 
objektov, za katere ni moč zagotoviti sredstev za katere se oceni, da 
njihova gradnja ni v skladu z dolgoročnim programom ekonomske 
stabilizacije; 

- zagotoviti ugodnejše pogoje za usmerjanje razpoložljive akumula- 
cije gospodarstva in kreditnega potenicala bank in spodbujati združe- 
vanje dela in sredstev reprodukcijsko in dohodkovno povezanih orga- 
nizacij združenega dela za vlaganja v prednostne namene, ter destimu- 
lirati uporabo družbenih sredstev za druge namene. Banke ne smejo 
odobriti novih kreditov dokler ne zagotovijo sredstev za izvrševanje 
prevzetih obveznosti za investicije v dejavnostih, ki jih določa ta 
resolucija; 

- z zveznim zakonom predpisati vire za postopno oblikovanje po- 
trebnih obratnih sredstev organizacij združenega dela in preprečiti 
prelivanje obratnih sredstev v investicije v osnovna sredstva in druge 
plasmaje. Banke ne smejo odobriti investicijskih kreditov za osnovna 
sredstva, če niso zagotovljena ustrezna obratna sredstva; 

- ohraniti sedanje stopnje trasnformacije kratkoročnih virov sred- 
stev bank v investicijske plasmaje po rokih, pri čemer je treba upošte- 
vati tudi uč inke konverzije kratkoročnih kreditov v dolgoročne, odsto- 
pitve kreditov iz primarne emisije in reprogramiranja dela domačih 
dolgov; 

- v republikah in avtonomnih pokrajinah ponovno prouč iti predpise 
in druge ukrepe o investicijski graditvi in načinu zagotavljanja sredstev 
za financiranje investicij zaradi usklajevanja investicijske graditve z 
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realno razpoložljivimi sredstvi za financiranje investicij, zmanjšanja 
prekoračitve predračunske vrednosti investicij in zagotovitve uč inkovi- 
tejše investicijske graditve. Na tej podlagi je treba v organizacijah 
združenega dela sprejeti samoupravne akte, ki bodo urejali način 
sprejemanja investicijskih odločitev in odnose v gospodarjenju z inve- 
sticijskimi sredstvi ter natančneje določali odgovornost vseh udele- 
žencev v investicijski graditvi za zgrešene investicije in za nedoseganje 
uč inkov, predvidenih v skladu z zakonom o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu; 

- z zveznim zakonom začasno propovedati dajanje garancij in dru- 
gih listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega priliva, kar bo veljalo vse 
dokler ta vprašanja ne bodo trajno urejena z republiškimi oziroma 
pokrajinskimi predpisi; 

- zagotoviti uporabo družbenega dogovora o evidentiranju namera- 
vanih investicij. V začetku leta bo sprejet družbeni dogovor, ki bo 
določ il obveznosti Gospodarske zbornice Jugoslavije in bank za spre- 
jetje in uporabo enotne metodologije za določitev družbene in eko- 
nomske upravičenosti nameravanih investicij; 

- spodbujati varčevanje občanov in njihova večja vlaganja osebnih 
sredstev v razvoj drobnega gospodarstva, stanovanjsko graditev in 
druge namene. 

III. 
15. Glavne naloge na področ ju ekonomskih odnosov s tujino so: 

uresničevanje suficita v tekoč i plačilni bilanci z znatnim povečanjem 
izvoza blaga in storitev (17%), zlasti na konvertibilno področje (20%), 
in s povečanjem deviznega priliva iz drugih naslovov, s smotrnim in 
selektivnim uvozom (6%) ob smotrni uporabi in kar največ jem varčeva- 
nju z devizami in zmanjšanju deviznega odliva iz vseh drugih naslovov; 
redna poravnava obveznosti iz zunanjih kreditov in zmanjševanje stop- 
nje zadolženosti. Vodili bomo aktivno devizno politiko, da bi zboljšali 
pogoje za nastop našega gospodarstva na mednarodnem trgu in 
ustvarili devizni priliv, določen s projekcijama plačilne in devizne 
bilance V okviru pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino bomo 
vodili politiko uravnovešenejše menjave po območjih. Zlasti bo spod- 
bujano pospeševanje menjave z državami v razvoju. 

Hkrati z ukrepi ekonomske politike za krepitev konkurenčne sposob- 
nosti našega gospodarstva na zunanjem trgu, zlasti na področ ju proiz- 
vodnje, delitve, porabe, trga, cen, kreditov idr., bosta več ji izvoz in 
devizni priliv spodbujana: 

- z aktivno politiko enotnega in realnega deviznega tečaja dinarja; 
- z zagotavljanjem sredstev za spodbujanje izvoza iz realnih virov in 

v skladu z gibanjem realnega tečaja dinarja; 
- s poenostavljenim postopkom pri črpanju zunanjih kreditov za 

uvoz v funkciji izvoza; 
- z ugodnejšimi pogoji za črpanje kreditov za pripravo proizvodnje, 

za proizvodnjo za izvoz in za izvoz proizvodov in storitev; 
- z zagotavljanjem ustreznega obsega in stalnih virov sredstev Jugo- 

slovanski banki za ekonomske odnose s tujino za kreditiranje proiz- 
vodnje za izvoz in izvoza opreme, ladij in izvajanja investicijskih del v 
tujini; 

- s spodbujanjem več jega deviznega priliva od turizma in prometnih 
storitev v mednarodnem transportu in neto deviznega priliva od izvaja- 
nja investicijskih del v tujini, zlasti s projektiranjem, tehnologijo in 
vgrajevanjem domače opreme in materiala; 

- z nadaljnjim spodbujanjem deviznega priliva od nakazil naših 
delavcev na začasnem delu v tujini; 

- z oprostitvijo izvoznega gospodarstva dela obveznosti za splošne 
družbene in skupne potrebe; 

- s spremembami in dopolnitvami zakona o skupnem vlaganju 
domačih in tujih partnerjev, da bi se spodbudila večje vlaganje tujega 
kapitala v domače gospodarstvo in uvedba sodobne tehnologije, orga- 
nizacije dela idr.; 

- z oblikovanjem izvozno-uvoznih poolov in konzorcijev zainteresi- 
ranih organizacij združenega dela in bank v okviru sekcij Gospodarske 
zbornice Jugoslavije za pospeševanje izvozno-uvoznih poslov v sode- 
lovanju s posameznimi državami in območji. 

V Gospodarski zbornici Jugoslavije in splošnih združenjih bodo 
organizacije združenega dela določile načrte za izvoz in uvoz blaga in 
storitev ter načrte za priliv in odliv deviz in uvoz prednostnih surovin in 
gotovih proizvodov, ki so posebnega pomena za proizvodnjo in oskr- 
bovanje trga. 

Zaradi smotrnega in selektivnega uvoza blaga in storitev ter varčeva- 
nja z devizami bodo med drugim sprejeti naslednji ukrepi in aktivnosti: 

- zmanjšane ali odpravljene bodo izvencarinske uvozne obremenitve 
za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala iz držav v razvoju, carine 
bo oproščen uvoz surovin in reprodukcijskega materiala iz teh držav, 
ki so namenjeni za proizvodnjo za izvoz; 

- zagotovljen bo uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za 
proizvodnjo izdelkov, nujnih za zagotovitev oskrbljenosti domačega 
trga ter uvoz surovin, ki so življenjskega pomena za redno oskrbo 
prebivalstva; 

- kompenzacijski posli bodo praviloma odobravani za uvoz osnov- 
nih surovin in reprodukcijskega materiala ter proizvodov, ki so poseb- 
nega pomena za oskrbo trga 

V skladu s projekcijo plač ilne bilance se bo še naprej omejeval uvoz 
opreme s konvertibilnega področ ja in onemogočal uvoz opreme nad 
določeno in dinamično razporejeno limito po posameznih namenih. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije bo intenzivirala delo pri zboljša- 
nju organizacije uvoza in ponovnem preučevanju omrežja gospodar- 

skih predstavništev, ki jih bo na podlagi poostrenih meril racionalizi- 
rala. 

Zagotovljeni bodo pogoji za delovanje organiziranega enotnega 
deviznega trga v možnih okvirih v skladu z zakonom in dolgoročnim 
programom ekonomske stabilizacije. 

V tujini se bodo lahko zadolževali samo subjekti, ki dajo garancijo za 
redno vračanje kreditov. V tujini se bodo zadolževali samo za skupno 
dogovorjene namene in prednosti v funkciji uresničevanja večjega 
celotnega deviznega priliva oziroma zagotavljanja likvidnosti v medna- 
rodnih plač ilih. 

Sredstva na podlagi mednarodnih finančnih sporazumov bodo 
usmerjena v devizne rezerve, ki jih ima v rokah Narodna banka Jugo- 
slavije. 

Da bi se zmanjšala devizni odliv in odnašanje dinarjev se bo še 
naprej uporabljala uredba o depozitu za dinarje, ki jih imajo občani 
pravico odnesti iz Jugoslavije. 

Ukrepi za uresničevanje ekonomske politike na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino so natančneje razčlenjeni v odloku o skupni 
devizni politiki Jugoslavije za leto 1984. 

IV. 
16. Ekonomska politika bo usmerjena k ustvarjanju pogojev za več je 

produktivno zaposlovanje, zlasti mladih strokovnih kadrov, kar bo 
prispevalo k ustavitvi rasti nezaposlenosti. Za uresničevanje te naloge 
je nujno, da združeno delo in vse družbenopolitične skupnosti ukre- 
pajo in delujejo, da bi se zagotovilo aktiviranje pomembnih rezerv v 
proizvodnih zmogljivostih in resursih. 

Za uresnič itev predvidenega zaposlovanja v omejenih možnostih in 
ob določenih prioritetah celotnega družbenoekonomskega razvoja 
bodo sprejeti naslednji ukrepi: 

- v vseh panogah in dejavnostih, kjer se ugotovijo opravičene po- 
trebe in možnosti za povečanje proizvodnje in dohodka, bo uvajano 
delo v več izmenah in skrajševan delovni čas delavcev, ki delajo v 
težkih pogojih; 

- za boljše izkoriščanje osnovnih sredstev in ustvarjanje pogojev za 
večje zaposlovanje bodo organizacije združenega dela. ki premalo 
izkoriščajo svoja osnovna sredstva, odstopale ta sredstva drugim orga- 
nizacijam združenega dela, vštevši tudi pogodbene organizacije zdru- 
ženega dela, ustvarjeni pa bodo tudi pogoji in možnosti, da se ta 
sredstva odstopijo v uporabo nezaposlenim delavcem; 

- kjerkoli so podane določene primerjalne prednosti, bo zagotov- 
ljeno, da imajo prednost pri investicijskih vlaganjih dejavnosti, ki 
omogočajo zaposlovanje večjega števila delavcev; 

- zagotovljeni bodo ekonomski, zakonski in drugi pogoji za večje 
zaposlovanje v drobnem gospodarstvu, za spodbujanje zanimanja 
prebivalstva za delo v kmetijstvu in na podeželju ter za večje izkorišča- 
nje objektivnih možnosti za zaposlovanje v terciarnem sektorju; 

- spodbujan bo interes združenega dela za večje usmerjanje pro- 
cesa združevanja dela in sredstev v manj razvite regije in sprejeti 
ukrepi, da ta proces spremlja ustrezna gibljivost delavcev, zlasti stro- 
kovnih; 

- vztrajali bomo, da se zagotovijo vsi pogoji za več jo celotno eko- 
nomsko opravičeno teritorialno gibljivost delovno zmožnega prebival- 
stva; 

- spodbujane bodo vse oblike vlaganja sredstev občanov v razvoj 
materialne osnove dela in zaposlovanja v družbenem sektorju ter vse 
oblike združevanja sredstev občanov za opravljanje gospodarskih de- 
javnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov; 

- nadurno delo in druge oblike dopolnilnega dela bodo omejene na 
nujno, ekonomsko opravičeno stopnjo, zlasti pri delih in nalogah, h 
katerim lahko pritegnemo mlade nezaposlene strokovne delavce. Pre- 
nehalo bo delovno razmerje delavcem, ki so izpolnili pogoje za uvelja- 
vitev pravice do starostne pokojnine in onemogočeno zaposlovanje 
upokojencev, katerim je delovno razmerje prenehalo po sili zakona; 

- pospešen bo proces usklajevanja izobraževanja s potrebami zdru- 
ženega dela s spodbujanjem vpisa na proizvodne poklice ter zagotov- 
ljeno večje izkoriščanje sistema prekvalifikacije in dokvalifikacije de- 
lavcev za deficitarne poklice, za katere so zagotovljena delovna mesta; 

- vztrajali bomo pri odločnem izvajanju ukrepov za zagotovitev 
večje delovne discipline in odgovornosti; 

- s plani družbenoekonomskega razvoja ter plani in programi zapo- 
slovanja v družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah združenega 
dela bodo določene konkretne potrebe in možnosti za zaposlovanje in 
delovno angažiranje delavcev, ki se vračajo z začasnega dela v tujini, 
ob večjem izkoriščanju vseh potencialov, s katerimi razpolagajo za 
Dsebno zaposlovanje in povečanje zaposlenosti na splošno. 

Z uresničevanjem predvidenih ukrepov in s popolnejšim in racional- 
nejšim izkoriščanjem vseh materialnih in č loveških resursov bi ustvarili 
pogoje za odpiranje približno 150 tisoč novih proizvodnih delovnih 
mest. Skupaj z zaposlovanjem približno 40 tisoč oseb z delom s 
sredstvi, ki so v lastnini občanov, in z nadomestitvijo naravnega odliva 
približno 150 tisoč oseb, bo zaposlenih skupaj približno 340 tisoč 
novih delavcev, predvsem mladih strokovnih kadrov in pripravnikov.10 

Združeno delo in družbenopolitične skupnosti bodo sprejele tudi 
druge skupne in posebne ekonomske, socialne in politične ukrepe in 

10) Pndvtdmno taponlovmnlt bo umnUmno, č• bodo rmalUlranl pmMdtil ukrepi. KvntmkMd)• m pr»if rja/o. 
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dejavnosti, da bi z uresničevanjem predvidenega zaposlovanja zagoto- 
vili ustavitev nadaljnje rasti nezaposlenosti v državi in več je zaposlova- 
nje občanov, ki se vračajo z začasnega dela v tujini. 

Nujno je, da organizacije združenega dela, samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti opravijo analizo 
stanja glede svojih kadrov in ustrezno ukrepajo za spremembo in 
zboljšanje kadrovske sestave, da bi zagotovili višjo stopnjo tehno- 
ekonomskih in tehnoloških zmožnosti in znanja ter njihovo uporabo. 

17. V znanstveno-raziskovalnih organizacijah in organizacijah zdru- 
ženega dela bodo ustvarjani ugodnejši pogoji in uvajane olajšave in 
spodbude za hitrejši razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti kot 
dejavnosti posebnega pomena. Določeni bodo stabilni viri sredstev za 
potrebe znanstveno-raziskovalne dejavnosti in zagotovljena njihova 
rast v skladu z rastjo dohodka družbenega gospodarstva. Zboljšani 
bodo pogoji za financiranje investicij v znanost, omogočen uvoz nujne 
opreme, ki jo ne proizvajamo v državi, brez plačila carine in uvoznih 
davšč in, zmanjšana davčna obremenitev sredstev za financiranje 
znanstveno-raziskovalnega dela, ustvarjeni pogoji za uvoz znan- 
stveno-strokovne literature ter sprejeti ukrepi in aktivnosti, za pospe- 
šeno uporabo sodobne znanosti in tehnologije. Inventivna dejavnost 
kot pomemben dejavnik razvoja bo materialno in družbeno še bolj 
spodbujana. Posebnega pomena je, da bistveno zboljšamo organizira- 
nost znanosti in jo bolj trdno povežemo in integriramo s skupnimi 
programi znanstveno-raziskovalnega dela. 

V. 
18. Odpravljene bodo motnje na trgu in usklajevani odnosi med 

ponudbo in povpraševanjem. Z ukrepi ekonomske politike in z drugimi 
ukrepi bo zagotovljen vpliv meril ekonomske prisile na vedenje gospo- 
darskih subjektov, poslovanje in razvoj. Z dosledno uporabo sistema, s 
spremembo predpisov in drugih ukrepov ter z odločno družbeno 
akcijo bo zagotovljeno delovanje enotnega jugoslovanskega trga. 

Da bi odpravili vzroke nezadostnega delovanja tržnih meril in krnje- 
nja enotnosti jugoslovanskega trga, bodo sprejeti naslednji ukrepi. 

- federacija, republike, avtonomni pokrajini in občine bodo najka- 
sneje do konca prvega polletja prouč ile predpise iz svoje pristojnosti in 
spremenile določbe in prakso, ki vpliva na omejitev gibanja blaga, 
delavcev, akumulacije in deviz in povzroča zapiranje v teritorialne 
okvire; 

- v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 
bodo v skladu z energetsko bilanco Jugoslavije in s sredstvi, predvide- 
nimi za te namene v plač ilni bilanci države v okviru enotnih meril 
sporazumno določeni način in dinamika zagotavljanja potrebnih de- 
viznih sredstev za plačevanje nafte, naftnih derivatov in premoga za 
koksanje iz uvoza. 

- z družbenim sporazumom bodo zagotovljena devizna sredstva, s 
sporazumom pa določeno enakomerno in enako preskrbovanje enot- 
nega trga z zdravili, osnovnimi živili, detergenti in motornim gorivom. 

- z ukrepi ekonomske politike, zlasti pa s kreditno politiko bo 
spodbujano hitrejše povezovanje proizvajalcev osnovnih živil in trgo- 
vinskih organizacij ter združevanje sredstev za več jo proizvodnjo za 
domače potrebe in izvoz. Zboljšana bo organizacija odkupa in prometa 
kmetijskih pridelkov in zagotovljena smotrna uporaba teh pridelkov; 

- sklenjen bo družbeni dogovor o zagotovitvi stabilnih virov sred- 
stev za financiranje blagovnih rezerv. S pogodbami z individualnimi 
proizvajalci in zadrugami bo zagotovljeno kreditiranje proizvodnje 
mesa in za rezerve v živi živini. Z zagotovitvijo potrebnih deviznih in 
dinarskih sredstev se bo povečala vloga zveznih blagovnih rezerv. Za 
financiranje rezerv na ravni federacije, republik in pokrajin se bosta 
uprabila del primarne emisije in brezobrestno kreditiranje; 

- sprejeti bodo ukrepi za ureditev števila posredovalcev pri obliko- 
vanju cen v prometu na debelo in v prometu na drobno ter za način 
obračunavanja odvisnih stroškov v ceni; 

- vse družbenopolitične skupnosti oziroma njihovi inšpekcijski, pra- 
vosodni in drugi organi, pristojni za zatiranje in odpravljanje pojavov 
spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga bodo odločno ukre- 
pali, da bi prepreč ili naturalno menjavo, vezane posle in postavljanje 
pogoja deviznih plač il pri menjavi, zapiranje trga in omejevanje gibanja 
blaga, storitev, akumulacije in deviz. 

19. Glavna naloga politike cen je zmanjšanje inflacijske stopnje z 
uporabo vseh razpoložljivih ukrepov ekonomske politike. Ustvarjale se 
bodo potrebne možnosti, da organizacije združenega dela oblikujejo 
cene po tržnih pogojih. 

v okviru politike cen je nujno vzpostaviti skladnejša relativna raz- 
merja med cenami tako, da se odpravljajo najrazličnejše motnje v 
položaju panog in grupacij v primarni delitvi in zagotovi nadaljnje 
usklajevanje domačih cen z izvoznimi in uvoznimi cenami. 

Na sektorjih blaga in storitev, kjer sta ponudba in povpraševanje 
dovolj usklajena, se bodo cene oblikovale po tržnih pogojih. To se 
nanaša zlasti na proizvode, ki niso bistvenega pomena za reprodukcij- 
ske stroške in življenjsko raven prebivalstva. 

Cene proizvodov za reprodukcijsko porabo se bodo oblikovale s 
samoupravnimi sporazumi in drugimi oblikami trajnega sodelovanja 
med proizvajalci in porabniki, ki so med seboj reprodukcijsko odvisni; 
temeljno merilo v teh sporazumih pa morajo biti izvozne oziroma 
uvozne cene. Zatirane bodo vse oblike monopolnega sporazumevanja 
o cenah in ilegalnega poviševanja cen z raznimi dodatki. 

Zaradi stabilizacije cen kmetijskih pridelkov bomo razč lenili sistem 
in zagotovili sredstva za zmanjšanje določenih stroškov kmetijske 

proizvodnje z uvedbo kompenzacij in regresov za zmanjšanje določe- 
nih stroškov proizvodnje v kmetijstvu. Sredstva za te namene bodo 
zagotovljena iz porabe proizvodov in storitev, ki niso vitalnega pomena 
za življenjsko raven prebivalstva ter iz uvoznih taks za proizvode 
kmetijskega izvora. Sistem kompenzacije in regresa mora biti v funkciji 
povečanja kmetijske proizvodnje za trg, zlasti pa v funkciji večjega 
odkupa pšenice, koruze, industrijskih rastlin, živine in mleka. 

Na gibanje cen bomo vplivali predvsem z ukrepi ekonomske politike, 
s katerimi je treba destimulirati povečanje dohodka s povišanjem cen. 
S tem spremembami je treba vplivati na kakovostne spremembe pri 
gospodarjenju s povečanjem proizvodnje in ponudbe blaga na trgu, 
zmanjšanjem stroškov, več jo produktivnostjo dela in z boljšim izkorišča- 
njem zmogljivosti. 

Ukrepi neposredne kontrole cen se bodo uporabljali deferencirano 
in selektivno v posameznih gospodarskih dejavnostih, v katerih bo 
ugotovljeno, da se z drugimi ukrepi ekonomske politike ne more 
uč inkovito in ustrezno vplivati na cene. Hkrati bodo ti ukrepi podprti 
tudi z drugimi ukrepi ekonomske politike. 

VI. 
20. Glavne naloge monetarne in kreditne politike so omilitev pro- 

blema nelikvidnosti v gospodarstvu, odpravljanje zastoja v proizvodnji 
in spodbujanje proizvodnje za izvoz, izvoza, kmetijske proizvodnje in 
odkupa. Vodili bomo politiko omejene rasti monetarnih agregatov, 
tako da bo rast neto domače aktive in plasmajev bank počasnejša od 
predvidene nominalne rasti družbenega proizvoda. 

Da bi se zmanjšala zadolženost in povečala stopnja samofinancira- 
nja, bodo organizacijam združenega dela na selektivni podlagi repro- 
gramirani dolgovi iz kreditov, konventiran del kreditov iz primarne 
emisije in sprejeti drugi ukrepi za zboljšanje položaja organizacij 
združenega dela na monetarno-kreditnem področ ju. Za uresnič itev teh 
nalog bodo sprejeti naslednji ukrepi: 

- Narodna banka Jugoslavije bo z ukrepi in instrumenti monetarne 
in kreditne politike zagotovila dinamično usklajevanje predvidenega 
porasta denarne mase, nato domače aktive in bančnih plasmajev v 
skladu s sezonskimi potrebami gospodarstva; 

- ne bo kreditirano oblikovanje in ohranjanje zalog ter ustvarjanje 
umetnega pomanjkanja blaga na trgu zaradi pritiska, da se povečajo 
cene; 

- kreditna sredstva iz primarne emisije se bodo konvertirala selek- 
tivno organizacijam združenega dela. To bo povečalo sposobnost 
organizacij združenega dela za samofinanciranje in omililo sedanje 
breme obrsti; 

- banke bodo na podlagi dogovorjenih meril, izdelanih analiz in 
usklajenih sanacijskih programov reprogramirale kreditne obveznosti 
organizacij združenega dela, 

- spremembe in dopolnitve predpisov s področja monetarnega, 
kreditnega in bančnega sistema ter plačilnega in obračunskega si- 
stema bodo odprle možnosti za ukrepe za več jo integriranost, uč inko- 
vitejšo in samotrnejšo uporabo denarnih sredstev ter za pospešitev 
njihovega obtoka, in zagotovile prednost izplač ilom obveznosti iz 
dolžniško-upniških razmerij. Sprejeti bodo tudi ukrepi za zmanjšanje 
in ureditev dolžniško-upniških razmerij (širša uporaba kontokorentih 
razmerij, raznih oblik pobotanja dolgov in terjatev, cesije in asignacije) 
ter ukrepi za urejanje tečajnih razlik idr.; 

- za zagotovitev likvidnosti v plačilih v naši državi in v tujini bodo 
Narodna banka Jugoslavije in pristojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti ukrepali, da banke redno izpolnjujejo obveznosti iz naslova 
zunanjih kreditov in obveznosti v naši državi; 

- povečana bo odgovornost bank za neredno izpolnjevanje prevze- 
tih obveznosti, za prevzemanje obveznosti brez kritja ter za finančno 
nedisciplino; 

- v določenih monetarnih in kreditnih okvirih bodo zagotovljeni 
najugodnejši pogoji za kreditiranje proizvodnje za izvoz in izvoza, 
zlasti na konvertibilno področ je, ter proizvodnje, odkupa in zalog 
osnovnih kmetijskih pridelkov in živil v primerjavi z drugimi selektiv- 
nimi nameni; 

- sprejeti bodo ukrepi, da bi bila rast investicijskih kreditov precej 
počasnejša od rasti celotnih bančnih plasmajev, razen vlaganj v pre- 
dnostne namene, določene v tej resoluciji; 

- s politiko obrestnih mer bo zagotovljena smotrna uporaba denar- 
nih sredstev, spodbujanje vseh oblik varčevanja uporabnikov družbe- 
nih sredstev in občanov ter uč inkovitejše poslovanje v celoti. Nadalje- 
valo se bo usklajevanje obrestnih mer s stopnjo inflacije, pri čemer si 
bomo prizadevali, da se inflacija č im bolj zavre. Obrestne mere se bodo 
usklajevale tako, da bo zagotovljeno diferenciranje obrestnih mer v 
skladu s prioritetno politiko. Obrestne mere za plasmaje za izvoz blaga 
in storitev ter za proizvodnjo in zaloge osnovnih kmetijskih pridelkov in 
živil bodo nižje v primerjavi z drugimi selektivnimi nameni, ki se 
podpirajo s primarno emisijo. V odloku o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v. 
letu 1984 bo določeno, da se uvedejo minimalne obrestne mere za 
plasmaje poslovnih bank ter nač in njihove uskladitve s stopnjo infla- 
cije; 

11) Naloge monetarne In In kreditne politike bodo natančneje določene v odloku o ciljih In nalogah akupne emlaljake In denarne politike ter akupnlh temeljev kreditne politike. 
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- obvezna rezerva bank pri Narodni banki Jugoslavije in drugi 
instrumenti za monetarno ureditev se bodo uč inkoviteje uporabljali za 
ureditev količ ine denarja v obtoku, da bi se zagotovila likvidnost; 

- z ukrepi monetamo-kreditne politike se bodo izvozniki spodbujali, 
da č imprej izterjajo devize in da jih prinesejo v državo, pri čemer bo 
onemogočeno kreditiranje organizacij združenega dela, ki devizni 
priliv, ustvarjen z izvozom blaga in storitev, zadržujejo na svojih deviz- 
nih računih, dinarska sredstva za tekočo reprodukcijo pa si zagotav- 
ljajo s krediti, vštevši tudi primarno emisijo; 

- končano bo delo v zvezi s spremembami monetarnega in kredit- 
nega sistema, da bi se bistveno zboljšal položaj organizacij združe- 
nega dela na monetarnem področju in bančnem sistemu ter da bi se 
zagotovilo uč inkovitejše delovanje sistema in onemogočilo deficitarno 
financiranje investicij in drugih oblik porabe; 

- povečala se bosta vloga in odgovornost Narodne banke Jugosla- 
vije pri izvajanju emisijske in monetarne politike v celoti. 

VII. 
21. Za ureditev odnosov na področju pridobivanja in delitve do- 

hodka ter realnejšega izkazovanja celotnega prihodka, dohodka in 
čistega dohodka bodo sprejeti naslednji ukrepi: 

- ocenjena bo vrednost osnovnih sredstev in spremenjen sistem 
amortizacije ter zagotovljena pravočasna revalorizacija osnovnih sred- 
stev, da bi se zagotovila vsaj enostavna reprodukcija družbenih sred- 
stev. Te rešitve se bodo uporabljale tudi za obračun rezultatov poslo- 
vanja v letu 1984; - opravljene bodo spremembe in dopolnitve 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, 
da bi se celotni prihodek in dohodek realneje izkazovala; 

- sklenjen bo družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo ter osebni prejemkih delavcev v breme materialnih 
stroškov; 

- sklenjen bo poseben dogovor, ki bo določ il enotna merila za 
ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat posebnih ugodnosti na trgu in 
pri pridobivanju dohodka, ter način razpolaganja s tem delom do- 
hodka; 

- urejeno bo, da se akontacije davkov in prispevkov iz dohodka in 
akontacije osebnih dohodkov izplačujejo v tekočem obračunskem 
obdobju do ugotovitve dohodka s periodičnim obračunom in zaklju- 
čnim računom največ do zneska izplačanih akontacij za predhodno 
obračunsko obdobje; 

- posebej si bomo prizadevali za zmanjšanje števila organizacij 
združenega dela, ki poslujejo z izgubami, in da se zmanjšajo izgube. 
Dosledno se bodo uporabljali predpisi o sanaciji in prenehanju dela 
organizacij združenega dela, opravila se bo sanacija organizacij zdru- 
ženega dela in spremenili proizvodni programi ter prenehalo delo, če 
bo to nujno. 

VIII. 
22. Z ukrepi ekonomske politike in drugimi dejavnostmi bo zagotov- 

ljeno usklajevanje vseh oblik porabe z realnimi možnostmi in ustvarje- 
nimi dohodkom. Zato bodo republike in avtonomni pokrajini sprejele 
družbeni dogovor, v katerem bodo na selektivni podlagi določeni 
okviri posameznih oblik porabe. 

Da bi vse oblike porabe spravili v realne okvire, je nujno do predvide- 
nih sprememb in razčlenitve glavnih odnosov in mehanizmov gospo- 
darskega sistema ohraniti potrebne intervencijske ukrepe. 

Osebni dohodki v proizvodnji morajo rasti v skladu z rezultati dela, v 
drugih dejavnostih pa počasneje od rasti osebnih dohodkov v proiz- 
vodnji. Sredstva za splošne družbene in skupne potrebe v republikah 
in avtonomnih pokrajinah bodo realno nižja kot v prejšnjem letu, 
nominalno pa bodo rasla počasneje od družbenega proizvoda. 

23. V sistemu politike razporejanja dohodka in sredstev za osebne 
dohodke je treba zagotoviti doslednejšo delitev po rezultatih dela, 
popolnejšo uveljavitev proizvodnega in kreativnega dela, načela svo- 
bodne menjave dela in krepitve materialne osnove dela. Zato je nujno 
spodbuditi splošno pobudo in ustvarjalnost delavcev za uč inkovitejše 
izkoriščanje razpoložljivih virov, ustvarjanje višjega realnega dohodka 
in osebnih dohodkov. Za uresnič itev te politike je potrebno; 

- z razporejanjem dohodka in čistega dohodka zagotoviti krepitev 
akumulativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva in hitrejšo 
rast za razširitev materialne osnove dela od rasti sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo, upoštevajoč pri tem, da se z odločitvami v 
organizacijah združenega dela vzpostavljajo ugodnejši, z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi določeni odnosi med bruto 
osebnimi dohodki na delavca in akumulacijo ter angažiranimi sredstvi; 

- da sredstva za osebne dohodke delavcev v gospodarstvu v odvi- 
snosti od rasti produktivnosti dela rastejo počasneje od dohodka in 
čistega dohodka, rast sredstev za osebne dohodke delavcev v nego- 
spodarstvu pa usklajuje z rastjo v gospodarstvu; 

- pri delitvi sredstev za osebne dohodke bolj vrednotiti delo v 
materialni proizvodnji, delo pod težjimi pogoji ter kreativno delo. S tem 
je treba zagotoviti, da tiste OZD, ki glede na vloženo delo in angažirana 
sredstva ustvarjajo več ji dohodek in izločajo nadpovprečno akumula- 
cijo, izločajo tudi nadpovprečna sredstva za osebne dohodke; 

- da organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubami, izplaču- 
jejo po zaključnem računu osebne dohodke samo do ravni zajamčenih 

osebnih dohodkov. Če so izgube nastale iz objektivnih razlogov, smejo 
biti osebni dohodki izjemoma tudi višji od zajamčenih, če zainteresi- 
rani subjekti zagotovijo ustrezna sredstva; 

- da sredstva, ki se izločajo za skupno porabo flelavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih rastejo največ 
do rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu republike oziroma avtono- 
mne pokrajine, pri čemer je treba s selektivno politiko zagotoviti 
reševanje socialnih problemov delavcev z nizkimi dohodki na č lana 
gospodinjstva. 

Za zagotovitev enotne družbeno primerljive informacijske podlage 
za planiranje in analizo gibanja osebnih dohodkov in produktivnosti 
dela v organizacijah združenega dela bo določena metoda za izraču- 
navanje in izkazovanje vseh kazalnikov, ki so bistveni za uč inkovitejše 
vodenje in popolnejše spremljajo uresničevanje določene politike, v 
skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje razmerij pri pridobivanju in razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka, pri delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo in osebne prejemke delavcev v breme materialnih 
stroškov. 

24. V skladu z materialnimi pogoji bodo v organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbe- 
nopolitičnih skupnostih ukrepali in delovali, da bi ustavili upadanje 
realnih osebnih dohodkov, ublažili socialne probleme in zavarovali 
življenjsko raven, pri čemer si bodo prizadevali, da bo breme stabiliza- 
cije enakomerneje razporejeno, ne da bi bilo skaljeno načelo delitve po 
rezultatih dela. 

Nujno je ustvarjati pogoje, da delovni ljudje zagotavljajo življenjsko 
raven s povečanjem produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilno- 
sti in na tej podlagi s povečanjem dohodka in osebnih dohodkov, s č im 
doslednejšo uporabo načela delitve po rezultatih dela in s popolnejšo 
uveljavitvijo proizvodnega, kreativnega dela in dela v težkih pogojih. 

V organizacijah združenega dela, v katerih ustvarjajo delavci nizke 
osebne dohodke, bodo iskali nove možnosti za produktivno delo, 
usmerili se bodo v nove programe, novo organizacijo dela, boljšo 
uporabo zmogljivosti in kadrov ter celotno ali delno oprostitev davkov 
in prispevkov. 

V odvisnosti od materialnega položaja delavca in njegove družine bo 
s selektivno uporabo sredstev skupne porabe v organizacijah združe- 
nega dela po načelih solidarnosti in vzajemnosti varovana življenjska 
raven delavcev s preskrbovanjem z gorivom in ozimnico, z zagotavlja- 
njem družbene prehrane, prevoza z dela in na delo, regresa za letni 
dopust ipd. Delavcem, ki so v posebej težkem materialnem položaju, 
bodo zagotovljena dodatna sredstva, ki bodo omilila neugodne posle- 
dice povečanja cen najvažnejših prehrambenih izdelkov in storitev. 

Zagotovljeno bo ustrezno celotno ali delno nadomestilo osebam, ki 
prejemajo otroški dodatek (v odvisnosti od cenzusa skupine in števila 
otrok), uživalcem pokojnine, ki prejemajo varstveni dodatek, uživalcem 
nadomestila za začasno brezposelnost, družinskim članom oseb v 
obvezni vojaški službi, hraniteljem družine, osebam, ki prejemajo so- 
cialno pomoč, civilnim vojnim invalidom, uživalcem štipendij in posojil 
iz družin z nizkimi prejemki na č lana gospodinjstva, za znesek dose- 
žene rasti cen osnovnih prehrambenih izdelkov in storitev. Zagotov- 
ljeno bo delno nadomestilo uživalcem osnovne denarne pomoč i in 
uživalcem nizkih pokojnin, katerih dohodki na č lana gospodinjstva ne 
presegajo zneska mejnih pokojnin. 

Sredstva za te namene bodo zagotovljena z delitvijo in smotrno 
uporabo sredstev v. okviru samoupravnih interesnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih skupnosti ter s črpanjem rezerv, z delno ali s celotno 
oprostitvijo davkov in prispevkov ter drugih obveznosti in z najema- 
njem posojil pod ugodnejšimi pogoji. 

Pri zaposlovanju bo ob drugih enakih pogojih dana prednost ose- 
bam iz gospodinjstev z najnižjimi povprečnimi dohodki na č lana go- 
spodinjstva. Povečano bo nadomestilo med začasno brezposelnostjo 
tako, da bo spremenjen cenzus pri prejemnikih iz najbolj ogroženih 
kategorij gospodinjstev. 

Zagotovljena bo namenska uporaba sredstev za subvencioniranje 
stanarine ob omilitvi sedanjih cenzusov. Ugotovljene bodo možnosti 
za subvencioniranje stroškov za stanovanje v ustreznem stanovanju 
tistim kategorijam prebivalstva, ki jim je to nujno, ter za subvencionira- 
nje stanarin podnajemnikom, ki imajo nizke dohodke na č lana gospo- 
dinjstva. 

Delavci, upokojenci in drugi delovni ljudje z nizkimi prejemki na 
člana gospodinjstva bodo oproščeni plač ila vseh oblik samoprispev- 
kov. 

25. S samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in ukrepi 
ekonomske politike bo zagotovljeno, da bodo celotna sredstva za 
zadovoljevanje splošnih družbenih In skupnih potreb, vštevši tudi 
sredstva, ki imajo značaj osebnih prejemkov, v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah rasla počasneje od rasti družbenega proizvoda. V 
republiki oziroma avtonomni pokrajini se lahko določ i diferencirana 
rast sredstev za posamezne namene oziroma uporabnike, vendar ce- 
lotna rast sredstev za splošne družbene in skupne potrebe ne sme biti 
več ja od rasti sredstev, ki jih predvideva ta resolucija'2. 

Za uresničevanje te politike bodo sprejeti naslednji ukrepi; 
- z zakonom bo na ravni federacije urejena začasna prepoved 

razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupno- 

13) Okviri In moinoatl z* zmanjšanja Mi obMk poraba aa ta ugotavljajo In pravarfajo, a tam da morajo rat ti počaanaja od raatl druibanaga proizvoda. 
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sti in samoupravnih interesnih skupnosti nad predvideno rastjo, dokler 
se ne sprejme predpis na podlagi dogovora republik in avtonomnih 
pokrajin, ki ga predvideva ta resolucija: 

- s politiko davkov in prispevkov v republiki in avtonomni pokrajini, 
z ustreznimi predpisi in drugimi ukrepi bo zmanjšana obremenitev 
gospodarstva z izdatki za splošne družbene in skupne postrebe; 

- družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti 
bodo pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za leto 1984 znova 
prouč ile predpise in samoupravne splošne akte, ki določajo pravice 
uporabnikov sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih 
potreb, in te pravice uskladile z rapoložljivimi možnostmi. Zmanjševalo 
se bo število samoupravnih interesnih skupnosti in administrativnega 
aparata, posamezne dejavnosti pa smotrneje organizirale z ustanovi- 
tvijo skupnih služb za več  samoupravnih interesnih skupnosti, organov 
in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, da bi se odhodki za 
splošne družbene in skupne potrebe uskladili z materialnimi mož- 
nostmi. 

IX. 
26. Proračun federacije bo usklajen s politiko ekonomske stabiliza- 

cije in ekonomsko politiko za leto 1984. 
Opomba: Besedilo o proračunu federacije bo oblikovano po uskladi- 

tvi stališč o tem vprašanju in bo poslano Skupščini SFRJ pozneje. 
X. 

27. Temeljni elementi davčnega sistema in davčne politike bodo z 
ustreznimi dogovori izenačeni in prilagojeni zahtevam dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

Zmanjševala se bo obremenitev gospodarstva s stroški družbene 
režije, tako da bo breme ekonomske stabilizacije enakomerneje razpo- 
rejeno. S progresivnim obdavčevanjem prihodkov, ki niso rezultat dela 
(promet premoženja idr ), bodo zajeta sredstva, ki so vir znatnih social- 
nih razlik. 

Z davčno politiko na področ ju kmetijstva se bo spodbujala smotr- 
nejša uporaba kmetijskega zemljišča. Povečani bodo davki od dohod- 
kov, pridobljenih v izjemno ugodnih naravnih in drugih pogojih, in 
davek od vseh vrst monopolnega dohodka in rente. Pri tem se bo 
izvajala politika progresivnega obdavčevanja: od večjih dohodkov in 
drugih prihodkov se bodo plačevali več ji davki za zadovoljevanje 
družbenih potreb. 

V sistemu prometnega davka bo s postopnim zmanjševanjem obdav- 
čevanja elementov družbene reprodukcije in delovnih sredstev ter s 
povčanim in diferenciranim obdavčevanjem proizvodov, ki niso bistve- 
nejšega pomena za standard prebivalstva, ob reviziji davčnih olajšav in 
oprostitev zagotovljena krepitev ekonomske in socialne funkcije te- 
meljnega prometnega davka. 

Politika posebnega prometnega davka bo v skladu z ekonomsko in 
socialno funkcijo temeljnega prometnega davka. Stopnja rasti prihod- 
kov iz naslova posebnega davka od prometa prihodkov in storitev v 
republikah, avtonomnih pokrajinah in občinah ne sme biti več ja od 5% 
osnovnega prihodka od tega davka v letu 1983. 

S progresivnim obdavčevanjem ob diferenciranih davčnih stopnjah 
po panogah in grupacijah in z uporabo davčnih olajšav bo zagotov- 
ljeno, da bo davčna politika republik, avtonomnih pokrajin in občin 
bolj v funkciji ekonomske politike. 

Družbenopolitične skupnosti bodo z uvedbo davčnih olajšav in 
davčnih oprostitev spodbujale razvoj kmetijstva, razvoj in pospeševa- 
nje drobnega gospodarstva, zaposlovanje, izvoz, ustvarjalnost in izu- 
miteljstvo. Znanstveni in tehnološki projekti, pomembni za razvoj pro- 
izvodnje, bodo posebej ugodno obravnavani v davčni politiki. 

Odločno se bodo preprečevale vse oblike bogatenja brez dela, 
izpodkopavanje družbene lastnine in izogibanje poravnavi družbenih 
obveznosti. V ta namen bodo ustrezno spremenjeni predpisi, bo pove- 
čana inšpekcijska kontrola in sprejeti ustrezni ukrepi za spoštovanje 
zakonitosti in družbene morale. 

XI. 
28. Politika hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 

In SAP Kosovo se bo uresničevala - predvsem z opiranjem na lastne 
sile — s hitrejšim združevanjem dela in sredstev in z zagotovitvijo 
dogovorjenih sredstev za hitrejši razvoj. Z aktivnostmi organizacij 
združenega dela in njihovih asociacij ter s spodbudnimi ukrepi družbe- 
nopolitičnih skupnosti bo zagotovljeno združevanje dogovorjenega 
dela sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Posebna pozornost bo posvečena hitrejšemu družbenoekonom- 
skemu razvoju SAP Kosovo v skladu s političnimi izhodišč i za akcijo 
Zveze komunistov Jugoslavije pri razvoju socialističnega samouprav- 
ljanja, bratstva in enotnosti ter skupništva na Kosovu. 

Za reševanje pereč ih ekonomskih problemov in ustvarjanje pogojev 
za najhitrejši razvoj SAP Kosovo bodo sprejeti tudi naslednji ukrepi: 

- del sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij, ki so bila predvidena za združeva- 
nje, se bo vplačeval na poseben račun pri Združeni banki Kosova, da bi 
se do združevanja uporabljal za izboljšanje likvidnosti gospodarstva 
pokrajine; 

- odloženo bo plačevanje anuitet za kredite Sklada federacije, ki 
zapadejo v plač ilo v letih 1983 in 1984; 

- podporo bodo dobile organizacije združenega dela v pokrajini, ki 
redno izpolnjujejo fiksne in garantirane obveznosti iz zunanjih kredi- 
tov; 

- zagotovljene bodo carinske olajšave pri uvozu specifične opreme 
in nadomestnih delov, ki se ne proizvajajo pri nas, za objekte, ki se 
gradijo z združevanjem dela in sredstev. 

Zvezni izvršni svet bo na začetku leta obravnaval uresničevanje 
domnev za najhitrejši razvoj SAP Kosovo, posebej glede realizacije 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih območij, zlasti pa dela sredstev, ki je bil predviden za 
združevanje, uresničevanje drugih dogovorjenih spodbudnih ukrepov, 
reševanja vprašanj prezadolženosti gospodarstva, izboljšanja notranje 
likvidnosti in možnosti za uvoz specifične opreme za prednostne 
objekte. Zvezni izvršni svet bo po potrebi sprejel ali predlagal ustrezne 
ukrepe, da bi se ustvarili pogoji za najhitrejši razvoj te pokrajine. 

Vse družbenopolitične skupnosti bodo na začetku leta določ ile 
spodbudne ukrepe ekonomske politike za hitrejše združevanje dela in 
sredstev med organizacijami združenega dela z razvitih in manj razvi- 
tih območij (davčne olajšave, ugodnejši pogoji za izkoriščanje stavb- 
nega zemljišča, carinske olajšave idr ). 

Pripravljene bodo spremembe v sistemu spodbujanja in preobrazba 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Sprejeta bodo tudi objektivi- 
zirana merila in kazalniki za določanje stopnje gospodarske razvitosti 
republik in avtonomnih pokrajin. 

XII. 
29. Spričo izrazito zaostrenih političnih in ekonomskih odnosov v 

svetu in vse večje oboroževalne tekme je nadaljnji razvoj splošne 
ljudske obrambe In družbene samozaščite sestavni del dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije in ena prednostnih nalog celotnega 
družbenega razvoja. Zato je treba za povečanje obrambne sposobnosti 
zagotoviti ustrezna sredstva in druge pogoje v skladu z dogovorjeno 
politiko. 

Težišče mora biti še naprej na modernizaciji in razvojnih nalogah, ki 
neposredno krepijo bojno sposobnost Jugoslovanske ljudske armade 
To se nanaša zlasti na zagotovitev sodobnega orožja in vojaške 
opreme, raziskovalno-razvojno delo na področ ju vojne tehnike, mo- 
dernizacijo in razširitev zmogljivosti za razvoj, proizvodnjo in remont 
orožja in vojaške opreme, modernizacijo materialne podlage in večjo 
uč inkovitost pouka in šolstva ter na zagotavljanje in izpopolnjevanje 
kadrov. 

Razvoj drugih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite je treba financirati glede na prioritete, določene v srednjeroč- 
nih načrtih o ustvarjanju materialnih in drugih pogojev za uresničeva- 
nje in razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

XIII. 
30. Politika družbenoekonomskega razvoja v letu 1984, ki jo ta 

resolucija določa na podlagi dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije, je natančneje razčlenjena v odloku o skupni devizni politiki s 
projekcijo plačilne bilance in projekcijo devizne bilance, odloku o ciljih 
in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike, v proračunu federacije s spremljajoč imi dokumenti, v 
ustreznih spremembah in dopolnitvah zakonov ter s sklepanjem sa- 
moupravnih sporazumov in družbenih dogovorov in dogovorov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin ter v ukrepih pristojnih organov družbeno- 
političnih skupnosti. 

Zvezni izvršni svet bo sprejel program delovanja in ukrepov za 
izvrševanje resolucije o politiki družbenekonomskega razvoja Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije v letu 1984, v katerem bo 
določ il konkretne naloge, nosilce in roke za uresnič itev nalog ekonom- 
ske politike v letu 1984. 

31 Zvezni izvršni svet bo spremljal gospodarska gibanja in uresniče- 
vanje politike ekonomske stabilizacije in o tem obveščal Skupščino 
SFRJ ter sprejemal in predlagal ustrezne ukrepe za uresničevanje 
določene politike. 
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