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/. UVOD 
Gospodarske razmere terjajo zavestno akcijo za njihovo 

spreminjanje na podlagi dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije in načrta njegovega uresničevanja v 
SR Sloveniji v vseh organizacijah združenega dela, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih. Med ključne cilje družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v letu 1984 smo opredelili 
povečanje konvertibilnega izvoza blaga in storitev, pove- 
čanje proizvodnje, začetek sanacije finančnega položaja 
združenega dela in ohranitev akumulativne sposobnosti 
gospodarstva ob nadaljnjem prilagajanju vseh oblik po- 
rabe razpoložljivemu dohodku ter manjšo rast cen kot v 
letu 1983. 

Gospodarska gibanja na začetku leta in ukrepi za oživ- 
ljanje izvoza in proizvodnje, za finančno konsolidacijo 
gospodarstva in za postopno sproščanje cen, narekujejo 
oceno spremenjenih pogojev poslovanja gospodarstva v 
naslednjih mesecih, načrte aktivnosti ter dodatne ukrepe 
za dosego resolucijskih ciljev v letu 1984 in ciljev dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije. 

Nove zakonske ureditve in ukrepi ekonomske politike 
bodo povzročili spremembe v pogojih pridobivanja do- 
hodka med panogami, pa tudi znotraj panog bodo učinki 
na dohodek zelo različni. Vrsto premikčv je mogoče priča- 
kovati med surovinskimi in predelovalnimi panogami, 
vrsta premikov cen pa bo izvršena brez upoštevanja dane 
strukture stroškov in podobno. Tudi spremembe na po- 
dročju obrestnih mer in zagotavljanja obratnih sredstev 
bodo na organizacije združenega dela in druge uporab- 
nike družbenih sredstev delovale zelo različno. 

Hkrati ocenjujemo, da bo inflacija občutneje vplivala na 
osebno, skupno, splošno in investicijsko porabo od pred- 
videne ravni v resoluciji za leito 1984. 

Na osnovi načrtovane 30% -ne tekoče rasti proizvajal - 
skih cen, predvidene v projekciji rasti cen v letu 1984, je 
računati, da se bo inflacija ob koncu leta približala 50%. 
Če upoštevamo, da se bodo OD s prispevki povečali po tej 
projekciji za 27,6%, prispevki in davki iz dohodka za 19%, 
bi prišlo do znatnega zmanjšanja realnih OD in sredstev za 
skupno in splošno porabo. V kolikor bi ob upoštevanju 
take rasti cen upoštevali delitveno politiko, ki jo predvi- 
deva resolucija SR Slovenije, bi morala znašati stopnja 

■rasti OD v letu 1984 okoli 40%. 

Z ukrepi ža zmanjševanje prispevkov za skupno porabo 
iz osebnih dohodkov, z odpravljanjem neupravičenega in 
neracionalnega trošenja dela sredstev skupne porabe v 
TOZD ter z ukrepi za zmanjševanje in reprogramiranje 
samoprispevkov, bodo izplačila sredstev za čište osebne 
dohodke rastla hitreje, s tem pa bodo zmanjšani tudi 
negativni učinki rasti cen življenjskih potrebščin na realno 
vrednost osebnih dohodkov. Celota predlaganih ukrepov 
in še posebej za ohranjanje realne vrednosti čistih osebnih 
dohodkov je vzpodbuda in pogoj za samoupravno aktiv- 
nost delavcev, samoupravnih organizacij in skupnosti pri 
uresničevanju tega programa. 

Iz teh ocen izhaja, da spremenjeni položaj slovenskega 
gospodarstva v primarni delitvi vpliva na nadaljnje poslab- 
ševanje finančnih rezultatov in na zniževanje deleža do- 
hodka v celotnem prihodku. 

Poleg tega pa bo potrebno ob spremenjenih cenovnih 
razmerjih in ukrepih za finančno konsolidacijo gospodar- 
stva razreševati nakopičene posledice potrošnje nad ob- 
segom realnih možnosti iz preteklih let. Poraba fiktivnega 
dohodka v organizacijah združenega dela in investiranje 
nad obsegom realno ustvarjene akumulacije sta povzro- 
čila prezadolženost gospodarstva v vseh poslovnih raz- 
merjih: med organizacijami združenega dela, do poslov- 
nih bank in do tujine. V prizadevanjih, da je vsaj pretežni 
del teh obveznosti sproti poravnan, je nastal primanjkljaj 
trajnih virov obratnih sredstev. Zaradi teh razmerij bo 
uveljavitev zakona o zagotavljanju trajnih obratnih sred- 
stev vplivala na zmanjševanje obsega investicijske porabe, 
kar bo v posameznih primerih ogrozilo celo obnovo 
osnovnih sredstev v pogojih enostavne reprodukcije ter 
izvedbo nekaterih ključnih investicijskih projetkov, usmer- 
jenih v izvozno in v kmetijsko proizvodnjo. V naslednjih 
letih bo potrebno pospešeno nadomestiti tudi časovno 
razmejene negativne tečajne razlike. Kljub vnaprej dogo- 
vorjenim jamstvom in prevzetim obveznostim članic te- 
meljnih bank oziroma udeležencev pri uporabi kreditnih 
sredstev, najetih v tujini, še vedno prihaja do pričakovanj o 
možnostih odpisa, odlaganja aH zakonskega razreševanja 
teh obveznosti. V programih sanacije finančnega položaja 
temeljnih bank in organizacij združenega dela je zato 
potrebno čimprej določiti ukrepe za izvršitev že prevzetih 
obveznosti in določiti roke za njihovo poravnavanje, hkrati 
pa dosledno preprečevati nastajanje in izkazovanje nega- 
tivnih tečajnih razlik v prihodnjih obračunskih obdobjih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli s predlogom zakona 



Že nekaj let ugotavljamo prekomerno obremenjenost 
dohodka gospodarstva z obveznostmi za plačilo obresti in 
drugih nadomestil za sposojena sredstva. Te obremenitve 
se bodo z najnovejšimi ukrepi politike obrestnih mer še 
povečale, čeprav bodo v globalu ohranjena razmerja med 
dohodki od obresti in izdatki za plačane obresti. Takšen 
porast mora spremeniti odnos do uporabe posojilnih sred- 
stev, zato je pričakovati, da bodo prilagoditve aktivnih 
obrestnih mer zmanjšale nesorazmerno visoko povpraše- 
vanje gospodarstva po kreditnih sredstvih, kar terja racio- 
nalnejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi. 

Že samo teh nekaj opozoril o obveznostih gospodarstva 
v tem in naslednjih nekaj letih terja zavzetost za iskanje 
vseh razpoložljivih notranjih rezerv. Program razbremeni- 
tve dohodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov na 
ravni republike seveda ne more kompenzirati učinkov po- 
večanja cen in obrestnih mer; njegov temeljni cilj je, da se 
uveljavijo vsa možna zmanjšanja že uvedenih obveznosti 
ter s tem zagotovi racionalnejše gospodarjenje s preosta- 
lim delom zbranih sredstev, hkrati pa vzpodbudi vse ude- 
ležence v dogovarjanju, samoupravnem sporazumevanju 
in v odnosih svobodne menjave dela k iskanju možnosti za 
aktiviranje notranjih rezerv, produktivnejše in boljše delo 
ter dosledno prilagoditev vseh vrst porabe razpoložljivim 
sredstvom. 

Predloženi program ukrepov in aktivnosti izhaja iz 
osnovnega spoznanja, da je stopnjo inflacije moč zniže- 
vati postopno, da je ključni vzvod pri tem povečana proiz- 
vodnja in ponudba, da z odpravljanjem osnovnih dispari- 
tet v cenah prihaja do potrebnih prerazdelitev (ekonomsko 
upravičenih) v primarni delitvi ter da je pri nadaljnjem 
prilagajanju vseh oblik porabe razpoložljivemu, realneje 
prikazanemu dohodku potrebno prvenstveno upoštevati 
tiste dejavnosti, kjer z racionalizacijo, boljšo organizacijo, 
varčevanjem, večjo produktivnostjo in inventivnostjo za- 
gotovimo izvajanje dogovorjenega obsega in kvaliteto sto- 
ritev. 

Realno padanje sredstev za skupno porabo ob visoki 
rasti materialnih stroškov in zaostajanju rasti osebnih do- 
hodkov delavcev v izvajalskih organizacijah terja učinkovi- 
tejše akcije za racionalnejšo uporabo sredstev na po- 
dročju družbenih dejavnosti^ tako, da vsaj osnovni pro- 
grami teh dejavnosti v zaostrenih pogojih gospodarjenja 
ne bodo bistveno prizadeti. Za nekatere kvalitetne spre- 
membe (tipično opremljenost) pa bo potrebno zasnovati 
posebne akcije, predvsem pa racionalizirati mrežo izvajal- 
skih organizacij, jih delovno in samoupravno bolj smotrno 
organizirati ter doseči njihovo racionalnejšo izkoriščenost 
in zmanjšanje obsega administrativnih in drugih režijskih 
opravil. 

II. UKREPI IN AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU CEN 

Uresničitev ciljev prve faze dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije in usmeritev Resolucije o družbenoeko- 
nomskem razvoju SFRJ za letošnje leto na področju politike 
cen terjajo precejšnje zmanjšanje inflacije in odpravljanje 
njenih vzrokov, predvsem na področju vseh vrst stroškov in 
obremenitev gospodarstva ter ustvarjanje pogojev, da organi- 
zacije združenega dela oblikujejo cene v skladu z opredeli- 
tvami iz protiinflacijskega programa ter da se postopno od- 
pravljajo najizrazitejša nesorazmerja v cenah. 

Na področju politike cen so bili sprejeti naslednji doku- 
menti: 

- Zakon o dopolnitvi zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen: 

Z dopolnitvami zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen se izjemoma v letu 1984 omogoča Zveznemu 
izvršnemu svetu, da v soglasju s pristojnimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi določa druge načine in merila za obliko- 
vanje cen, ki s sedanjim zakonom niso predvideni. 

S prehodnimi določbami zakona so uveljavljena merila iz 
protiinflacijskega programa; določeni načini oblikovanja cen 
in družbene kontrole cen, ter dano pooblastilo Zveznemu 
izvršnemu svetu, da v sodelovanju s pristojnimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti sprejme, ukrepe neposredne kon- 
trole cen za proizvode in storitve iz pristojnosti vseh družbe- 
nopolitičnih skupnosti, vključno z vračanjem cen na določeno 
raven. 

- Odlok o pogojih in načinu oblikovanja cen in 
družbeni kontroli cen v letu 1984 

Odlok predstavlja podlago za izvajanje politike cen v letu 
1984 v skladu z rešitvami v prehodnih določbah zakona. 
Proizvode in storitve razvršča v ustrezne režime oblikovanja 
cen v tem letu ter določa obliko družbene oziroma neposre- 
dne kontrole cen. 

- Sklep o proizvodih in storitvah iz pristojnosti 
vseh družbenopolitičnih skupnosti, za katere 
samoupravne organizacije in skupnosti niso 
dolžne pošiljati obvestil o cenah pristojnim 
skupnostim za cene 

V sklepu so navedeni proizvodi in storitve, za katere samou- 
pravne organizacije in skupnosti samostojno oblikujejo cene, 

vendar o nameravanih spremembah obveščajo pristojno 
skupnost za cene 30 dni pred uveljavitvijo cen na tržišču. 
Sklep prav tako določa, katere dokumente mora vsebovati 
obvestilo o cenah. 

Za vse tiste proizvode in storitve, ki niso navedeni v tem 
sklepu in za tiste, za katere se cene oblikujejo na podlagi 
samoupravnih sporazumov o cenah ali pa zanje določajo 
cene pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti velja, da 
samoupravne organizacije in skupnosti pošljejo obvestilo o 
cenah pristojni skupnosti za cene najmanj 8 dni po uveljavitvi 
cen. 

- Projekcija gibanja cen v letu 1984 
Projekcija predstavlia okvir za izvajanje družbene kontrole 

cen. S projekcijo se določa možna rast cen po panogah in 
dejavnostih z vnaprej opredeljeno dinamiko spreminjanja 
cen. 

V splošnih združenjih Jugoslavije tečejo aktivnosti in dogo- 
varjanja združenega dela o razdelavi projekcije po skupinah 
proizvodov in dinamiki spreminjanja cen, kar bi moralo biti 
končano do sredine meseca maja. 

- Odlok o načinu oblikovanja prodajnih cen v 
prometu na drobno oz. na debelo za proizvode » 
iz pristojnosti federacije ter odlok o 
oblikovanju cen za uvozne proizvode 

Z odlokom se nekajletni zamrznjeni absolutni deleži za pok- 
rivanje stroškov prometa na debelo in drobno ter absolutni 
deleži za kritje uvoznih stroškov spreminjajo v relativne stop- 
nje, s čimer je zagotovljen enak tretma proizvodnje in trgovine 
pri spreminjanju cen. 

Ker prvi odlok ureja deleže za pokrivanje stroškov prometa 
le za proizvode iz pristojnosti federacije, je bil v mesecu maju 
sprejet ustrezni predpis tudi za proizvode iz pristojnosti dru- 
gih družbenopolitičnih skupnosti. 

OCENA VPLIVA PROJEKCIJE CEN NA 
SLOVENSKO GOSPODARSTVO 

Projekcija gibanja cen v letu 1984 je pripravljena tako, da bi 
konec leta (december 1984 v primerjavi z decembrom 1983) v 
SFRJ dosegli 30% rast proizvajalskih cen industrijskih izdel- 
kov. Projekcijo je sprejel svet Zvezne skupnosti za cene v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

Pri izdelavi projekcije je-bila ocenjena možna rast posamez- 
nih elementov družbenega proizvoda v sledeči višini: amorti- 
zacija 35%, netto OD in prispevki iz OD 27,6%, davki in 
prispevki iz dohodka 19% in izdatki za zavarovanje 12% . 
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Poleg tega so upoštevani še nekateri drugi elementi kot na 
primer: predvideno gibanje tečaja dinarja in uvoznih cen 
nekaterih pomembnejših surovin, gibanje domačih cen v zad- 
njih štirih letih ipd. 

S projekcijo se nadaljuje proces postopnega odpravljanja 
disparitet cen iz preteklega leta v naslednjih dejavnostih: 
elektrogospodarstvu, proizvodnji premoga, železniškem pro- 
metu, v črni in barvasti metalurgiji ter v stanovanjsko-komu- 
nalni dejavnosti, kjer je predvidena nadpovprečna rast cen v 
primerjavi z rastjo cen v industriji kot celoti. Za politiko 
postopnega odpravljanja disparitet smo se opredelili v dolgo- 
ročnem programu gospodarske stabilizacije. 

Glede na obstoječa analitična gradiva in čas še ni mogoče 
podati ocene o zadostnosti sprememb relativnih cen. Nekateri 
podatki pa opozarjajo, da je neravnotežje v primarni delitvi 
družbenega proizvoda takšno, da ga ne bo moč popraviti le s 
cenovnimi premiki, ker je teža ostalih dejavnikov (zgrešene 
investicije, predimenzionirane kapacitete, nizka raven pro- 
duktivnosti) takšna, da te učinke kmalu nevtralizira. 

Prve ocene posledic realizacije predvidenih premikov cen 
na slovensko gospodarstvo kažejo, da bo glede na proiz- 
vodno strukturo v SR Sloveniji v najtežjem položaju predelo- 
valna industrija. To so v glavnem panoge z velikim struktur- 
nim deležem v obsegu industrijske proizvodnje v SRS. Kolikor 
se uresniči projekcija v predlagani višini in enakih razmerjih 
cen med panogami, bi to v SR Sloveniji imelo največji vpliv v 
predelavi barvastih kovin, strojegradnji, proizvodnji promet- 
nih sredstev, proizvodnji električnih strojev in aparatov, pre- 
delavi kemičnih izdelkov, proizvodnji in predelavi papirja, 
proizvodnji usnja in krzna ter v proizvodnji krmil. Tudi v 
primeru, da bi s projekcijo omogočili vsem panogam dejavno- 
sti povečanje cen, ki bi zadoščalo za pokrivanje povečanih 
materialnih stroškov zaradi izvršenih sprememb cen v letu 
1984, ne bi pomenilo za vse panoge tudi ohranjanje družbe- 
nega proizvoda na enaki ravni kot v preteklem letu. 

Projekcija gibanja cen predstavlja le družbeni okvir za ure- 
sničevanje dogovorjene politike cen in postopno odpravljanje 
najizrazitejših disparitet cen. V okviru predvidene rasti cen 
proizvodov in storttev posamezne panoge in dejavnosti bo 
vodena selektivna in diferencirana politika cen po skupinah 
proizvodov in storitev. Zato tečejo aktivnosti samoupravnih 
organizacij in skupnosti v splošnih združenjih Jugoslavije, ki 
so dolžne razdelati projekcije možne rasti cen po posameznih 
skupinah in celo pomembnejših proizvodih ter dinamiki spre- 
minjanja cen. Tako razdelana projekcija bi morala biti kon- 
čana do 15. maja 1984. 

Pri oblikovanju cen in izvajanju družbene kontrole' cen je 
potrebno upoštevati merila, določena z zakonom, dogovor- 
jeno politiko cen za leto 1984, predpise in druge akte, sprejete 
za izvajanje politike cen. Pri uporabi meril namenske delitve 
dohodka in učinkovitosti gospodarjenja, morajo samou- 
pravne organizacije in skupnosti upoštevati ne samo dose- 
žene povprečne, temveč tudi dosežene najboljše rezultate v 
panogi in dejavnosti. 

Iz prej navedenih podatkov in ocen globalnega vpliva izvr- 
ševanja projekcije na dohodkovni položaj slovenskega go- 
spodarstva ugotavljamo, da bodo posamezne organizacije 
združenega dela zaradi restriktivne politike cen zašle v težak 
ekonomski položaj. 

Vseh nakopičenih težav očitno ne bo mogoče razrešiti s 
cenovno politiko. Zato morajo organizacije združenega dela 
najti rešitev za ublažitev stroškovnih pritiskov v večji produk- 
tivnosti dela, boljši izkoriščenosti kapacitet, izboljšanju orga- 
nizacije, pospeševanju raziskovalne dejavnosti, množični ino- 
vativni dejavnosti, pravočasni in najracionalnejši nabavi suro- 
vin in reprodukcijskih materialov, zmanjševanju vseh oblik 
stroškov in obveznosti iz dohodka ter bruto osebnih dohod- 
kov, pospeševanju povezovanja reprodukcijsko odvisnih or- 
ganizacij in podobno. Vse te aktivnosti bodo pogoj za ohrani- 
tev rasti proizvodnje in s tem za povečanje ponudbe blaga 
tako za domače kot tuje tržišče. 

Ob upoštevanju ukrepov na področju cen in ukrepov za 
finančno konsolidacijo ter ugotovljenih možnosti izkoriščanja 
notranjih rezerv morajo organizacije združenega dela oceniti 
stopnjo rentabilnosti posameznih proizvodnih programov in 
po potrebi sprejeti ustrezne ukrepe (prestrukturiranje proiz- 
vodnje, uvajanje dodatnih izmen zaradi zmanjševanja stro- 
škov na enoto proizvoda itd.). 

V tistih organizacijah združenega dela, kjer se bodo cene 
lahko povečevale v skladu z odlokom o oblikovanju cen in 
družbeni kontroli cen le na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o cenah, je potrebno voditi aktivnosti za sklepanje teh 
sporazumov, vendar tako, da bodo skupne osnove in izhodi- 
šča za urejanje cenovnih odnosov zagotavljala urejanje teh 
odnosov dolgoročno in v celotni verigi medsebojno tehnolo- 
ško povezanih organizacij združenega dela. Prav tako je po- 
trebno v združenem delu s samoupravnim sporazumevanjem 
o skupnem prihodku na osnovi skupnega poslovanja vseh 
udeležencev v reprodukcijski povezavi trajno urejati medse- 
bojna, vključno tudi cenovna razmerja. 

Skupnosti za cene in izvršni sveti občin morajo pripraviti 
programe selektivnega povečevanja cen proizvodov in stori- 
tev iz svoje pristojnosti ob upoštevanju izhodišč skupno do- 
govorjene politike cen (gostinske in turistične storitve, obrtne 
storitve, itd.). Pri tem morajo upoštevati tako ekonomski polo- 
žaj organizacij in skupnosti, kakor tudi vpliv povečanja posa- 
meznih cen proizvodov in storitev na življenjski standard 
delovnih ljudi in občanov ter disparitete cen, ki so nastale z 
zamrznitvijo v mesecu decembru. 

Za proizvode in storitve, katerih cene določajo izvršni sveti 
občin je pripravljen dogovor med Izvršnim svetom Skupščine 
SR Slovenije in izvršnimi sveti skupščin občin o določanju 
cen teh proizvodov, s katerim se udeleženci dogovorijo o 
skupnih izhodiščih za vodenje selektivne in diferencirane 
politike cen med posameznimi vrstami storitev znotraj občine 
in v republiki. 

Za tekoče spremljanje dogovorjene politike cen in njeno 
dosledno uresničevanje imajo pomembno vlogo skupnosti za 
cene in organi tržne inšpekcije, ki morajo v skladu z novimi 
predpisi razdelati in pripraviti predloge za sprejemanje ukre- 
pov neposredne kontrole cen in sankcioniranje samouprav- 
nih organizacij in skupnosti - kršiteljic politike cen. 

Ocenjujemo, da bo dosledno izvajanje dogovorjene politike 
cen in ukrepov na drugih področjih ekonomske politike po- 
spešilo proces hitrejšega prestrukturiranja in preusmerjanja 
proizvodnje v rentabilnejše proizvodne programe, vendar je 
kljub tamu pričakovati tudi občasna pomanjkanja nekaterih 
proizvodov na domačem tržišču. OZD-preskrbovalci posa- 
meznih območij morajo sesedaj oceniti možnosti intervenira- 
nja na tržišču s proizvodi pomembnimi za osnovno preskrbo 
delovnih ljudi in občanov v primeru motenj v preskrbi. Zao- 
stritev na področju redne in kakovostne preskrbe prebivalstva 
z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, med katere prište- 
vamo poleg živil in drugih življenjsko potrebnih proizvodov in 
storitev tudi zdravila, kurjavo, šolske potrebščine in reproduk- 
cijski material za proizvodnjo hrane, zahtevajo hitrejše orga- 
niziranje porabnikov v okviru svetov potrošnikov na vseh 
ravneh. 

Posebno pozornost je treba nameniti nadzoru neoporečno- 
sti in kakovosti živil in drugih proizvodov ter storitev. 

III. UKREPI IN AKTIVNOSTI PO 
SPREJEMU NEKATERIH ZAKONOV IZ 
PROGRAMA FINANČNE 
KONSOLIDACIJE 

Z uveljavitvijo zakona o zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev bodo lahko organizacije združenega dela uporab- 
ljale poslovna sredstva za investicije v osnovna sredstva in za 
dolgoročne plasmaje le, če bodo imele obratna sredstva po- 
krita s trajnimi in dolgoročnimi viri. 

Na podlagi podatkov iz zaključnih računov organizacij 
združenega dela za leto 1983 ocenjujemo, da v gospodarstvu 
SR Slovenije primanjkuje okrog 80 mlrd din trajnih in dolgo- 
ročnih virov sredstev za kritje obratnih sredstev, kar predstav- 
lja 96% ustvarjene akumulacije gospodarstva v letu 1983. 

Z uveljavitvijo zakona o spreminjanju dela kratkoročnih 
kreditov bank in organizacij združenega dela iz primarne 
emisije v dolgoročni kredit za obratna sredstva, na podlagi 
katerega bo v SR Sloveniji konvertiranih predvidoma 13,9 
mlrd din kratkoročnih kreditov v dolgoročne, bodo nekatere 
organizacije združenega dela deloma izboljšale stanje pokri- 
tosti trajnih obratnih sredstev z dolgoročnimi in trajnimi viri 
sredstev. 

Uveljavitev zakona o zagotavljanju trajnih obratnih sredstev 
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bo vplivala na zmanjšanje obsega investicijske porabe: zaradi 
inflacijskih razmer tudi v tistih organizacijah, ki bodo izkazo- 
vale primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov sredstev, ne bo 
mogoče izvajati v celoti tistih vlaganj, ki zagotavljajo obseg 
enostavne reprodukcije. Pri tem bo ogrožen začetek in tudi 
nadaljevanje nekaterih že začetih ključnih investicijskih pro- 
jektov, usmerjenih v izvozno in kmetijsko proizvodnjo. 

Da bi kljub tem učinkom omogočili uresničevanje ključnih 
stabilizacijskih nalog, je potrebno sprožiti predvsem nasled- 
nje aktivnosti: 

1. Temeljne organizacije združenega dela morajo takoj po 
uveljavitvi zakona izdelati podrobne programe za postopno 
zagotovitev trajnih obratnih sredstev in dolgoročnih virov, pri 
čemer morajo iskati rešitve predvsem v povečanju lastne 
akumulativne sposobnosti, v neposrednem dohodkovnem 
povezovanju z drugimi temeljnimi organizacijami v okrivu 
delovne organizacije, sestavljene organizacije oziroma v ok- 
viru reprodukcijskih povezav in v hitrejšem obračanju obrat- 
nih sredstev. 

2. Pri iskanju možnosti za nadomeščanje primanjkljaja traj- 
nih in dolgoročnih virov sredstev bodo organizacije predvi- 
dele tudi reprogramiranje že najetih kratkoročnih kreditov. Pri 
obravnavanju teh zahtevkov morajo organi temeljnih bank 
poleg materialnih možnosti za reprogramiranje upoštevati 
predvsem realnost ukrepov in prizadevanj v teh organizacijah 
za nadomestitev preostalega dela primanjkljaja in te zahtevke 
reševati skrajno selektivno, predvsem z vidika usposabljanja 
investitorjev za vlaganja v projekte za razvoj izvoza na konver- 
tibilno področje, za razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane. 

3. Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji bo 
skupaj z Združenjem bank Slovenije, Zavodom SRS za druž- 
beno planiranje in Gospodarsko zbornico Slbvenije po uve- 
ljavitvi izvedbenih predpisov, izdanih na podlagi zakona o za- 
gotavljanju obratnih sredstev, pripravila oceno posledic spre- 
jetega zakona glede na možnost uresničevanja planiranega 
razvoja v SR Sloveniji. 

4. V samoupravnih interesnih skupnostih s področja ma- 
terialne proizvodnje je potrebno nemudoma razdelati meha- 
nizem tekočega usklajevanja prilivov sredstev z načrtovano 
porabo s sredstev za dogovorjene namene (odpoklic sredstev 
v različnih deležih od obračunane obveznosti). 

Za izboljšanje likvidnostnega položaja v TOZD je tudi nujno, 
da TOZD pri planiranju finančnih tokov izkoristijo možnosti 
določil zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti, Ki se nanašajo na zamik vplačila za obračun obveznosti 
iz dohodka in osebnih dohodkov. 

(Na področju usklajevanja prilivov sredstev s porabo v repu- 
bliškem proračunu so bile na podlagi pooblastila letnega 
davčnega zakona že ustavljene akontacije davka iz dohodka 
TOZD in delovnih skupnosti. Ta ukrep je omogočil, da je 
gospodarstvu ostalo okoli 2 milijardi din likvidnih sredstev.) 

Z dopolnitvijo zakona o zavarovanju plačil in zakona o 
službi dužbenega knjigovodstva bodo uveljavljene nekatere 
poenostavitve v finančnem poslovanju, ki bodo omogočile 
racionalnejšo uporabo obratnih sredstev in njihovo hitrejše 
kroženje. Zato bodo morali v delovnih in sestavljenih organi- 
zacijah združenega dela podrobno proučiti možnosti in po- 
sledice izterjave in poravnavanja vseh obveznosti z enega žiro 
računa. V zvezi s tem bo potrebno podrobneje dogovoriti 
način prevzemanja jamstev za obveznosti v tekočem poslova- 
nju vseh udeležencev v pridobivanju celotnega oziroma skup- 
nega prihodka. Ob uvajanju novih oblik poravnavanja obvez- 
nosti v dolžnfško-upniških odnosih s cesijo, asignacijo in 
akceptom - bo potrebno izvesti vrsto strokovnih in organiza- 
cijskih aktivnosti za čim širšo uporabo teh načinov in najhi- 
trejše možno opuščanje oblik financiranja potreb tekoče re- 
produkcije na kreditnih osnovah. 

S predloženimi spremembami v obračunskem sistemu je 
predvideno, da naj bi uveljavili realnejša razmerja v pridobiva- 
nju in razporejanju dohodka z odpravljanjem vseh virov fiktiv- 
nega dohodka. Tako je predlagano, da se presežek pozitivnih 
nad negativnimi tečajnimi razlikami izvzame iz delitve do- 
hodka in razporedi v poslovni sklad, da se vsi izdatki za 
amortizacijo, za obresti in za plačila bančnih storitev ter 
storitev plačilnega prometa poravnavajo na način, ki je dolo- 
čen za materialne stroške ter da se tekoče opravlja revaloriza- 
cija zalog. Upoštevaje podatke in razmerja iz zaključnih raču- 

nov za leto 1983 bi ob uveljavitvi vseh predlaganih sprememb 
v obračunskem sistemu prišlo do 25%-nega zmanjšanja raz- 
položljivega dohodka gospodarstva za razporeditev, s tem pa 
tudi do zmanjšanja obračunskih osnov in virov sredstev za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter za 
namene pri razporejanju čistega dohodka. 

V inflacijskih razmerah nastajajo ob nespremenjenih 
obrestnih merah vedno večje razlike med dohodki od obresti 
in dohodki od drugih naložb družbenih sredstev, obenem pa 
izdatki za obresti zaostajajo za drugimi vrstami izdatkov in 
nadomestil za uporabo družbenih sredstev. Takšen razkorak 
pomeni destimuliranje nosilcev denarne akumulacije in pri- 
hrankov za deponiranje sredstev v bankah, po drugi strani pa 
prikrito obliko subvencioniranja kreditojemalcev, saj se 
realna vrednost njihovih dolgov nerealno zmanjšuje, za nji- 
hovo uporabo pa plačujejo nerealno nizke obresti. Za odprav- 
ljanje teh nesorazmerij je bila sprejeta usmeritev za postopno 
približevanje obcestnih mer za kredite realni obrestni meri v 
obdobju enega leta, tako da bi v posameznih četrtletjih s 
povečevanjem obrestnih mer za dinarske depozite izločali 
vedno večji del razlike med veljavnimi obrestnimi merami in 
ugotovljeno rastjo proizvajalskih cen. Temu povečanju 
obrestnih mer za dinarske depozite bodo sledile tudi prilago- 
ditve eskontnih stopenj Narodne banke Jugoslavije ter aktiv- 
nih bančnih obrestnih mer. 

Prva ocena posledic teh ukrepov navaja k ugotovitvi, da 
bodo v organizacijah združenega dela ohranjena razmerja 
med dohodki od obresti in izdatki za plačane obresti tako, da 
bo povečanje obeh kategorij znašalo 70 do 80%. Dohodki od 
obresti v gospodarstvu SRS bodo v letu 1984 po predhodnih 
ocenah znašali 44 mlrd dinarjev, izdatki za plačane obresti pa 
117 mlrd dinarjev. Globalne nominalne obveznosti gospodar- 
stva v kreditnih razmerjih bi se po teh ocenah povečale za 30 
mlrd dinarjev, seveda ob predpostavki, da se obseg in struk- 
tura kreditnih in depozitnih odnosov ne bosta spreminjala. 
Seveda pa bodo višje obrestne mere za dinarske depozite 
vzpodbudile interes za povečevanje obsega depozitnih sred- 
stev v bankah. Ena od posledic tega ukrepa bo zato tudi 
nominalno povečanje dohodkov prebivalstva od obresti. Pri- 
lagoditve aktivnih obrestnih mer pa bodo tudi zmanjšale ne- 
sorazmerno visoko povpraševanje gospodarstva po kreditnih 
sredstvih in prispevale k racionalnejšemu gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi. 

V kolikor bodo povečanja obrestnih mer za dinarske depo- 
zite in prilagoditve aktivnih obrestnih mer v posameznih te- 
meljnih bankah povzročila oblikovanje večjega nominalnega 
zneska skupnega dohodka, to ne bo vplivalo tudi na poveča- 
nje dohodka gospodarstva, temveč bo samo pripomoglo k 
hitrejšemu pokrivanju časovno razmejenih negativnih tečaj- 
nih razlik v bankah. 

Hitrejše približevanje obrestnih mer doseženi stopnji infla- 
cije torej ne bo povzročilo bistvenega poslabšanja dohodkov- 
nega položaja gospodarstva, če bodo seveda tem ukrepom 
sledila prizadevanja v organizacijah združenega dela za racio- 
nalnejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi, za hitrejše 
obračanje lastnih obratnih sredstev in za neposredno dohod- 
kovno povezovanje pri financiranju tekoče reprodukcije, s 
katerim je potrebno odločneje kot doslej nadomeščati kre- 
ditno odvisnost od bank. 

Aktivni politiki obrestnih mer za bančne kredite in vse vrste 
depozitov pa je potrebno prilagajati tudi politiko obrestnih 
mer in nadomestil za uporabo sredstev, zbranih s posebnimi 
zakonskimi ureditvami in s samoupravnimi sporazumi za ure- 
sničevanje planskih ciljev razvoja (združena sredstva rezerv, 
razvoj gospodarske infrastrukture, hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih območij). Tekoče prilagajanje teh obrestnih 
mer in nadomestil bo omogočalo racionalnejšo uporabo 
zbranih in združevanih sredstev in omogočalo dodatno selek- 
cijo zahtevkov za njihovo uporabo glede na pričakovane do- 
hodkovne rezultate naložb. 

Z dopolnitvijo zakona o sredstvih rezerv bodo v posamez- 
nih tromesečjih letošnjega leta omejeni izdatki iz skladov 
skupnih rezerv v primerjavi z doseženimi zneski v enakih 
obdobjih lani. Povečanje izplačil bo mogoče do zneska, ki bo 
ustrezal odstotnemu povečanju maloprodajnih cen v posa- 
meznih primerjalnih obdobjih. Vsa izplačila iz republiškega 
sklada so v letu 1983 znašala 8,2 mlrd dinarjev, izplačila iz 
občinskih skladov pa 5,2 mlrd dinarjev. 
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V zvezi z navedeno zakonsko omejitvijo bo potrebno v 
republiškem in občinskih skladih skupnih rezerv izdelati na- 
črte dovoljenih izplačil po tromesečjih in tem načrtom prila- 
gajati ukrepe za izvrševanje že sprejetih finančnih načrtov 
skladov. Ker bo z zakonom dopuščeno, da posamezni skladi z 
izplačili presegajo dovoljene okvire, če je hkrati s tem zago- 
tovljeno doseganje dovoljenih izplačil iz vseh skladov v repu- 
bliki, bo potrebno v republiškem skladu skupnih rezerv izva- 
jati tekoče usklajevanje načrtov dovoljenih izplačil skupno z 
občinskimi skladi. Poleg teh aktivnosti pa bodo morali organi 
skladov, zaradi dodatnih omejitev pri izvajanju finančnih na- 
črtov, delovati še v naslednjih smereh: 

- zavrniti vse neutemeljene zahtevke za predčasen dvig 
združenih sredstev in z dodatnimi kriteriji onemogočiti pred- 
časen umik združenih sredstev rezerv za nadomeščanje iz- 
gub, ki nastajajo v poslovanju v letošnjem letu; 

- pretehtati utemeljenost vsake odobritve začasnega krat- 
koročnega ali premostitvenega kredita glede na zakonske 
okvire za izplačila iz skladov, 

- izkoristiti vse možnosti za odobravanje kreditov med 
skladi v primerih, ko določenih sanacijskih postopkov ni mo- 
goče zaključiti, ker je posamezen sklad že dosegel dovoljeni 
tromesečni limit izplačil. 

Z uveljavitvijo zakona o začasni prepovedi uporabe druž- 
benih sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov bo ome- 
jena masa sredstev za osebne dohodke v vseh tistih organiza- 
cijah, ki bodo izkazovale neporavnane dospele obveznosti. Po 
ocenah Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki se 
nanašajo na stanje neporavnanih obveznosti koncem leta 
1983, se bo ta zakonski ukrep nanašal na več kot 50.000 
delavcev, kar predstavlja več kot 8% vseh zaposlenih v gospo- 
darstvu. Da bi z večjo finančno disciplino preprečevali nasta- 
nek razlogov, ki terjajo uporabo navedene zakonske ureditve 
v posameznih primerih, so potrebne tako strokovne kot tudi 
družbenopolitične aktivnosti. Na eni strani je potrebno zago- 
toviti in vzpodbuditi vse tiste aktivnosti, ki bodo zagotovile 
boljšo likvidnostno situacijo v združenem delu ter hitrejše 
uresničevanje sistema gospodarjenja z denarjem, na drugi 
strani pa na organiziran način razložiti delavcem v združenem 
delu nujnost uveljavitve ukrepov, ki jih predvideva 1, člen 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov pri določenih 
uporabnikih družbenih sredstev v letu 1984 za primere, ko 
organizacija združenega dela ne bo mogla sproti poravnati 
svojih finančnih obveznosti Delavcem mora biti omogočeno 
učinkovito nadziranje izpolnjevanja teh obveznosti, saj bodo 
ukrepi zadeli osebne dohodke vseh delavcev. 

Da bi se izognili posledicam teh zakonskih rešitev, je po- 
trebno, da finančne službe o organizacijah združenega dela 
(IB, PFS) obvezno pripravljajo likvidnostne plane poslovanja 
in izkaze gibanja sredstev, ki morajo biti verificirani na orga- 
nih upravljanja. Takoj morajo preveriti, če se dejanski obseg 
obratnih sredstev (zalog, terjatev, obveznosti, vrednostni pa- 
pirji) giblje na višini potrebnega obsega obratnih sredstev, 
katerega izračunajo iz dogovorjenih koeficientov obračanja v 
letnih planih. **• 

Poleg te aktivnosti pa morajo v temeljnih organizacijah 
združenega dela preveriti še možnosti za zmanjšanje neku- 
rantnih zalog surovin z odprodajo ali takojšnjo vgradnjo v 
izdelke drugih organizacij združenega dela, za izboljšanje 
planiranja potreb po likvidnih sredstvih in nabave surovin in 
za odprodajo opreme, ki ni v rabi. 

Prav tako naj organizacije združenega dela pripravijo pro- 
gram reorganiziranja svoje finančne funkcije v skladu z mož- 
nostmi, ki jih nudi dopolnitev 146. člena zakona o združenem 
delu, če ocenijo, da bi taka reorganizacija prinesla izboljšanje 
njihovega likvidnostnega položaja. 

Za zagotovitev boljšega funkcioniranja sistema gospodarje- 
nja z denarjem naj strokovne službe Združenja bank Slove- 
nije, LB-ZB in temeljnih bank organizirajo in izvajajo informa- 
cijski sistem za hitrejši pretok viškov kratkoročnih denarnih 
sredstev in vrednostnih papirjev med organizacijami združe- 
nega dela (IB, PFS). Nudile naj bi strokovno pomoč pri organi- 
ziranju in ustanavljanju internih bank in posebnih finančnih 
služb delovnim in sestavljenim organizacijam, kjer še niso 
ustrezno organizirali in dogovorili skupno finančno poslova- 
nje ter strokovno pomoč pri uveljavljanju in izdelavi kratko- 
ročnih fjnančnih planov. 

Z zakonom o začasni prepovedi uporabe družbenih sred- 
stev za izplačevanje osebnih dohodkov se v primerjavi z 
dosedanjimi ureditvami omejujejo tudi sredstva za izplačila 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela z nekrito 
izgubo v poslovanju, vse do 30. 9. v tekočem letu; pogoj za 
prenehanje izplačevanja zmanjšanih osebnih dohodkov je, da 
je nekrita izguba iz preteklega leta v celoti nadomeščena in da 
organizacija v devetmesečnem obdobju tekočega leta ni po- 
slovala z izgubo. Po predhodnih ocenah se bo ta zakonska 
omejitev nanašala na 15.000 zaposlenih v gospodarstvu SR 
Slovenije. Ker način ugotavljanja zmanjšanih sredstev za 
osebne dohodke zahteva bistvena znižanja akontacij osebnih 
dohodkov, bo potrebno izvesti vrsto aktivnosti za hitro in 
učinkovito izvedbo sanacijskih postopkov tako, da bo onemo- 
gočeno nastajanje novih izgub v poslovanju. Zato je potrebno 
pospešiti verifikacijo sanacijskih programov. 

Pristojni organi občinskih skupščin morajo skladno z do- 
ločbami zakona o sanaciji v organizacijah združenega dela, v 
katerih ugotovijo, da se sanacijski program ne izvršuje, pred- 
lagati občinski skupščini, da nastopi z ukrepi za družbeno 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine; v organi- 
zacijah pa, kjer ni bila izvršena sanacija, niti ni uspel postopek 
samoupravnega sporazumevanja o zmanjšanju terjatev v za- 
konsko določenih rokih, morajo takoj začeti postopek za 
stečaj in nemudoma pričeti z izvajanjem programov prerazpo- 
reditve delavcev za njihovo zaposlovanje v drugih proizvodnih 
organizacijah. 

Istočasno se morajo organizirati družbenopolitične aktiv- 
nosti za tekoče obveščanje delavcev o poteku in rezultatih 
izvajanja sanacijskih programov. 

V temeljnih bankah na območju Slovenije in v Ljubljanski 
banki - Združeni banki je bilo po zaključnih računih za 1983. 
leto razmejenih in nepokritih negativnih tečajnih razlik v 
višini 38,42 mlrd din, v Skupnosti za ceste Slovenije 2.150 mio 
din in v Železniškem gospodarstvu 1.797 mio din. Tečajne 
razlike, ki izvirajo iz kreditov najetih v preteklih letih in iz 
drugih obveznosti, bodo nastajale tudi v prihodnje. 

Za odpravo negativnih tečajnih razlik v bankah je potrebno 
pripraviti programe in aktivnosti ter roke za njihovo likvidacijo 
tako, da se bo uveljavila odgovornost za poravnavo teh obvez- 
nosti, ki jih predvidevajo samoupravni sporazumi o združeva- 
nju v bančne organizacije. 

V vseh bankah, kjer ni možnosti za likvidacijo negativnih 
tečajnih razlik, pa je potrebno uporabiti zakonsko možnost za 
njihovo, časovno razmejevanje. Vse novonastale tečajne ra- 
zlike pa je potrebno v bankah sproti poravnati iz tekočega 
dohodka uporabnikov deviznih sredstev, po načelih odgovor- 
nosti za poravnavo negativnih tečajnih razlik, dogovorjenih 
ob pridobitvi teh deviznih sredstev. 

Združenje bank Slovenije naj izvede akcijo za pripravo 
programov in aktivnosti za likvidacijo razmejenih negativnih 
tečajnih razlik po zaključnih računih bank za 1983. leto 

Negativne tečajne razlike, ki so nastale pri organizacijah 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in dru- 
gih uporabnikih družbenih sredstev do 31. 12. 1983, morajo 
pokriti ti uporabniki družbenih sredstev sami. V kolikor pa 
tega niso sposobni, morajo poiskati sanatorje v okviru njiho- 
vih notranjih organizacijskih povezav. Vse novonastale nega- 
tivne tečajne razlike pa je potrebno pokriti iz celotnega pri- 
hodka teh uporabnikov družbenih sredstev (končnih uporab- 
nikov deviznih sredstev). Po zaključnih računih za leto 1983 
znašajo v gospodarstvu SR Slovenije vse negativne tečajne 
razlike iz tekočega poslovanja 13 mlrd dinarjev, pozitivne 
tečajne razlike pa 26 mlrd dinarjev. 

IV. PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 
OBVEZNOSTI V GOSPODARSTVU V 
LETU 1984 

Hkrati s sprejetjem ukrepov za finančno konsolidacijo go- 
spodarstva in bank ter ukrepov za odmrznitev cen je potrebno 
uresničiti čimbolj racionalno uporabo vseh družbenih sred- 
stev. V okviru tega je potrebno ugotoviti dodatne možnosti za 
zmanjšanje prispevkov iz dohodka in čistega dohodka v go- 
spodarstvu ter za zmanjšanje prispevkov iz osebnih dohodkov 
delavcev. 

Te naloge izhajajo tudi iz dogovora o sprejemanju ukrepov 
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za zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva". Z do- 
govorom, naj bi se zmanjšale obveznosti iz dohodka in oseb- 
nega dohodka delavcev ter zmanjšale nekatere druge obre- 
menitve dohodka. 

V dogovoru je predvideno: * 
- da bi se davki in prispevki iz dohodka zmanjšali do konca 

maja 1984 za 5%; 
- da bi se zmanjšali davki in prispevki iz osebnih dohodkov 

delavcev do konca maja za 2 odstotni točki; 
- zmanjševanje drugih obveznosti iz dohodka in sicer 10% 

zmanjšanje stopenj za plačilo članarin splošnim združenjem 
in zbornicam, za plačila bančnih storitev in plačilni promet, 
prispevka za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito ter zavarovalnih premij; 

- kot zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva 
se šteje tudi zmanjšanje izločanja dela dohodka gospodarstva 
za njihove delovne skupnosti; 

- proučevanje predpisov o izplačevanju akontacij osebnih 
dohodkov za tiste organizacije združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo in zmanjšanjem izjem v okviru zakona o sanaciji; 

- izvajanje selektivne politike rasti sredstev za skupno in 
splošno porabo; izključevanje prispevka za znanstveno-raz- 
iskovalno delo iz limitov; 

- financiranje investicij s področja družbenih dejavnosti 
samo iz ustvarjenega in ne iz tekočega dohodka. 

Obveznosti iz dohodka in osebnih dohodkov delavcev za 
financiranje skupnih splošnih družbenih potreb niso zajete v 
program zmanjševanja obveznosti, ker so bili na zvezni ravni 
že sprejeti določeni ukrepi (zakon o začasni prepovedi razpo- 
laganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti za porabo v letu 
1984), s katerimi naj bi se realiziralo zmanjšanje deleža 
skupne in splošne porabe v razpoložljivem dohodku. Za leto 
1984 omejuje zakon prihodke samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti in prihodke družbenopolitičnih 
skupnosti na 25% zaostajanje za rastjo dohodka. Za leto 1983 
je bila dovoljena rast na indeksu 118 (brez pokojnin). 

Izvajanje navedenega zveznega zakona je že zahtevalo pri- 
lagoditev stopenj prispevkov in davkov iz dohodka in oseb- 
nega dohodka dovoljeni porabi. V SR Sloveniji je bil ukinjen 
republiški davek iz osebnega dohodka delavcev v višini 1,3%, 
v občinah pa zmanjšan, ponekod tudi ukinjen občinski davek 
iz osebnega dohodka. Stopnje prometnih davkov se doslej še 
niso spremenile. Pri spreminjanju le-teh bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije upošteval poleg ekonomske in fiskalne 
tudi socialno funkcijo prometnega davka. 

Stopnje prispevkov iz osebnega dohodka in dohodka za 
financiranje družbenih dejavnosti so se prav tako zmanjšale 
(iz osebnega dohodka z 19,62% na 19,22%, iz dohodka na 
osnovi bruto osebnega dohodka z 9,35% na 9,19%, v obdobju 
od januarja do aprila 1984). 

Z republiško Resolucijo je določena skupna rast sredstev za 
skupno in splošno porabo v višini 25% zaostajanja za rastjo 
dohodka, s tem, da je za skupno porabo predvideno 20% 
zaostajanje in za splošno porabo na nivoju občin in republike 
33% zaostajanje za rastjo dohodka. V danih materialnih po- 
gojih se je večletno omejevanje te porabe že odrazilo na 
bistveno zmanjšanem deležu teh sredstev v družbenem proiz- 
vodu v SR Sloveniji in s tem so se tudi bistveno zožile 
možnosti za delovanje teh dejavnosti. V okviru teh sredstev ni 
možno financiranje investicij niti v skupni in niti v splošni 
porabi. V kolikor se s prispevkom iz dohodka ali osebnih 
dohodkov zagotavlja sredstva tudi za investicijske programe, 

« morajo skupščine SIS družbenih dejavnosti takoj znižati stop- 
njo oz. v okviru teh prispevkov zagotavljati sredstva samo za 
opravljanje temeljne dejavnosti. 

Na tak način bo omogočeno izboljšanje materialnih možno- 
sti delavcev v teh dejavnostih, brez dodatnega obremenjeva- 
nja dohodka in osebnih dohodkov. 

Zaradi omejenih sredstev prihaja na področju splošne po- 
rabe v občinah in republiki do težav pri financiranju nalog, ki 
so družbenopolitičnim skupnostim naložene neposredno z 
zakoni in drugimi predpisi, zlasti na področju zagotavljanja 
sredstev za pravosodje, ljudsko obrambo, družbenopolitične 
organizacije in delovanje državnih organov. 

'Dogovor skupščin SR in SAP o sprejemanju ukrepov za zmanjša- 
nje materialnih obveznosti gospodarstva 

Ne glede na to, da področje skupne in splošne porabe ni 
zajeto v tem programu, pa je potrebno takoj pristopiti k 
preverjanju programov dejavnosti, normativov in standardov, 
kritično analizirati strukturo porabe sredstev glede na njihov 
namen in porabljati zbrana sredstva predvsem za izvajanje 
temeljnih dejavnosti. 

Glede na to, da se na področju skupne in splošne porabe 
vrši stalen proces prilagojevanja stopenj davkov in prispevkov 
iz dohodka in osebnih dohodkov delavcev usmeritvam, dolo- 
čenim z zveznim zakonom in republiško resolucijo, so v 
nadaljevanju predložena zmanjšanja ostalih obveznosti iz do- 
hodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov deiavcev. 

Predlogi za zmanjševanje obveznosti so 
naslednji: 

A. Zmanjševanje obveznosti iz dohodka 
B. Zmanjševanje obveznosti iz osebnih 
dohodkov delavcev in skladov skupne porabe 
C. Zmanjševanje ostalih obveznosti 

Namen navedenih predlogov ni samo v tem, da bi delno 
kompenzirali učinke povečanih cen, obrestnih mer in drugih 
ukrepov tekoče ekonomske politike na dohodek temeljnih 
organizacij, temveč, da bi z njihovim izvajanjem v čim večji 
možni meri prispevali k zmanjševanju družbenih obveznosti 
in racionalnejši uporabi družbenih sredstev v skladu z usmeri- 
tvami iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Poleg teh ukrepov je v temeljnih organizacijah združenega 
dela nujno takoj pristopiti k racionalnejši porabi potroškov 
materiala in boljši izrabi materialnih in drugih proizvodnih 
sredstev v proizvodnem procesu. Zmanjševanje materialnih 
potroškov bo pripomoglo k zmanjševanju vpliva negativnih 
učinkov odmrznitve cen in povečanih obresti na dohodek oz. 
čisti dohodek v gospodarstvu. 

V OZD bodo morali tekoče ugotavljati učinke zmanjšanja 
obveznosti iz dohodka in ugotovljene zneske zmanjšanih ob- 
veznosti usmerjati za trajne vire obratnih sredstev. 

Način zmanjševanja obveznosti gospodarstva je naslednji: 
1. zmanjšanje davčnih in prispevnih stopenj zajemanja naj- 

manj v predvideni višini; 
2. vzporedno s tem, zmanjšanje finančnih načrtov potreb- 

nih sredstev najmanj v predvideni višini. 

A. Zmanjševanje obveznosti iz dohodka 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti 

Prilivi davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letu 1984 naraščajo hitreje od 
planirane dinamike v republiškem proračunu. Predlagamo, da 
se davčne stopnje v letu 1984 znižajo za 10%, kar znaša 450 
mio din. 

Zmanjšanje davčne stopnje za leto 1984 je bilo izvedeno s 
spremembo zakona, ki določa podrobnejši davčni instrumen- 
tarij za leto 1984 in 1985. 

2. Prispevek solidarnosti iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Po podatkih iz zaključnih računov za leto 1983 je bila 
izdelana ocena, da je v organizacijah združenega dela in v 
občinah na posebnih računih sredstev solidarnosti še del 
neporabljenih sredstev iz leta 1982 in celotna sredstva soli- 
darnosti, oblikovana v letu 1983; vse v skupnem znesku 2 mlrd 
din. Glede na že sprejete obveznosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč in ob upoštevanju oblikovanih sredstev soli- 
darnosti iz prispevka iz osebnih dohodkov v letu 1984, oce- 
njujemo, da je primerno izjemoma v letošnjem letu ukiniti 
obračunavanje prispevka solidarnosti iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Predlagani ukrep je bil izveden z dopolnitvijo zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč; ukinitev teh obveznosti vpliva na zmanjšanje 
obveznosti iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v ocenjenem znesku 630 mio din. 
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3. Prispevek za kolektivno komunalno rabo 
Predlagamo, da se planirani obseg sredstev iz tega pri- 

spevka, ki je del finančnega načrta komunalnih skupnosti, 
zmanjša vsaj za 10% (finančni učinek 305 mio din). Predvideni 
ukrep terja racionalnejše koriščenje navedenih sredstev in 
zmanjšanje programov za te namene. 

Predlagani ukrep se izvede s sklepi skupščin komunalnih 
skupnosti o znižanju prispevka za kolektivno komunalno rabo 
oz. spremembo intervencijskega predpisa za nepodpisnike 
sporazumov na osnovi selektivnega pristopa, dogovorjenega 
v občini. 

4. Prispevek za zaklonišča 
Predlagamo, da se planirani obseg sredstev iz tega naslova, 

ki se plačuje iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, zmanjša v globalu vsaj za 15%, kar pomeni v letu 1984 
okoli 34 mio din. Navedeni ukrep je možno realizirati z racio- 
nalnejšim trošenjem sredstev ter z zmanjšanjem programov 
za te namene. 

Navedeni ukrep se uresniči s spremembo občinskih odlo- 
kov na podlagi usmeritev Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

5. Splošni vodni prispevek in prispevek za varstvo pred 
požarom. 

Predlagamo globalno najmanj 10% zmanjšanje obsega 
predvidenih sredstev iz tega vira za območne vodne skupno- 
sti ter za skupnosti za varstvo pred požarom. Ukrep, katerega 
finančni učinek predstavlja okoli 256 mio din, je utemeljen z' 
večjo racionalnostjo pri uporabi sredstev in ne pomeni zmanj- 
ševanja sredstev za hidromelioracije in za oskrbo s pitno 
vodo. 

Predloga se uresničita s sklepi skupščin območnih vodnih 
skupnosti in skupnosti za varstvo pred požarom o znižanju 
prispevnih stopnej ter s spremembo ustreznega intervencij- 
skega predpisa za zavezance, ki niso pristopili k samouprav- 
nemu sporazumu. 

6. Prispevek za pospeševanje konvertibilnega deviznega 
priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev 

Predlagamo, da se stopnja prispevka za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače proiz- 
vodnje in storitev, zaradi hitrejšega gibanja prispevnih osnov 
od prvotno ocenjenih zmanjša za toliko, da bo zagotovljen 
planski obseg sredstev za navedeni namen. 

Za uresničitev tega predloga bo potrebno sprejeti sklep 
skupščine SISEOT o znižanju prispevka (za zavezance, ki so 
pristopili k samoupravnemu sporazumu) ter spremeniti inter- 
vencijski zakon (za zavezance, ki niso pristopili k samouprav- 
nemu sporazumu). 

7. Prispevek za delovanje Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino 

Predlagamo vsaj 10% zmanjšanje stopnje prispevka za de- 
lovanje Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, oziroma za toliko manjši finančni načrt za 
delovanje Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino. Učinek tega zmanjšanja ocenjujemo naokoli 
5 mio din. 

Prvi del predloga je bil uresničen s spremembo sklepa 
Skupščine SISEOT, s katerim je določena višina prispevka. 

Med predlogi za zmanjševanje obveznosti iz dohodka TOZD 
ni zajet prispevek za ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. V SR Sloveniji ne uresničujemo sprejetega odstotka 
izločanja narodnega dohodka za te namene v višini 0,5%, 
ampak smo ta delež že znižali na 0,36%. Glede na to, da je v 
tem zajeto tudi financiranje funkcionalnih stroškov terito- 
rialne obrambe, kar v drugih SR in SAP ni vključeno, je 
ocenjeno, da do nadaljnjega ni možnosti za zmanjševanje 
stopnje prispevka za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 
B. Zmanjševanje obveznosti iz osebnih 
dohodkov delavcev in skladov skupne porabe 

1. Dodatni prispevek solidarnosti iz osebnega dohodka 
delavcev 

Glede ,na postopno zmanjševanje nominalnih obveznosti 
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SR in SAP za obnovo prizadetega območja v SR črni gori v 
letik 1984, in 1985, je možno - ob upoštevanju načrtovane 
rasti osebnih dohodkov - zmanjšati dodatni prispevek soli- 
darnosti za obračun in plačila tega prispevka od 1. 6. 1984 
naprej za 25%, to je od 0,8% na 0,6%. Kljub navedenemu 
zmanjšanju prispevka bo mogoče iz tega vira poravnati ob- 
veznosti SR Slovenije za valorizacijo v letu 1983 vplačanih 
sredstev, v dogovorjenih rokih. Hkrati z navedenim zmanjša- 
njem dodatnega prispevka solidarnosti je predlagana tudi 
ukinitev plačevanja tega prispevka od pokojnin kot ukrep za 
vzdrževanje socialne varnosti upokojencev. 

Predlagano zmanjšanje oziroma ukinitev dodatnega pri- 
spevka solidarnosti je bilo doseženo s spremembami in do- 
polnitvami republiškega zakona o dodatnem prispevku soli- 
darnosti v letih 1982-1985; skupni učinek tega ukrepa znaša 
640 mio din (500 mio din zmanjšanje obveznosti iz osebnega 
dohodka in 140 mio din ukinitev prispevka od pokojnin). 

2. Samoprispevki 
Podatki o prilivih sredstev samoprispevkov občanov v zad- 

njem obdobju kažejo o razširitvi tega načina zbiranja sredstev 
za financiranje potreb občanov tako v krajevni skupnosti kot v 
občini. Zelo pogosto se s samoprispevki financirajo investi- 
cije v družbenih dejavnostih (šola, otroški vrtec), kar neposre- 
dno vpliva na večanje potrebnih sredstev za izvajanje osnov- 
nih dejavnosti na teh področjih. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da materialno stanje v gospodarstvu in živ- 
ljenjski standard delovnih ljudi in občanov terjata, da se 
programi vseh samoprispevkov proučijo in pri tem upošteva 
zlasti naslednje: 

1. samoprispevki morajo biti namenjeni predvsem zadovo- 
ljevanju skupnih potreb krajanov v krajevnih skupnostih (npr. 
oskrba s pitno vodo, ceste in poti). Ti samoprispevki so odraz 
volje delovnih ljudi za izboljšanje pogojev bivanja in dela, zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira izvajanje spreje- 
tih programov teh samoprispevkov, pri čemer pa ocenjuje, da 
ni sprejemljivo razpisovati novih samoprispevkov. 

2. objekti družbenega standarda zgrajeni iz samoprispevka 
neposredno vplivajo na večanje potrebnih sredstev za izvaja- 
nje družbenih dejavnosti. 

Ker se sredstva za družbene dejavnosti že več let realno 
zmanjšujejo, gre zagotavljanje sredstev za delovanje novih 
objektov neposredno na račun opravljanja temeljnih dejavno- 
sti in osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih. 
Upoštevajoč te materialne razsežnost,i je potrebno, da se ti 
samoprispevki, ki so v pretežni meri sprejeti na nivoju občin, 
ponovno preverijo in da se ne sprejemajo odločitve o novih 
samoprispevkih za te namene. 

3. Izplačila iz skladov skupne porabe 
Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 

dohodka v letu 1984 usmerja delavce v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, da sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev oblikujejo skupno, in sicer v odvi- 
snosti od doseženih delovnih in poslovnih rezultatov, kar naj 
bi delavce spodbudijo k odgovornejšemu odločanju o obliko- 
vanju in trošenju sredstev sklada skupne porabe, še posebej o 
sredstvih, ki jih namenjajo na podlagi sporazumov in dogovo- 
rov za financiranje potreb lokalnega značaja (investicije v 
šolstvu, v prometno infrastrukturo itd.). 

Organizacije združenega dela so odgovorne za dosledno 
uveljavljanje sprejetih usmeritev na področju oblikovanja in 
delitve sredstev sklada skupne porabe, ki mora imeti v teh 
zaostrenih gospodarskih razmerah predvsem socialno vlogo. 
Zato je treba ta sredstva nameniti predvsem za regresiranje 
obroka hrane med delom (vsem delavcem), regres za letni 
dopust in solidarnostno pomoč. 

Iz teh sredstev je treba izločiti vse druge izdatke, ki niso 
nujno potrebni. V organizacijah združenega dela, kjer posa- 
mezne TOZD iz objektivnih vzrokov ne morejo oblikovati 
sredstev za te namene, mora priti do izraza solidarnostno 
združevanje teh sredstev v okviru delovnih organizacij ali 
sestavljenih organizacij združenega dela. 

Ocenjujemo, da je na podlagi teh usmeritev dogovora ter 
sprejetih ustreznih sklepov v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih možno v letu 1984 doseči 
vsaj za 10% manjšo porabo oblikovanih sredstev v skladu 
skupne porabe (kar predstavlja okoli 1500 mio din) in z nji- 
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hovo prerazporeditvijo omogočiti hitrejšo rast čistega oseb- 
nega dohodka. Pri tem zmanjšanju niso predvidena zmanjša- 
nja izplačil iz sklada skupne porabe za stanovanjske potrebe 
delavcev. 

Predvideno zmanjšanje sredstev za financiranje potreb lo- 
kalnega značaja je potrebno uveljaviti tudi v primerih, ko se 
na podlagi samoupravnih sporazumov in dogovorov sredstva 
združujejo že iz čistega dohodka TOZD. V teh primerih je 
potrebno takoj'pristopiti k spremembam tega vira financira- 
nja. V nasprotnem primeru mora SDK takoj ustrezno ukrepati. 

C. Zmanjševanje ostalih obveznosti 

1. Zmanjševanje finančnih načrtov delovnih skupnosti in 
stroškov administrativnih opravil v organizacijah 
združenega dela 

Glede na nujnost zmanjševanja družbene režije predla- 
gamo, da se zmanjšajo finančni načrti delovnih skupnosti v 
gospodarstvu in stroški administrativnih opravil v organizaci- 
jah združenega dela najmanj za 10%. 

Predlagamo, da se finančni načrti delovnih skupnosti v 
gospodarstvu, bankah, zavarovalnicah, SIS družbenih dejav- 
nosti in SIS materialne proizvodnje v letu 1984 zmanjšajo za 
10% (finančni učinek cca 6544 mio din). Predlog o zmanjša- 
nju se bo uresničil s spremembo sprejetih finančnih načrtov, s 
katerim se za posamezno leto realizirajo načela samouprav- 
nega sporazuma o svobodni menjavi, sklenjenega med orga- 
nizaciji združenega dela in delovno skupnostjo, s spre- 
membo finačnih načrtov delovnih skupnosti bank in zavaro- 
valnih skupnosti in s spremembo finančnih načrtov delovnih 
skupnosti s strani skupščin SIS družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje. V zmanjšanje so zajete tudi delovne skup- 
nosti državnih organov in sicer tako, da odstotek povečanja 
njihovih finančnih načrtov za leto 1984 ne sme preseči od- 
stotka povečanja teh sredstev v delovnih skupnostih gospo- 
darstva. 

Pri uresničevanju selektivnega pristopa zmanjševanja fi- 
nančnih načrtov delovnih skupnosti je potrebno zlasti upošte- 
vati, da je treba zagotavljati racionalno trošenje sredstev vseh 
delovnih skupnosti in ob tem posebej omejiti trošenje sred- 
stev za administrativno-tehnična opravila. Pri tem se je treba 
prizadevati, da bosta posebej poudarjena vloga in pomen 
kreativnega, zlasti raziskovalnega ter drugega strokovnega 
dela. Zaradi v»čje racionalizacije pri uporabi sredstev'se je 
potrebno zavzemati za združevanje administrativno-tehničnih 
opravil na nivoju delovne organizacije kot tudi racionalizirati 
obseg administrativno-tehničnih opravil v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo preveril vse predpise 
z vidika administracije in stroškov družbene režije ter je že 
ustanovil posebno delovno skupino, ki bo v oktobru predlo- 
žila določene rešitve. 

2. Članarine gospodarskim zbornicam in splošnim 
združenjem 

Ocenjujemo, da se lahko članarine gospodarskim zborni- 
cam in splošnim združenjem, ki se plačujejo iz dohodka, 
zmanjšajo vsaj za 10%, kar predstavlja okoli 88 mio din. 
Zmanjšanje predlagamo zaradi racionalnejšega koriščenja 
teh sredstev. 

Ta predlog bo realiziran s sklepom pristojnega organa 
* zbornice oz. splošnega združenja, s katerim je določena vi- 

šina prispevka. 

3. Plačila bančnih storitev in storitev službe družbenega 
knjigovodstva 

Z vidika prilagoditve tarif bančnih storitev in plačilnega 
prometa obsegu dejanskih stroškov bank ter službe družbe- 
nega knjigovodstva ocenjujemo, da je možno zmanjšanje s 
finančnimi načrti določenih sredstev za delovanje navedenih 
institucij vsaj za 10%. Predlagano zmanjšanje pomeni okoli 
459 mio din. 

Ta predlog bo uresničen s sprejetjem sklepa pristojnega 
organa banke oziroma sklepa sveta službe družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji o zmanjšanju tarif bančnih storitev 
in tarif plačilnega prometa. 

V okviru teh zmanjšanj niso zajeta sredstva za delovni 

skupnosti NBS, ker se le te ne financirajo iz dohodka TOZD. 
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju 7. 5. 1984 sprejela 
finančni načrt NBS, v katerem so predvidena tudi sredstva za 
obe delovni skupnosti NBS (delovna skupnost NBS in delovna 
skupnost Centra za AOP). Ocenjujemo pa, da je glede na 
zmanjšane materialne možnosti potrebno tudi v teh delovnih 
skupnostih za določen odstotek zmanjšati porabo. 

4. Zavarovalne premije 
Predlagamo, da se znižajo zavarovalne premije vsaj za 10%. 

Ocenjujemo, da bi finančni učinek znašal okoli 1139 mio din. 
Višino zavarovalnih premij določajo zavarovanci sami glede 
na vrsto in višind nastalih škod v preteklem obdobju na 
podlagi matematičnega izračuna. 

Navedeni predlog se uresniči s sprejemom ustreznih skle- 
pov v zavarovalnih skupnostih in pri tem se upošteva zmanj- 
šanje zavarovalnih premij v tistih rizičnih skupnostih, ki izka- 
zujejo presežke. 

5. Prispevek za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka 
(za vzajemno združevanje sredstev) 

Neporabljena sredstva za stanovanjsko izgradnjo se iz leta v 
leto večajo. Skladno s tem naj se zniža prispevek za stano- 
vanjsko izgradnjo iz čistega dohodka v globalu vsaj za 10%. 
Finančni učinek tega zmanjšanja predstavlja okoli 1700 mio 
din. 

Ta predlog bo uresničen s sklepi skupščin stanovanjskih 
skupnosti o zmanjšanju stopenj prispevkov iz čistega do- 
hodka za vzajemno združevanje sredstev za stanovanjsko 
gradnjo in s sklepi delavcev v TOZD. 

Navedene predloge (razen zavarovalnih premij in samopri- 
spevkov) je mogoče uresničiti tudi z neposredno zakonsko 
intervencijo, in sicer s posebnim zakonom o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za določene 
namene. S takšnim zakonom bi se začasno (npr. do konca 
leta) prepovedala uporaba družbenih sredstev za navedene 
namene nad določenim obsegom (npr. nad višino lanskoletne 
porabe, povečane za določen odstotek). 

Predvidene ukrepe je potrebno realizirati najpozneje do 30. 
junija 1984 in sicer tako, da bo uresničeno predvideno letno 
znižanje obveznosti. 

Za realizacijo predlaganih ukrepov je Skupščina SR Slove- 
nije že sprejela spremembo naslednjih zakonov: 

- o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz do- 
hodka TOZD in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985, 

- o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje po- 
sledic naravnih nesreč, 

- o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985. 
Za obveznosti iz dohodka: 
- plačila bančnih storitev in storitev SDK, 

' - članarine gospodarskim zbornicam in splošnim združe- 
njem, 

- zavarovalne premije, 
- prispevek za delovanje SISEOT, 
morajo nosilci teh sredstev sprejeti sklepe o najmanj 10%- 

nem zmanjšanju zajemanja iz dohodka v letu 1984. 
Pri drugih ukepih: 
- prispevek za kolektivno komunalno rabo, 
- prispevek za zaklonišča, 
- prispevek za varstvo pred požarom, splošni vodni prispe- 

vek 
- samoprispevki, 
- izplačila iz skladov skupne porabe, 
- finančni načrti delovnih skupnosti v gospodarstvu, v SIS 

družbenih dejavnosti in SIS materialne proizvodnje, v bankah 
in zavarovalnicah, 

- prispevek za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka, 
pa je možno na nivoju občin upoštevati določeno selektiv- 

nost. 
Občine lahko s selektivnim pristopom določijo različne 

stopnje znižanja po posameznih namenih, s tem, da je dose- 
ženo globalno zmanjšanje za občino kot celoto. 

Kot osnova selektivni politiki bi morali služiti kvantitativni in 
vrednosti programi vseh dejavnosti. Z ozirom na specifičnost 
posameznih področij in nujnost izvajanja posameznih nalog, 
je pri nekaterih nosilcih možno določiti večje oziroma manjše 
zmanjšanje planiranih sredstev in stopenj. Kot kriterij pri 
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odločitvah naj upoštevajo tudi gibanje stanja sredstev na žiro 
računih nosilcev sredstev. 

Navedene usmeritve predstavljajo le minimalni okvir za 
občino in služijo le kot pokazatelj, kje so možnosti zmanjševa- 
nja. Vsekakor pa je dana možnost občinam, da v program 
vključijo znižanje tudi drugih obveznosti iz dohodka, čistega 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela na njihovem 
območju in iz osebnih dohodkov delavcev. 

V naslednji tabeli je dana ocena možnih finančnih učinkov 
zmanjševanja posameznih obveznosti v letu 1984, če bi bilo 
izvedeno linearno zmanjšanje obveznosti. 

PREGLED PREDLAGANIH UKREPOV 
S FINANČNIMI UČINKI V LETU 1984 

predlagani finančni 
odstotek učinek 

zmanjšanja zmanjš. 
(v mio din) 

A. Zmanjšanje obveznosti iz dohodka 
1 davek iz dohodka TOZD in DS 
2 prispevek solidarnosti iz dohodka TOZD 
3. prispevek za kolektivno-komunalno rabo 
4 .prispevek za zaklonišča 
5. prispevka za varstvo okolja 
6. prispevek za pospeševanje konvertibilnega 

deviznega priliva 
7. prispevek za delovanje SISEOT 

10% 
100% 
10% 
15% 
10% 

10% 

450 
630 
305 

34 
256 

600 
5 

Skupaj 
B. Zmanjšanje obveznosti iz OD delavcev in 

skladov skupne porabe 
1. dodatni prispevek solidarnosti 
ukinitev prispevka solidarnosti od pokojnin 
2. skladi skupne porabe 

25% 
100% 
10% 

2.280 

500 
140 

1.500 
Skupaj 
C. Zmanjšanje ostalih obveznosti 
1. finančni načrti delovnih skupnosti v 

gospodarstvu, SIS DD in SIS materialne 
proizvodnje . 10% 

2. članarine zbornicam in splošnim 
združenjem 10% 

3. plačila bančnih storitev in storitev SDK 10% 
4. zavarovalne premije 10% 
5. prispevek za stanovanjsko gradnjo iz 

čistega dohodka 10% 

2.140 

6.544 

88 
459 

1.139 

1.700 

Skupaj 9.930 
Skupaj (A+B+C) 14.350* 
'Obveznost po zveznem dogovoru znaša 11.138 mio din 

Predlagani ukrepi zahtevajo resno in odgovorno obnašanje 
in ravnanje vseh uporabnikov družbenih sredstev ter angaži- 
ranje vseh samoupravnih organov in družbenopolitičnih or- 
ganizacij. Realizacija teh ukrepov bo med drugim narekovala 
zelo racionalno odločanje o usmerjanju sredstev in dodatno 
angažiranje vsakega posameznika. Razbremenjevanje do- 
hodka ni možno doseči le s spremembami ustreznih samou- 
pravnih in zakonskih aktov, ampak s spremenjenim odnosom 
do dela z družbenimi sredstvi, kar je nujen pogoj za realizacijo 
programa ekonomske stabilizacije. 

Predlagani ukrepi ne zajemajo vseh objektivnih možnosti, 
ki lahko tvorno delujejo pri realizaciji ekonomske politike. 
Zato menimo, da se lahko tudi drugi uporabniki družbenih 
sredstev, ki jih niti dosedanje omejitve niti predlagani ukrepi 
ne dotikajo, vključijo k racionalnemu trošenju oziroma ome- 
jeni porabi razpoložljivega dohodka. 

Zmanjšanje obveznosti do skupnih nalog v 
federaciji in obveznosti do drugih republik in 
SAP Kosovo. 

Kvantifikacija učinkov razbremenitve dohodka, čistega do- 
hodka in osebnih dohodkov ne zajema zmanjševanja obvez- 
nosti do skupnih nalog v federaciji in obveznosti do drugih 
republik in SAP Kosovo. 

Ocenjujemo, da je zmanjšanje navedenih obveznosti dolgo- 
ročna naloga, ki se mora najprej uresničiti s spremembo 
planskih aktov in zakonskih predpisov, ki določajo te obvez- 
nosti, na podlagi česar bo tudi dana možnost za njihovo 
zmanjšanje. 

V zveznih upravnih organih so že začeli pripravljati spre- 
membe zakona o financiranju federacije. Pri tem bomo pred- 
lagali, da bi bile spremenjene osnove za financiranje posa- 
meznih namenov in za povečanje deleža izvirnih prihodkov 
proračuna federacije. 

Ob obravnavi teh predlogov bomo predlagali tudi preverja- 
nje obveznosti za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo ter 
zakonske obveznosti za obnovo s potresom prizadetega ob- 
močja v SR Črni gori. Pri stabilizacijskem omejevanju vseh 
vrst porabe, predvsem skupne, splošne in investicijske, so 
doslej viri sredstev, ki se zagotavljajo za te namene z zveznimi 
zakoni, ostali nezmanjšani. Zavzemamo se za večjo uveljavi- 
tev skupnih vlaganj kot pretežnega načina pospeševanja go- 
spodarskega razvoja manj razvitih območij, v katerega se bo z 
vsemi svojimi produkcijskimi potenciali moralo globje vklju- 
čiti združeno delo. Obseg sredstev kreditne pomoči pa bi bilo 
smotrno zmanjšati. , * 

Tudi na prizadetem območju v SR Črni gori so vzpostavljeni 
pogoji za delo in življenje delovnih ljudi in občanov, obnov- 
ljeni in modernizirani so industrijski in turistični objekti ter 
bistveno razširjene njihove zmogljivosti v primerjavi s stanjem 
pred potresom. 

Investicije za obnovo in modernizacijo infrastrukturnih ob- 
jektov in kulturnozgodovinskih spomenikov niso bistveni po- 
goj za uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije, zato bi morali preveriti, če bi jih vsaj deloma 
odložili za obdobje, ko bo dohodkovni položaj obnovljenih in 
moderniziranih gospodarskih zmogljivosti na območju SR 
Črne gore omogočal njihovo izvedbo. 

OCENA MOŽNEGA ZMANJŠANJA OBSEGA 
MATERIALNIH POTROŠKOV V TEMELJNIH 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 

Dodatno k predlaganim ukrepom zmanjševanja obremeni- 
tev dohodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov, je oce- 
njeno, da bi skupni možni učinki racionalnejše porabe sred- 
stev in boljše izrabe materialnih in drugih proizvodnih sred- 
stev v letu 1984 znašali okoli 37,5 mlrd din. Menimo, da je 
takšen prihranek možno doseči z ustreznimi organizacijskimi 
in drugimi posegi za izboljšanje kvalitete gospodarjenja v 
organizacijah združenega dela. 

1. Racionalnejše gospodarjenje s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom: 

možni prihranek najmanj 1,5%; 
nosilci: organizacije združenega dela 
2. Racionalnejša poraba energije: 
možni prihranek v povprečju najmanj 1,5%; 
materialni učinek v letu 1984 okoli 1 mlrd din; 
nosilci: organizacije združenega dela v skladu s sprejetim 

programom varčevanja z energijo, in samoupravne interesne 
skupnosti energetike 

3.Racionalnejša organizacija transporta: (zmanjšanje re- 
žijskega tovornega in potniškega prometa) 

možni prihranek najmanj 3-5%; 
materialni učinek v združenem delu - v letu 1984 okoli 1.300 

mio din; 
nosilci: organizacije združenega dela v gospodarstvu in 

poslovne skupnosti 
4. Boljša organiziranost in koriščenje drugih proizvodnih 

storitev: 
možni prihranek najmanj 1,5%; 
materialni učinek v gospodarstvu v letu 1984 okoli 3,0 mlrd 

din; 
nosilci: organizacije združenega dela 
5.Varčevanje pri drugih materialnih stroških in neproizvo- 

dnih storitvah: 
možni prihranek do 5%; 
materialni učinek v gospodarstvu v letu 1984 okoli 2 mlrd 

din; 
nosilci: organizacije združenega dela 
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6.Zmanjšanje izdatkov za občasna in začasna dela ter 
avtorske honorarje: 

možni prihranek vsaj do 10%; 
materialni učinek v gospodarstvu v letu 1984 okoli 200 mio 

din; 
nosilci: organizacije združenega dela 
7.Racionalnejše povezovanje in krepitev reprodukcijskih 

vezi med proizvodnjo in trgovino ,na osnovi skupnega pri- 
hodka in skupnega dohodka: 

možni prihranek pri nabavi vrednosti trgovskega blaga 
najmanj 1,5%; 

materialni učinek v gospodarstvu v letu 1984 do 15 mlrd 
din; 

nosilci: organizacije združenega dela proizvodnje in orga- 
nizacije združenega dela trgovine. 

V. UKREPI NA PODROČJU SOCIALNE 
POLITIKE IN ZAGOTAVLJANJA 
SOCIALNE VARNOSTI 

Osnove materialne in socialne varnosti delavcev so delo in 
rezultati dela. Zato je treba v vseh organizacihah združenega 
dela izdelati stvarne načrte produktivnega zaposlovanja in 
odpiranja novih delovnih mest. Pri tem morajo zlasti pospešiti 
razvoj perspektivnih smeri drobnega gospodarstva, turizma in 
podobno. 

Posebno pozornost morajo posvetiti produktivni izrabi de- 
lovnega časa (npr. uvajanja večizmenskega dela in daljšega 
obratovalnega časa). 

Glede na predvideno odmrznitev cen in ob uveljavitvi ukre- 
pov za finančno konsolidacijo gospodarstva so samoupravne 
interesne skupnosti s področja otroškega varstva, socialnega 
skrbstva, zaposlovanja, invalidsko pokojninskega varstva in 
stanovanjske skupnosti pripravile program aktivnosti za za- 
gotavljanje socialne varnosti ogroženih kategorij prebival- 
stva. V mesecu maju so bile opravljene redne valorizacije 
denarnih pomoči otrokom, povišane socialne pomoči obča- 
nom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za zagotavljanje mini- 
malne socialne varnosti, valorizirane štipendije iz združenih 
sredstev ter denarne pomoči za brezposelne. Pripravljeni so 
predlogi ukrepov na pokojninskem področju in zagotovljena 
sredstva za valorizacijo najnižjih pokojnin. V okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti s področja socialnega varstva so 
bili izvedeni naslednji ukrepi in sprejete naslednje usmeritve: 

- na področju otroškega varstva so bile s 1. 5.1984 na novo 
odmerjene denarne pomoči otrokom, pri čemer bodo pomoči 
v letu 1984 večje za 38% v primerjavi s povprečnimi pomočmi, 
izplačanimi v letu 1983; mejni mesečni dohodek na družin- 
skega člana (cenzus) pa je zvišan za 27,7%. V aprilu je 
prejemalo v Sloveniji denarno pomoč 57.623 upravičencev za 
132.104 otroke. 

- zagotoviti je treba tudi različne možnosti družbenega 
varstva otrok (npr. družinsko varstvo). Zato je treba proučiti 
predpise, ki zavirajo razvoj in v večji meri ne stimulirajo 
navedene alternativne oblike varstva otrok, 

- občinske skupnosti otroškega varstva naj čim prej in v 
večji meri dodeljujejo pomoči otrokom v funkcionalnih obli- 
kah (plačilo bivanja v vzgojno varstvenih organizacijah, šol- 
ske potrebščine, prehrana v šoli ipd ). 

Prouči naj se sedanja osnova za izračun nadomestila oseb- 
nega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega 
dopusta, ki je zaradi vpliva inflacije neustrezna. Prav tako naj 
se prouči možnost, da se kot osnova vzame povprečje oseb- 
nega dohodka zadnjega trimesečja pred porodniškim dopu- 
stom; 

- na področju socialnega skrbstva so bile denarne pomoči 
kot edini vir preživljanja od maja 1984 dalje zvišane v SR 
Sloveniji na najmanj 7.000 din, s čimer se znesek bistveno 
približa ocenjenemu življenjskemu strošku za starostnika. Do 
enake ravni bodo valorizirane tudi denarne pomoči kot dopol- 
nilni vir preživljanja. V letu 1984 bo prejemalo denarno pomoč 
kot edini vir preživljanja cca 3.960 oseb v Sloveniji, kot dopol- 
nilni vir pa 8.700 oseb. 

- gibanje stanarin v SR Sloveniji zaostaja za splošnim 

dvigom ceri, zato se pritisk na subvencioniranje stanarin ne 
povečuje bistveno, sredstva za ta namen pa so na voljo v 
občinskih stanovanjskih skupnostih in se premalo koristijo. V 
letu 1983 je prejemalo subvencijo stanarine okoli 4.600 
upravičencev. 

Glede na nujnost vzdrževanja sedanjega stanovanjskega 
fonda naj se preveri dinamika prehoda na ekonomske stana- 
rine. Uveljavljanje ekonomskih stanarin mora upoštevati tudi 
obseg sredstev za subvencioniranje stanarin. 

- višina denarnega nadomestila med brezposelnostjo se 
usklajuje v začetku koledarskega leta sorazmerno s porastom 
čistih osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v 
preteklem letu, pri čemer denarno nadomestilo ne more zna- 
šati manj kot najnižji znesek, ki zagotavlja socialno in mate- 
rialno varnost delavcev. V letu 1983 je denarno nadomestilo 
prejemalo 4.129 oseb, za leto 1984 pa ocenjujemo, da bo 
upravičencev do denarnega nadomestila 4.683. 

Denarna pomoč med brezposelnostjo, ki jo uveljavlja brez- 
poselna oseba potem, ko poteče rok za prejemanje denar- 
nega nadomestila, se izplačuje v višini najnižjega zneska, ki 
zagotavlja socialno in materialno varnost delavcev. V letu 
1983 je prejemalo denarno pomoč 1.326 oseb, v letu 1984 pa 
naj bi to pomoč prejemalo približno 1.171 oseb. 

Upravičenci do denarnega nadometila oziroma denarne 
pomoči prejemajo tudi denarni dodatek za člane ožje družine, 
ki jih preživljajo; ta dodatek lahko znaša največ 25% (glede na 
število družinskih^ članov) najnižjega zneska, ki zagotavlja 
socialno in materialno varnost delavcev; 

- skupščina delegatov udeležencev samoupravnega spo- 
razuma o štipendiranju na ravni republike je na seji 4/4-1984 
namenila 160 mio din za subvencioniranje prohrane v sred- 
njih šolah v Sloveniji in 100 mion din za subvencioniranje 
prehrane študentov. Štipendije bodo v septembru valorizirane 
z indeksom 127,1 če pa bi prišlo do bistvenega porasta cen 
pred tem, bo Skupščina odločala o valorizaciji pred tem 
rokom; v letu 1983 je prejemalo štipendije iz združenih sred- 
stev 16.884 oseb, razliko do kadrovskih štipendij 7.714 oseb 
ter 34.163 oseb kadrovske štipendije; 

- v tistih občinah, kjer so se pojavili problemi pri podpiso- 
vanju aneksa št. 2. pri uveljavljanju samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju zdravstvenega varstva, naj občinske 
zdravstvene skupnosti pripravijo vse potrebne podatke in 
izračune, ki bi pomagali združenemu delu pri odločanju na 
tem področju. Še posebej je pomembno, da se v okviru občin 
in regij natančno izračuna potreben prag solidarnosti za tiste 
organizacije združenega dela, kjer je riziko zaradi narave dela 
in delovnih razmer večji. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do socialne varnosti pomoči 
se bodo upoštevale stvarne socialne razmere družin. V ta 
namen bo v občinah uvedena enotna evidenca prejemnikov 
socialno varstvenih pomoči, upoštevala pa se bodo tudi mne- 
nja organizacij združenega dela, kjer so člani družine zapo- 
sleni in krajevne skupnosti, kjer družina živi. Pri ugotavljanju 
upravičenosti do pomoči se bodo upoštevali vsi dohodki in 
druge posebne socialne razmera družine, tako da bo pomoč 
resnično dobil tisti, ki jo potrabuje. 

Za ta namen je bil po najširši javni razpravi oblikovan 
predlog samupravnega sporazuma o uresničevanju socialno 
varstvenih pravic, ki ga bodo sprejele vse skupnosti s po- 
dročja socialnega varstva vključno z zdravstvenimi in izobra- 
ževalnimi skupnostmi in ga bodo postopoma začelo uresniče- 
vati že v drugem polletju letošnjega leta. Sporazum omogoča 
skrajno racionalno ravnanje z družbenimi sredstvi na podlagi 
poenotenih osnov, meril in postopkov za uresničevanje so- 
cialno-varstvenih pomoči, prispevkov uporabnikov k so- 
cialno-varstvenim pravicam in drugih socialno-varstvenih 
pravic. Obenem pa sporazum na sistemskih in samoupravnih 
podlagah zagotavlja prilagajanje pomoči dohodkovnim mož- 
nostim združenega dela in povečevanju osebnih dohodkov in 
življenjskih stroškov. Istočasno je treba vzpodbuditi krepitev 
vloge občinskih skupnosti socialnega varstva, združevanje 
strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti ter uveljavljanje samoupravnega nadzora nad 
delitvijo sredstev v teh samoupravnih interesnih skupnostih. 
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VI. PREGLED IZVAJANJA UKREPOV IN 
AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH 
NOSILCIH 
A. ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 

- na področju proizvodnje 
1. proučiti obseg zalog surovin in reprodukcijskega mate- 

riala, nedokončne proizvodnje in zalog končnih izdelkov ter 
sprejeti programe in ukrepe za njihovo optimalizacijo; 

2. usmeriti prosta sredstva v zagotovitev zmogljivosti za 
povečanje obsega in kakovosti proizvodnje, ki jo bo možno 
uspešno prodajati predvsem na tujem trgu; 

3. predvideti prenos proizvodnje nekaterih izdelkov in sto- 
ritev v manjše enote drobnega gospodarstva, ki to opravljajo 
ceneje in rentabilneje; 

4. proučiti organiziranost in urediti odnose med temeljnimi 
organizacijami združenega dela, delovnimi organizacijami in 
višjimi oblikami povezovanja dela in sredstev, predvsem v 
reprodukcijskih celotah, ter na tej osnovi sprejeti ukrepe za 
boljše poslovanje, predvsem zaradi bolj usklajenega razvoja, 
prestrukturiranja, povečevanja izvoza in združevanja finanč- 
nih funkcij; 

5. strokovne službe (nabavna, prodajna in razvojna služba) 
pripravijo plane zmanjševanja materialnih potroškov 

6. strokovne službe pripravijo sistem stimuliranja dosega- 
nja prihrankov materialnih potroškov 

- na področju povečevanja konvertibilnega 
izvoza 

1. izpolniti in dograditi reprocelote, ki jih je Skupščina 
ISJEOT že potrdila; 

2. oblikovati nove reprodukcijske povezave in jih predla- 
gati ISJEOT. S tem bi preprečili pojave trganja reprodukcij- 
skih verig in utrjevali medsebojno povezovanje in soodvisnost 
v izvozu sodelujočih organizacij združenega dela; 

3. pripraviti nove izvozne programe, ki bodo predstavljali 
podlago za dolgoročnejšo izvozno ekspanzijo; 

4. racionalizirati proizvodnjo, zmanjševati stroške, racio- 
nalno uporabljati surovine, reprodukcijske materiale in ener- 
gijo, skupno nastopati v tujini ter preveriti in po potrebi 
zmanjšati predstavniško mrežo naših organizacij združenega 
dela v tujini; dosledno izvrševati določila o omejevanju zuna- 
njetrgovinskih poslov, ki se gibljejo v razmerju 1:1; 

5. tekoče prilagajati proizvodni asortiman zahtevam ino- 
zemskih kupcev in tako doseči ohranitev in povečanje izvoza; 

- na področju cen 
1. izdelati predloge za samoupravno povezovanje in spora- 

zumevanje na področju urejanja medsebojnih cenovnih raz- 
merij z organizacijami združenega dela v reprodukcijski pove- 
zavi (dobavitelji in kupci) in pregled vseh možnih samouprav- 
nih povezav, iz katerih v skladu s tehnološko-proizvodnim 
procesom izhajajo medsebojna razmerja. Pri tem pa je po- 
trebno v čimvečji meri uveljaviti samoupravno sporazumeva- 
nje o skupnem prihodku na osnovi skupnega poslovanja 
udeležencev v reprodukcijski povezavi. 

2. pripraviti skupne osnove in izhodišča za urejanje cenov- 
nih odnosov s samoupravnimi sporazumi v reprodukcijsko 
povezanih organizacijah združenega dela v SR Sloveniji in v 
Jugoslaviji; 

3. proučiti uskiajenost samoupravnih aktov, ki določajo 
obveznosti in pravice delavcev na področju politike cen, z 
novimi predpisi na področju cen in po potrebi uveljaviti do- 
polnitve in spremembe aktov; 

4. pripraviti programe ukrepov za učinkovitejše gospodar- 
jenje (produktivnost, izkoriščenost kapacitet, način zagotav- 
ljanja surovin in reprodukcijskih materialov, zmanjševanje 
materialnih potroškov itd.) kot pogoj za zmanjšanje pritiskov 
za povečanje cen; v okviru teh aktivnosti in predvidene poli- 
tike cen oceniti stopnjo rentabilnosti posameznih skupin pro- 
izvodov in po potrebi sprejeti potrebne ukrepe za prestruktu- 
riranje; 

5. oceniti pogoje poslovanja glede na cene vhodnih mate- 
rialov in cene lastnih končnih izdelkov ter po potrebi sprejeti 

program ukrepov za prestrukturiranje proizvodnega pro- 
grama, ki bo zagotovil uspešnejše poslovanje; 

6. ugotoviti nesorazmerja v cenah med posameznimi suro- 
vinami, reprodukcijskimi materiali in končnimi izdelki ter z 
organizirano akcijo predvsem v reprodukcijskih celotah vpli- 
vati na njihovo postopno odpravljanje; prav tako je potrebno 
ugotoviti in postopno urediti nesorazmerja med cenami konč- 
nih izdelkov; 

- na področju finančne discipline 
1. izdelati programe odpravljanja primanjkljaja trajnih in 

dolgoročnih virov obratnih sredstev; 
2. izvajati aktivnosti za združevanje finančnih funkcij te- 

meljnih organizacij na ravni delovnih organizacij in sestavlje- 
nih organizacij združenega dela; 

3. izdelati načrte gibanja sredstev (likvidnostnih planov) in 
pripraviti ukrepe na področju izvajanja vseh poslovnih funkcij 
za vzdrževanje tekoče likvidnosti pri poravnavanju obvezno- 
sti; 

4. izdelati programe ukrepov za tekoče nadomeščanje 
ugotovljenih negativnih tečajnih razlik; 

5. dosledno izvajanje zakona o obračunavanju in plačeva- 
nju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti, z vidika zamika vplačila obveznosti; 

- na področju zmanjševanja obveznosti iz 
dohodka 

1. zmanjšanje obsega sredstev za delovne skupnosti; 
2. zmanjšanje porabe iz sredstev skladov skupne porabe; 
3. zmanjšanje sredstev za stanovanjsko gradnjo iz čistega 

dohodka 

- na področju družbenih dejavnosti 
1. doseči gospodarnejše in smotrnejše izvajanje progra- 

mov na vseh področjih ter večjo učinkovitost porabe združe- 
nih sredstev; 
- na področju osebnih dohodkov 

1. dopolniti letne planske akte glede razporejanja dohodka 
in oblikovanja sredstev za osebne dohodke v skladu z letnim 
dogovorom, 

2. izvajanje aktivnosti za hitrejše uresničevanje delitve sred- 
stev za osebne dohodke po delu in rezultatih dela; upošteva- 
joč tudi doseganje materialnih prihrankov, 

3. z zniževanjem obveznosti iz sredstev za osebne dohodke 
(prispevki in samoprispevki) in iz sredstev skupne porabe 
TOZD zagotavljati hitrejšo rast čistih osebnih dohodkov, 

- zaostriti odgovornost poslovodnih struktur za sprejete 
poslovne odločitve 

B. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE IN 
SPLOŠNA ZDRUŽENJA 

1. zaostriti odgovornost poslovodnih struktur za sprejete 
poslovne odločitve 

- na področju kmetijstva 
1. reorganizacija poslovnih skupnosti na področju agroži- 

vilstva 

- na področju cen 
1. spremljanje spremeb v cenovnih razmerjih in njihov vpliv 

na dohodkovni položaj posameznih organizacij združenega 
dela in panog oziroma spremljanje cenovnih razmerij v repro- 
dukcijski verigi, 

2. evidentirati razne oblike doplačil ob veljavni ceni po 
organizacijah združenega dela v okviru panog za posamezne 
proizvode in skupine proizvodov in pripraviti ukrepe za nji- 
hovo odpravljanje, 

3. oceniti vplive izvajanja politike cen na posamezne orga- 
nizacije združenega dela s posebnim poudarkom na izvozno 
usmerjeno gospodarstvo in pripraviti programe aktivnosti za 
tiste organizacije, ki bodo v posebno neugodnem položaju, 

4. proučiti cenovna razmerja med cenami vhodnih domačih 
in uvoznih surovin in reprodukcijskih materialov ter oceniti- 
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njihov vpliv na konkurenčno sposobnost predvsem izvoznega 
gospodarstva. Na podlagi teh ocen po potrebi pripraviti pred- 
log ukrepov. 

- na področju finančne discipline 
1. strokovne in organizacijske aktivnosti za hitrejše nado- 

meščanje kreditiranja obveznosti v tekoči reprodukciji z no- 
vimi oblikami poravnavanja dolžniško-upniških razmerij (ce- 
sija, asignacija, akcept); 

2. skupaj z Združenjem bank Slovenije, LB-ZB in temeljnimi 
bankami organizira in izvaja informacijski sistem za hitrejši 
pretok viškov kratkoročnih denarnih sredstev in vrednostnih 
papirjev med organizacijami združenega dela; 

3. strokovna pomoč pri ustanavljanju internih bank in po- 
sebnih finančnih služb; 

4. spremljanje in ukrepanje ob izvajanju zakona o začasni 
propovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izpla- 
čevanje osebnih dohodkov; 

- na področju zmanjševanja obveznosti iz 
dohodka 

1. zmanjšanje članarin zbornic in splošnim združenjem 
2. priprava strokovnih podlag za stimuliranje delavcev za 
doseganje materialnih prihrankov 

C. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 

- na področju zmanjševanja obveznosti iz 
dohodka 

1. znižanje prispevka za delovno skupnost SISEOT; i 
2. znižanje prispevka za kolektivno komunalno rabo; 
3. znižanje prispevkov za varstvo okolja (območne vodne 

skupnosti, prispevek za varstvo pred požarom); 
4. znižanje prispevka za pospeševanje konvertibilnega de- 

viznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in stori- 
tev; 

5. znižanje prispevka za stanovanjsko izgradnjo iz čistega 
dohodka; 

6 znižanje stopenj prispevkov iz OD in dohodka, kjer se v 
okviru letnih stopenj zagotavljajo sredstva za investicije v 
družbenih dejavnostih; 

7. zmanjšanje finančnih načrtov delovnih skupnosti SIS 
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje; 

8. Izvajalci in uporabniki v samoupravnih interesnih skup- 
nostih bodo na osnovi ocene gibanj v prvih treh mesecih letos 
še enkrat preverili svoje programe in jih uskladili z material- 
nimi možnostmi v sedanjih razmerah ter iz njih izločili vse, kar 
ni nujno za doseganje družbeno začrtanih ciljev, ta sredstva 
pa namenili za osebne dohodke delavcev v izvajalskih organi- 
zacijah združenega dela. 

- na področju finančne discipline 
1. tekoče spremljanje prilivov sredstev na žiro računu SIS in 

takojšnje ukrepanje v primeru več zbranih sredstev (znižanje 
stopenj, ustavitev akontacij); 

D. REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CENE 

- na področju cen 
1. pripraviti usmeritve in izhodišča za usklajeno izvajanje 

dogovorjene politike cen v letu 1984 pri proizvodih in stori- 
tvah iz pristojnosti republiške in občinskih skupnosti za cene; 

2. spremljanje gibanja cen in priprava analitičnih osnov za 
tekoče izvajanje dogovorjene politike cen ter priprava osnov 
za oblikovanje dolgoročne politike cen posameznih dejavno- 
sti (energetika, kmetijstvo, promet itd.); 

3. izdelati sistem • spremljanja nameravanih in izvršenih 
sprememb cen na podlagi obvestil samoupravnih organizacij 
in skupnosti in pripraviti predlog ukrepov, ki jih bodo v prime- 
rih odstopanja od dogovorjene politike cen spremljale pri- 
stojne skupnosti za cene in pristojni organi družbenopolitič- 
nih skupnosti; 

E. TEMELJNE BANKE 
•» 

- na področju povečevanja izvoza 
1. tekoče planirati devizne prilive in odlive ter skrbeti, da ne 

pride do zaostrovanja likvidnosti in prevelikega kopičenja 
nalogov za plačila v tujino; 

- na področju finančne discipline 
1. selektivno obravnavanje zahtevkov za reprogramiranje 

kreditnih obveznosti; 
2. izdeiava informacijskega sistema in pretok občasnih pre- 

sežkov likvidnih sredstev med organizacijami združenega 
dela; 

3. izdelava sanacijskih programov za nadomeščanje razme- 
jenih negativnih tečajnih razlik; 

- na področju finančne discipline 
1. skupaj z Združenjem bank Slovenije in Gospodarsko 

zbornico Slovenije izdelava ocene učinkov izvajanja zakona o 
zagotavljanju obratnih sredstev za možnosti uresničevanja 
planskih ciljev v SR Sloveniji 

- na področju zmanjševanja obveznosti iz 
dohodka 

1. zmanjševanje tarif bančnih storitev 
2. zmanjšanje finančnih načrtov delovnih skupnosti 

F. ZAVAROVALNE SKUPNOSTI 

- na področju zmanjševanja obveznosti iz 
dohodka 

1. znižanje zavarovalnih premij 
2. zmanjšanje finančnih načrtov delovnih skupnosti 

G. SKLAD SKUPNIH REZERV GOSPODARSTVA SLOVENIJE 

- na področju finančne discipline 
1. usklajevanje tromesečnih načrtov možnih izplačil in upo- 

rabe združenih sredstev rezerv z občinskimi skladi; 
2. zaostritev meril za predčasni umik združenih sredstev; 
3. intenziviranje kreditnih tokov med občinskimi skladi; 
4. pospešeno obravnavanje sanacijskih programov; 
5. tekoče prilagajanje obrestnih mer in nadomestil za kre- 

dite in združenih sredstev rezerv politiki obrestnih mer za 
končne kredite; 

H. SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
- na področju zmanjševanja obveznosti iz 

dohodka 
1. znižanje tarif za storitve plačilnega prometa; 
2. spremljati in obveščati izvršne svete skupščin občin o 

izvajanju ukrepov SIS družbenih dejavnosti, da se prispevne 
stopnje*ž<manjšajo za del, ki je namenjen za investicije; 

3. spremljati in onemogočati nezakonito izdvajanje iz či- 
stega dohodka TOZD za potrebe sprejetih programov lokal- 
nega značaja; 

- na področju osebnih dohodkov 
1. spremljati neizpolnjevanje obveznosti TOZD iz naslova 

dolžniško-upniških razmerij -in o tem obveščati izvršne svete 
skupščin občin 

I. IZVRŠNI SVETI SKUPŠČIN OBČIN 
1. zaostritev strokovnosti in odgovornosti vseh inšpekcij- 

skih služb; 

- na področju kmetijstva 
1. izvajanje celovitih ukrepov pri programih pospeševanja 

proizvodnje hrane; 
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- na področju cen 
1. sprejeti potrebne ukrepe za dosledno izvajanje dogovora 

o izhodiščih za določanje cen nekaterih proizvodov in storitev 
iz pristojnosti občin v letu 1984; 

2. spremljanje izvajanja politike cen in priprava predlogov 
ukrepov za primere odstopanja od dogovorjene politike cen, 
ki jih sprejemajo občinske skupnosti za cene in izvršni sveti 
skupščin občin; 

3. skupnosti za cene v sodelovanju z izvršnimi sveti pripra- 
vijo program selektivnega povečevanja cen proizvodov in 
storitev iz svoje pristojnosti; pri tem je potrebno upoštevati 
izhodišča in okvire skupno dogovorjene politike cen v letu 
1984 in vpliv sprememb teh cen na življenjski standard delov- 
nih ljudi in občanov ter po potrebi pripraviti predloge ukrepov 
za vodenje diferencirane politike socialnih korektivov pri po- 
sameznih skupinah občanov; 

4. oceniti možnosti zagotavljanja dodatnih finančnih virov 
za hitrejše izvajanje srednjeročnega programa oblikovanja 
blagovnih rezerv v občinah, ki še niso dosegle 60% predvide- 
nega obsega programa; 

- na področju finančne discipline 
1. pospešiti verifikacijo sanacijskih programov; 
2. tekoče izvajati ukrepe družbenega varstva samoupravnih 

pravic v organizacijah združenega dela, kjer v zakonskih rokih 
niso bili sklenjeni sporazumi o medsebojnih razmerjih v sana- 
ciji in preusmerjati delavce med organizacijami združenega 
dela; 

3. spremljati prilive sredstev, ki se zbirajo na nivoju občine 
in primerno ukrepati (v smislu nizanja stopenj ali ustavitve 
akontacij) 

- na področju zmanjševanja obveznosti 
iz dohodka 

1. izvajanje selektivne politike zmanjševanja obremenitve 
gospodarstva v občini; 

2. priprava splošne bilance sredstev za leto 1985 v skladu s 
113. členom zakona o združenem delu 

J. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
- zaostriti strokovnost in odgovornost inšpekcijskih služb; 

- na področju kmetijstva 
1. poenostaviti postopke za pridobivanje soglasij in potreb- 

nih dovoljenj pri izvajanju melioracij in komasacij; 
2. racionalizirati postopke pri izvajanju zemljiške zakono- 

daje; 
3. predložiti pobude Zveznemu izvršnemu svetu za spre- 

membo predpisov o veterinarsko sanitarnih pregledih pri pro- 
metu živilskih proizvodov in živali z namenom preprečiti po- 
dvajanje teh pregledov; 

4. uvesti standardizacijo in tipizacijo za gredbene objekte, 
namenjene živinoreji; 

- na področju cen 
1. Spremljanje izvajanja sprejetih predpisov na področju 

politike cen in priprava republiških predpisov ter ukrepov za 
uresničitev dogovorjene politike cen; 

2. usmerjati aktivnosti za analitično obdelavo strokovnih 
osnov ža realizacijo politike cen v skladu z izhodišči dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije in pripravo ana- 
litičnih osnov za vodenje tekoče politike cen; 

3. zagotoviti sistem informacij o kršiteljih politike cen in 
zagotoviti učinkovito izvajanje sankcij; 

4. oceniti vpliv rasti cen osnovnih prehrambenih proiz- 
vodov na rast življenjskih stroškov in po potrebi pripraviti 
predloge za vodenje diferencirane politike socialnih korekti- 
vov pri posameznih skupinah občanov; 

5. upoštevaje gibanja cen osnovnih življenjskih proizvodov 
in druge osnove, ustrezno prilagajati znesek najnižjega oseb- 
nega dohodka, ki še zagotavlja materialno in socialno varnost 
delavca. 

- na zmanjševanju obveznosti iz dohodka 
I. sprememba zakona o prispevku za pospeševanje kon- 

vertibilnega deviznega priliva za zavezance, ki niso pristopili k 
samoupravnemu sporazumu; 

2. usmeritve občinam v zvezi s prispevkom za zaklonišča; 
3. priprava intervencijskih predpisov o omejevanju po- 

rabe družbenih sredstev; 
4. proučitev predlogov za izključitev učinkov razbreme- 

njevanja dohodka in obresti iz osnove za obračun davka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti; 

5. priprava predlogov za spremembo stopenj prometnih 
davkov; 

6. proučitev obremenitve zasebnega sektorja v primerjavi 
z obremenitvami dohodka gospodarstva in osebnih dohodkov 
delavca; 

7. priprava splošne bilance sredstev v skladu s 113. čle- 
nom zakona o združenem delu 

8. priprava predlogov, da se pri oblikovanju politike 
skupne in splošne porabe v letu 1985, upošteva princip, da se 
presežki samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti vračajo gospodarstvu 

9. proučiti možnosti za spremembo zakonske ureditve 
glede vračanja presežkov Narodne banke Slovenije v tem 
smislu, da bi se presežki že med letom akontativno vračali 
gospodarstvu 

10. pregled vseh predpisov, ki povzročajo dodatno admini- 
striranje; 

II. priprava predlogov za zmanjševanje obveznosti do fe- 
deracije in do drugih SR in SAP; 

- na področju samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje 

1. pregledati obstoječo organiziranost samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihovih strokovnih služb s stališča racio- 
nalne porabe sredstev in zagotavljanja programa ter ugotoviti 
načine za zmanjšanje stroškov delovanja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti (racionalnejša delegatska organziranost, 
združevanje strokovnih služb, povezovanje in sodelovanje 
samoupravnih interesnih skupnosti itd.); 

- na področju samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti 

1. kritično analizirati strukturo porabe sredstev, ki se zdru- 
žujejo v samoupravnih interesnih skupnostih glede na njihovo 
namembnost in na tej osnovi opraviti potrebne spremembe 
tako, da se bodo združena sredstva usmerjala predvsem za 
izvajanje temeljne dejavnosti, skrčiti pa vso porabo drugot- 
nega pomena, predvsem investicije; 

2. analizirati standarde in normative in sprejeti ustrezne 
ukrepe. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga programa ukrepov in aktivnosti po 
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva 

Skupščina SR Slovenije je na sejah ja 1984 obravnavala Predlog programa konsolidacijo gospodarstva ter v skladu 
Zbora združenega dela, Zbora občin in ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi z 255. členom poslovnika Skupščine SR 
Družbenopolitičnega zbora dne 23. ma- ukrepov za odmrznitev cen in finančno Slovenije sprejela 

poročevalec 13 



SKLEP 
k predlogu programa ukrepov 
in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in 
finančno konsolidacijo 
gospodarstva 

1. Gospodarske in družbene razmere 
zahtevajo odločnejše in usklajene aktiv- 
nosti uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije. Pro- 
gram finančne konsolidacije združenega 
dela in odmrznitev cen ter posledice, ki iz 
tega izhajajo, pa narekujejo vrsto ukre- 
pov in aktivnosti na področju gospodar- 
jenja, zmanjšanja porabe ter razbreme- 
njevanja gospodarstva nekaterih mate- 
rialnih in drugih obveznosti. To je po- 
trebno, ker vseh nakopičenih problemov 
ne bo mogoče reševati s cenami. Celovi- 
to in usklajeno razreševanje teh zaplete- 
nih nalog lahko očutno poveča splošno 
gospodarsko in družbeno učinkovitost 
ter okrepi materialno podlago združene- 
ga dela in družbenoekonomski položaj 
delavcev v njem. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je program aktivnosti in ukrepov le 
začetek zniževanja obveznosti gospodar- 
stva in kot tak dobra osnova in usmeritev 
za mobilizacijo vseh družbenih subjektov 
za finančno konsolidacijo združenega 
dela in njegovo razbremenjevanje neka- 
terih materialnih in drugih obveznosti. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga 
vsem nosilcem nalog, opredeljenih v pro- 
gramu, da takoj pristopijo k njihovi reali- 
zaciji in upoštevajo pri tem lastne razme- 
re ter selektivni pristop, s tem, da pred- 
stavlja program Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije le minimalni okvir. S 
podrobnejšo razdelavo posameznih 
usmeritev in nalog ter tekočim seznanja- 
njem delavcev z njimi bo možno doseči 
pravo mobilizacijo vsake sredine za sta- 
bilnejši družbeni in gospodarski razvoj in 
večjo družbeno disciplino. 

4. Skupščina SR Slovenije opozarja na 
veliko odgovornost vseh nosilcev pri ure- 
sničevanju zastavljenih ciljev in nalog. 
Pri tem poudarja, da je zastavljene cilje in 
uresničevanje opredeljenih nalog po- 
trebno dosegati z neprestano krepitvijo 
položaja delavcev v družbeni reprodukci- 
ji in razvijanjem socialističnega samou- 
pravnega produkcijskega odnosa. 

5. Zahtevne naloge na področju ra- 
zbremenjevanja gospodarstva in njegovo 
večjo proizvodno in dohodkovno učinko- 
vitost bomo dosegli tudi z racionalnejšo 
organizacijo združenega dela in ostalih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

6. Skupščina SR Slovenije predlaga 
Gospodarski zbornici Slovenije, združe- 
nju bank in zavarovalnim skupnostim, da 
se z vsemi oblikami svoje organiziranosti 
aktivno vključijo v razreševanje proble- 

mov finančne konsolidacije organizacij 
združenega dela, problemov cen in ra- 
zbremenjevanja združenega dela neka- 
trih materialnih in drugih obveznosti. 

7. Služba družbenega knjigovodstva 
naj tekoče spremlja uresničevanje v pro- 
gramu zastavljenih nalog pri posameznih 
nosilcih in o tem obvešča izvršne svete 
občinskih skupščin kot tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

8. Skupščina SR Slovenije predlaga 
občinskim skupščinam, da na sejah zbo- 
rov v juniju 1984 razpravljajo o uresniče- 
vanju nalog in usmeritev, začrtanih v pro- 
gramu ukrepov in aktivnosti po uveljavi- 
tvi ukrepov za odmznitev cen in finančno 
konsolidacijo gospodarstva. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj prouči vse predloge in stališča, dana 
v razpravah na zborih in delovnih telesih 
ter predloge družbenopolitičnih organi- 
zacij in Gospodarske zbornice Slovenije 
in pripravi dopolnjen program ukrepov 
ter o tem poroča Skupščini SR Slovenije 
na sejah zborov 20. junija 1984. Ne glede 
na to pa naj nosilci nalog po tem progra- 
mu takoj začno uresničevati svoje zadol- 
žitve. 

10. Skupščina SR Slovenije nalaga 
svojemu izvršnemu svetu, da jo tekoče 
obvešča o uresničevanju tega programa, 
še zlasti pa o razbremenjevanju gospo- 
darstva materialnih in nekaterih drugih 
obveznosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli s 

predlogom zakona 

Skupina delegatov za spremljanje uresničevanje zakona o 
usmerjenem izobraževanju je na svoji seji dne 23. 5. 1984 
obravnavala zahtevo Višje upravne šole v Ljubljani za 
spremembo zakona o Višji upravni šoli in predlaga zborom: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O VIŠJI UPRAVNI ŠOLI S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo v smislu 261. in 266. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Skupina delegatov je določila, da bosta kot njena pred- 
stavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Mitja Horvat, predsednik skupine delegatov za spremlja- 
nje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju in 
- Marjana Šmuc, svetovalka v Skupščini SR Slovenije. 

UNIVERZA EDVARDA KARDELJA V LJUBLJANI 

DOPOLNITEV USTANOVITVENEGA 

Dne 30. 6. 1983 smo Skupščino SRS kot ustanoviteljico 
Višje upravne, šole zaprosili za dopolnitev ustanovitvenega 
akta Višje upravne šole v tem smislu, da se med dejavnosti 
šole vnese tudi raziskovalno delo na področju upravnih dejav- 
nosti. Našo vlogo je dne 29. 9. 1983 obravnavala 4. skupina 
delegatov Skupščine SR Slovenije za usmerjeno izobraževa- 
nje in sprejela sklep, naj šola dopolni svojo vlogo in priskrbi 
tudi mnenje Raziskovalne skupnosti SR Slovenije. 

Skupščina RSS je dne 19. 4. 1984 obravnavala našo vlogo 
za dopolnitev ustanovitvenega akta in soglašala z razširitvijo 
dejavnosti šole z raziskovalno dejavnostjo na področju uprav- 
nih dejavnosti. Mnenje Skupščine RSS prilagamo. Ponovno 
prilagamo tudi mnenja: Republiškega komiteja za raziskoval- 
no dejavnost in tehnologijo, Republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, Strokovnega sveta PIS za družboslovje, 
Društva za upravne znanosti in prakso SR Slovenije ter mne- 
nje Skupščine PORS za družbeno infrastrukturo (PORS 11). Iz 

<TA VIŠJE UPRAVNE ŠOLE 

vseh priloženih mnenj nesporno izhaja, da je naša zahteva za 
dopolnitev ustanovitvenega akta z raziskovalno dejavnostjo 
povsem upravičena. 

Višja upravna šola v svojem ustanovitvenem aktu leta 1962 
ni imela izrecne določbe, da opravlja raziskovalno dejavnost, 
ker takrat to ni bilo v navadi pri ustanavljanju višjih šol. Sprva 
raziskovalne dejavnosti tudi ni opravljala. Kasneje, zlasti po 
letu 1970, ko se je kadrovsko okrepila, pa so se njeni učitelji 
začeli intenzivno ukvarjati z raziskovalnim delom, ne samo pri 
pripravi gradiva za svoje predmete, ampak tudi s prevzema- 
njem raziskovalnih nalog od Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije in od drugih naročnikov. Sprva so učitelji šole večinoma 
delovali kot raziskovalci preko drugih institucij, leta 1976 pa 
se je Višja upravna šola vključila v Zvezo raziskovalnih organi- 
zacij in je tudi v svojem imenu začela prevzemati raziskovalne 
naloge. Tudi raziskovalne skupnosti so šolo vključile pri pla- 
niranju svojih raziskovalnih nalog. 
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Učitelji šole, ki so večinoma tudi formalno vpisani v register 
raziskovalcev, so prevzemali raziskovalne naloge zlasti na 
področjih upravnoorganizacijskega značaja v širšem smislu 
in sicer največ na naslednjih področjih: 

1. organizacija upravnega dela, zlasti pisarniškega dela, 
izkoriščanje delovnega časa, analiza sistemov ravnanja z do- 
kumentarnim gradivom v državni upravi in na področju druž- 
benih dejavnosti, ipd. 

2. organizacija upravne dejavnosti v OZD in delovnih skup- 
nostih, 

3. delovne zahteve, poklicni profili, fleksibilnost in zamenlji- 
vost poklicnih profilov in primernost vzgojnoizobraževalnih 
programov za različne vrste upravnostrokovnih in administra- 
tivnih kadrov, 

4. upravne informacijske službe, upravna informatika in 
uporaba računalnikov v upravni dejavnosti. 

- Naročnfki teh raziskovalnih nalog so bile občine, posa- 
mezne OZD, pa tudi PORS za družbeno infrastrukturo. Sredi 
70. let smo v skladu s splošno sprejetimi družbenimi stališči 
sprejeli načelen sklep, da naj bi poslej praviloma vse razisko- 
valno delo učiteljev in sodelavcev šole potekalo preko šole, 
kar se je začelo tudi izvajati. 

šola je neposredno v petletnem planu PORS-a za družbeno 
infrastrukturo z dvema nalogama, prevzela je večje število 
naročil občin in OZD za organizacijo računalništva, pisarni- 
škega poslovanja, med drugim tudi večje naročilo Delte (sedaj 
Iskra Delta) »Možnosti modernizacije lokalne uprave z raču- 
nalniško tehnologijo«. Druge konkretne naloge so npr. še 
bile: »Organizacijska in tehnična rešitev komunalnega infor- 
macijskega sistema mesta Ljubljane«, »Primerjalna analiza 
projektov avtomatske obdelave zemljiškega katastra«, »Uva- 
janje računalniške obdelave podatkov v upravne organe in 
službe občine Piran in izgradnja komunalnega informacij- 
skega sistema občine Piran«, »Vzroki in posledice nepri- 
merno izkoriščenega delovnega časa v državni upravi, v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih«, »Oblikovanje informacij 
občinskih centrov«, »Delovne zahteve, poklicni profili, fleksi- 
bilnost srednješolskih in visokošolskih kadrov (posebej po- 
dročno na področju uprav za družbene prihodke, obče 
uprave, kadrovskih služb, občinskih planskih služb), sistemi 
ravnanja z dokumentarnim gradivom, možnosti aplikacije 
vsebinskega sistema razvrščanja dokumentarnega gradiva v 
gospodarstvu, sodelovanje pri raziskovanju metod srednje- 
ročnega in dolgoročnega družbenega planiranja itd. 

Leta 1981 je pri kontroli poslovanja Višje upravne šole s 
strani občinskega družbenega pravobranilca in revizorja SDK 

šola dobila odločbo, s katero se ji prepove nadaljnje razisko- 
valno delo, češ da nima te dejavnosti v ustanovitveni odločbi. 
Glede na to je šola morafa predati že tekoče naloge (podpi- 
sane pogodbe) drugim institucijam (VŠOD, VPŠ), tako npr. 
petletno delo za PORS za družbeno infrastrukturo, in delo za 
ISKRA Delto. Tudi novih nalog šola ni mogla več sprejemati, 
ampak so morali učitelji šole kot nosilci raziskovalnih nalog 
sodelovati pri drugih institucijah. 

Po 112. členu Zakona o usmerjenem izobraževanju višje 
šole lahko opravljajo le raziskovalno delo, ki je neposredno 
povezano s pedagoškim delom, drugo raziskovalno delo pa 
lahko opravljajo le, če je to predvideno v ustanovitvenem 
aktu. 

Za razvoj šole in strokovno izpopolnjevanje učiteljev šole je 
nujno potrebno ne le študijsko delo v zvezi z razvojem vzgoj- 
noizobraževalnih programov in pripravo pouka, ampak tudi 
proučevanje različnih upravnih pojavov in problemov v pra- 
ksi. Tudi uporabniki, to so zlasti občine in njihovi upravni 
organi, organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, splošna združenja in celo družbenopolitične orga- 
nizacije, se obračajo na šolo, da bi jim pomagala proučiti 
nekatera vprašanja v zvezi z njihovim upravnim delom in jim 
svetovala praktične rešitve. Na potrebo po povezavi šolskega 
študija z raziskovalnim delom opozarjajo tudi republiški in 
univerzitetni organi. 

V zvezi z vlogo po spremembi ustanovitvenega akta šole pa 
naj še navedemo naslednje: 

1. Upravna dejavnost je samostojni visokošolski vzgojnoi- 
zobraževalni program, ki ga razen Višje upravne šole ne 
opravlja noben drug visokošolski zavod. 

2. Pravna fakulteta in Visoka šola za organizacijo dela s 
svojimi rednimi učitelji in sodelavci opravljajo predvsem razi- 
skave na pravnem področju oz. proizvodno-organizacijskem, 
proizvodnoračunalniškem in kadrovskem področju, ne pa na 
upravnoorganizacijskem področju. 

3. Tudi Inštitut za javno upravo pretežno deluje na upravno- 
pravnem, manj pa na upravnoorganizacijskem področju. 
Predstavniki Inštituta za javno upravo so se na izvršnem 
odboru Društva za upravne znanosti in prakso strinjali z vlogo 
Višje upravne šole, saj oni sami ne zmorejo vsega raziskova- 
lnega dela na upravnoorganizacijskem področju. 

4. Pn spremembi ustanovitvenega akta Višje upravne šole 
ne gre' za podvajanje in nadaljnjo drobitev raziskovalnih 
zmogljivosti za področje upravnih dejavnosti, ampak na- 
sprotno za koncentracijo tovrstne raziskovalne dejavnosti in 
njeno povezovanje s pedagoškim visokošolskim delom. 

SKLEP 
Skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem 
izobraževanju Skupščine SR Slovenije o pripravi predloga za izdajo zakona o 
dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli 

Skupina delegatov za spremljanje ure- 
sničevanja zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju je na svoji seji dne 23. 5. 1984 v 
skladu z 265. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala zahtevo 
Višje upravne šole v Ljubljani za spre- 
membo njenega ustanovitvenega akta, to 
je zakona o Višji upravni šoli. 

Skupina delegatov ugotavlja, da sme 
višja šola opravljati tudi drugo raziskova- 
lno delo, ki ni povezano z vzgojnoizobra- 
ževalnim delom le, če je tako določeno v 
njenem ustanovitvenem aktu. Za razširi- 
tev dejavnosti šole je potrebna dopolni- 
tev zakona o Višji upravni šoli. Iz pozitiv- 
nega mnenja Posebne izobraževalne 
skupnosti za družbenoslovno usmeritev 
ter Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije ter iz razlogov, ki jih navaja 
Višja upravna šola v Ljubljani, je družbe- 
noekonomsko upravičena zahteva za 
razširitev dejavnosti šole. Višja upravna 

šola je namreč v dopolnjenem gradivu na 
predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije iz predhodne razprave, širše 
utemeljila razloge družbenoekonomske 
upravičenosti za razširitev dejavnosti za 
opravljenje drugega raziskovalnega dela. 
Skupina delegatov ugotavlja, da Višja 
upravna šola že sedaj opravlja raziskova- 
lno delo, ki je povezano z vzgojno-izo- 
braževalnim delom na upravno-organi- 
zacijskem področju, saj je edina vzgoj- 
noizobraževalna organizacija, kj izvaja 
program na področju upravnejdejavno- 
sti. V danem primeru menimo, da ne gre 
za podvajanje oz. za nadaljnjo drobitev 
raziskovalnih zmogljivosti na področju 
upravnih dejavnosti. 

Skupina delegatov na podlagi 266. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlaga Zboru združenega dela in Zbo- 
ru občin, da sprejmeta 

sklep 
1. da se pripravi predlog za izdajo za- 

kona o dopolnitvi zakona o Višji upravni 
šoli, 

2. da je na podlagi 261. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije skupina de- 
legatov za spremljanje uresničevanja za- 
kona o usmerjenem izobraževanju kot 
delovno telo vseh treh zborov Skupščine 
SR Slovenije predlagatelj zakona o do- 
polnitvi zakona o Višji upravni šoli, 

3. da v skladu s 307. členom poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije Zbor občin in 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije obravnavata predlog za izdajo za- 
kona o dopolnitvi zakona o Višji upravni 
šoli s predlogom zakona, torej po skraj- 
šanem postopku, ker gre za manj po- 
membno dopolnitev, 

4. da hkrati s sprejemom tega sklepa, 
zbora obravnavata tudi predlog za izdajo 
s predlogom zakona. 
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Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli 

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o 

Višji upravni šoli je 13. točka 321. člena ustave SR Slovenije, 
po kateri se z zakonom ureja vzgojnoizobraževalna dejavnost 
in v določbi 35. alinee 335. člena ustave SR Slovenije, po 
kateri Skupščina SR Slovenije ustanavlja organizacije združe- 
nega dela. 

II. Obstoječe stanje in razlogi za izdajo zakona 
Po zakonu o višji upravni šoli (Ur. I. LRS, št. 9/62) je naloga 

šole, da vzgaja in izobražuje strokovne kadre za službe, za 
katere je potrebna višja upravna izobrazba. Po zakonski do- 
ločbi 112. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. 
SRS, št. 11/80) sme višja šola opravljati drugo raziskovalno 
delo, ki ni povezano z vzgojnoizobraževalnim delom, le če je 
tako določeno z aktom o ustanovitvi. 

Ker zakon o Višji upravni šoli ne določa, da le-ta opravlja 
tudi drugo raziskovalno delo, je Višja upravna šola v Ljubljani 
zaprosila Skupščino SR Slovenije, kot ustanoviteljico za do- 
polnitev ustanovitvenega akta v tem, da se dejavnost šole 
razširi še na drugo raziskovalno deio na področju upravnih 
dejavnosti, organizacije upravnega in pisarniškega dela ter 
informatike v upravi. 

Za razvoj šole in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, šole, 
je nujno ne le raziskovalno delo, ki je povezano z vzgojno- 
izobraževalnim delom, temveč tudi proučevanje različnih 
upravnih pojavov in problemov v praksi. Tudi uporabniki, 
zlasti občine in njihovi upravni organi, organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti in celo družbe- 
nopolitične organizacije pričakujejo od šole pomoč pri prou- 
čevanju vprašanj v zvezi z njihovim upravnim delom. 

Razlog za razširitev dejavnosti višje upravne šole v Ljubljani 
na drugo raziskovalno delo, ki ni vezano samo na vžgojno- 
izobraževalno delo je tudi v tem, da je Višja upravna šola v 

Ljubljani edina visokošolska organizacija, ki izvaja samostojni 
vzgojnoizobraževalni program na področju upravne dejavno- 
sti. Pravna fakulteta v Ljubljani in Visoka šola za organizacijo 
dela v Kranju opravljata raziskave na pravnem področju oz. 
proizvodno organizacijskem, proizvodno-računalniškem in 
kadrovskem, ne pa na upravno-organizacijskem področju. 
Prav tako inštitut za javno upravo deluje na upravno-pravnem 
in manj na upravno-organizacijskem področju. Zaradi nave- 
denega ne gre za podvajanje ali nadaljnjo drobitev raziskoval- 
nih zmogljivosti za področje upravnih dejavnosti, temveč za 
družbeno in ekonomsko upravičenost razširitve dejavnosti 
Višje upravne šole v Ljubljani. Družbeno in ekonomsko upra- 
vičenost v skladu s 126. členom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju dokazuje tudi pozitivno mnenje Posebne izobraže- 
valne skupnosti za družboslovno usmeritev ter skupščine 
Raziskovalne skupnosti Slovenije za razširitev dejavnosti 
šole. Enakega mnenja sta tudi Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in upravo. 

III. Rešitve v zakonu 
Z dopolnitvijo zakona je predlagano, da višja upravna šola v 

Ljubljani poleg vzgojnoizobraževalnega dela in z njim pove- 
zanega raziskovalnega dela opravlja še drugo raziskovalno 
delo na področju upravnih dejavnosti, organizacije uprav- 
nega in pisarniškega poslovanja ter informatike v upravi. 

IV. Finančne posledice izvajanja zakona 
S predlagano dopolnitvijo zakona ne bodo nastale nobene 

nove finančne obveznosti, saj bo šola za opravljanje drugega 
raziskovalnega dela v odnosih svobodne menjave dela v po- 
sebni raziskovalni skupnosti za družbeno infrastrukturo ali v 
neposrednih odnosih svobodne menjave dela s posameznimi 
uporabniki sklepala samoupravne sporazume ali pogodbe. 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli 

1. člen 
V_ drugem členu zakona o Višji uprvni šoli (Ur. I. LRS, št. 

9/62) se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Višja upravna 
šola opravlja raziskovalno delo na področju upravnih dejav- 
nosti, organizacije upravnega in pisarniškega poslovanja ter 

informatike v upravi.« 

2. člen 
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 

Zakon o Višji upravni šoli (Ur. I. LRS, št. 9/62) 
Priloga 

1. člen 
Upravna šola, ki je bila ustanovljena z uredbo o ustanovitvi 

upravne šole (Ur. I. LRS, št. 42/56) se preimenuje v Višjo 
upravno šolo. 

Sedež šole je v Ljubljani. 
2. člen 

Naloga Višje upravne šole je, da vzgaja in izobražuje stro- 

kovne kadre za službe, za katere je potrebna višja upravna 
izobrazba ter organizira in izvaja pouk za strokovno izpopol- 
njevanje upravnih uslužbencev. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu 

LRS. 
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