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POPRAVEK 
Zaradi napake v tiskarni Delo je prišlo v Poročevalcu 

štev. 24 do napačnega datuma na prvi strani. Namesto 
Ljubljana, 8. 5.1979 se pravilni datum glasi: Ljubljana, 7. 8. 
1984. 

Bralcem se opravičujemo. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 23 - 3. 7. 1984 je na strani 33 v 

prvem stolpcu preambule izpuščeno, da sklene družbeni 
dogovor o temeljih skupne politike na področju zaposlo- 
vanja in njenem uresničevanju v SFRJ tudi Zveza 
samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje Jugo- 
slavije. 

Bralcem se opravičujemo. 
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OSNUTEK 

dolgoročnega družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje 1986-2000 

(ESA-545) 

UVODNE OPOMBE 

1. Zvezni izvršni svet je na seji 26. 7. 1984 določil osnu- 
tek dologoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 in ga predlaga Skupščini SFR Jugo- 
slavije. 

2. Zvezni izvršni svet je ob predložitvi osnutka dolgoro- 
čnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986—2000 Skupščini SFRJ Jugoslavije ugotovil, da je 
treba v skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin Sku- 
pščine SFRJ z dne 19. julija 1984 v tej fazi priprave plana 
začeti široko razpravo o glavnih silnicah in smereh mate- 
rialnega in družbenega ravzoja za naslednje dolgoročno 
obdobje, ker meni, da je takšna demokratična razprava 
pogoj za graditev uspešne skupne razvojne in ekonomske 
politike. Zaradi pomena in zahtevnosti tega dokumenta ter 
zaradi rokov za njegovo pripravo in sprejetje pošilja Zvezni 
izvršni svet osnutek tega plana kot osnovo za razpravo v 
Skupščini SFRJ tudi skupščinam socialističnih republik in 
skupščinama avtonomnih pokrajin ter drugim udeležen- 
cem javne razprave. 

Zvezni izvršni svet je hkrati predlagal, naj ta dokument 
obravnavajo zvezni sveti, Komisija Zveznega izvšrnega 
sveta za uresničevanje dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije ter Medrepubliški komite za družbeno 
planiranje in razvoj. Na podlagi razprave v skupščinah in 
pri drugih udeležencih bo Zvezni izvršni svet preveril pred- 
lagane opredelitve razvojne in gospodarske politike ter 
realnost projekcij in določil popolnejšo in trdnejšo 
zasnovo razvoja Jugoslavije do leta 2000. 

Zvezni izvršni svet je naložil Zveznemu zavodu za druž- 
beno planiranje ter drugim zveznim organom in organiza- 
cijam, da spremljajo razpravo o dolgoročnem planu Jugo- 
slavije, da preverijo vse elemente razvojne projekcije in da 
rezultate razprave uporabljajo pri nadaljnjih fazah izdelave 
plana. 

(I) 
1. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 

vije za obdobje 1986-2000 je bil pripravljen v skladu s 
sklepom Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije (Uradni list SFRJ, št. 41/83). Na podlagi tega sklepa 
in programa, ki ga je sprejel za pripravo in sprejetje dolgo- 
ročnega družbenega plana Jugoslavije za bodobje 
1986-2000, naj bi Zvezni izvršni svet v juliju 1984 določil 
in poslal Skupščini SFR Jugoslavije osnutek dolgoro- 
čnega družbenega plana Jugoslavije, da bi ga lahko spre- 
jeli do konca leta 1984. 

V sklepu Skupščine SFR Jugoslavije je tudi določeno, 
da je treba s planom zajeti obdobje 1986-1995, samo 
določena področja pa za obdobje do leta 2000. Na seji 
Medrepubliškega komiteja za družbeno planiranje in raz- 
voj 13. januarja 1984 pa je bilo dogovorjeno, da je treba 
vsa analitična gradiva in projekcije v zvezi s pripravo 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije preučiti za 
obdobje do leta 2000. Ta sprememba je bila vključena v 
delovni program za pripravo plana za obdobje do leta 
2000, ki ga je Zvezni izvršni svet sprejel na 255. seji 2. 
februarja 1984. Ob tej priložnosti je Zvezni izvršni svet 
sklenil poslati program v obravnavo Odboru za plan in 
razvojno politiko Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ in mu predlagati, naj sprejme omenjeno spremembo 
planskega obzorja brez formalnega postopka za spre- 
membo samega sklepa o pripravi in sprejetju dolgoro- 
čnega družbenega plana Jugoslavije, ker ta sprememba ni 
bistvena. To je odbor tudi storil. 

2. V osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-2000 so v celoti nadalje razčlenjene 
temljne opredelitve, smeri in razvojni elementi dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije ter njegovih 
posamičnih seperatov, ki temeljijo na načelih ustave 
SFRJ, zakona o združnem delu ter na dokumentih XII. 
kongresa ZKJ. Izhodišče za oblikovanje osnutka tega 
plana je bil zlasti separat »Strategija in temelji razvojne 
politike« - kot eden izmed kompleksnih dokumentov, ki 
na področju razvojne politike konkretizira izhodišča dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije in v kate- 
rega so vključene tudi temeljne opredelitve in elementi iz 
vseh drugih separatov dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. Na takšni podlagi so v predlogu osnutka 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije globlje 
dognani poglavitni dolgoročni problemi dosedanjega raz- 
voja, razčlenjeni in odmerjeni učinki posameznih razvoj- 
nih dejavnikov, določena globalna sorazmerja družbenoe- 
konomskega razvoja, še bolj konkretizirane glavne smeri 
razvoja in začrtani pogoji, potrebni za njihovo uresniče- 
vanje. 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije temelji tudi na široki analitični in študijski dokumenta- 
ciji ter razpoložljivih statističnih virih, zlasti pa na strnjeni 
študiji Konzorcija ekonomskih inštitutov »Dolgoročni raz- 
voj Jugoslavije 1980-1985-2000. - Problemi, pogoji, 
možnosti«, izdelani na podlagi tridesetih delnih študijah 
ekonomskih inštitutov iz vse države. Ta strnjena študija 
Konzorcija ekonomskih inštitutov je poleg »Analize pogo- 
jev in možnosti ter družbenoekonomskega razvoja Jugo- 
slavije do leta 2000« spremljajoči dokument predloga 
osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000. 

»Analiza pogojev in možnosti družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije do leta 2000« je bila prav tako 
pomembna analitična podlaga pri oblikovanju predloga 
osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000. Pred to novo analizo je bila izdelana 
njena strnjena začetna verzija z istim imenom' kot 
delovno-planska interna podlaga osredotočena na identi- 
fikacijo poglavitnih razvojnih problemov, ki jih je treba 
reševati v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 
1990 ter v dolgoročnem do leta 2000. Kot podlaga za 
izdelavo te začetne analize je bilo izdelanih tudi dvajset 
posebnih separatov in modelskih projekcij delovno-plan- 
skega namena, pri katerih je sodelovala tudi skupina 
znanstvenih delavcev. 

V predhodnem postopku so omenjeno začetno analizo 
obravnavali v delovnih telesih Zveznega izvršnega sveta 
skupaj s predstavniki republik in avtonomnih pokrajin ter 
znanstvenih delavcev, v Odboru za plan in razvojno poli- 
tiko in drugih odborih Zbora republik in pokrajin Sku- 
pščine SFR Jugoslavije. Rezultat razprave o »Analizi o 
problemih, alternativah in možnostih razvoja« je bil 
pomemben za nadaljnjo konkretizacijo opredelitev iz dol- 
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goročnega programa ekonomske stabilizacije pri izdelavi 
samega osnutka in nove verzije »Analize pogojev in mož- 
nosti družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije do leta 
2000«, ki jo pošiljamo Skupščini SFRJ skupaj z osnutkom 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000. 

4. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-2000 ima tri dele, v katerih sta 
prikazani dolgoročna razvojna in ekonomska politika v 
devetih posebnih poglavjih/V prvem delu (Cilji in možno- 
sti dosežkov) so navedeni skupni interesi in razvojni cilji, 
ki so že določeni in širše prikazani v separatu dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije »Strategija in 
temelji razvojne politike«. Podana je tudi globalna kako- 
vostna ekstrapolacija podobe družbenoekonomskega raz- 
voja v letu 2000 in na začetku 21. stoletja zlasti pod 
vplivom nadaljnjega pospešenega razvoja znanosti in teh- 
nično tehnološkega progresa. Ta globalni del dolgoročne 
vizije razvoja ša nadalje in natančneje kakovostno in kvan- 
titativno razčlenjuje razvojno in ekonomsko politiko v dru- 
gih delih in poglavjih predloga osnutka dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije. 

V drugem delu (Razvojna politika) so prikazane možno- 
sti za izkoriščanje glavnih razvojnih dejavnikov in poten- 
cialov ter njihov dolgoročni gospodarski učinek, dolgo- 
ročna politika zunanjeekonomskega sodelovanja in men- 
jave ter vzpostavljanja zunanjetrgovinskega in plačilnobi- 
lančnega ravnovesja in določena potencialna področja za 
dolgoročno kooperacijo z drugimi državami. 

V tretjem delu (Globalni proporci in smeri razvoja) so 
določeni globalni proporci in dinamika gospodarske rasti, 
spremembe v strukturi gospodarstva, razvoj dejavnosti 
skupnega pomena in življenjske ravni. Zajeta je tudi dolgo- 
ročna politika regionalnega razvoja, prostorske ureditve, 
urbanizacije življenjskega okolja ter dolgoročna politika 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

5. V osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-2000 so kvantitativni kazalniki rela- 
tivni. Zaradi pospešenega razvoja znanosti in naglih tehni- 
čnih in tehnoloških sprememb, je za daljšo dobo težko 
realno določiti posamezne agregatne in sektorske 
veličine, zlasti pa ni moč najbolj zanesljivo določiti gospo- 
darskih učinkov posameznih dejavnikov gospodarske 
rasti in razvoja. Zato so navedeni kazalniki predvsem 
splošni in orientacijski, prej usmerjeni v silnice in smeri 
kakovostnih sprememb in relativnega ter bolj ilustrativ- 
nega pomena. Izvedeni so iz planske projekcije po inačici 
bolj pospešene gospodarske rasti in razvoja. 

Poglavitne ekonomske veličine so projicirane v kombi- 
naciji z ekonomskimi kvantitativnimi modeli ter bilančnimi 
in kvantitativnimi metodami. Pod določenimi predpostav- 
kami je bila že v začetni verziji »Analize pogojev, potreb in 
možnosti družbenoekonomskega razvoja do leta 2000«, ki 
jo je pripravil Zvezni zavod za družbeno planiranje, 
opuščena t. i. spontana varianta razvoja, ki ob ukrepih in 
akcijah, ki imajo glede razvojne in ekonomske politike 
omejen obseg, v bistvu pomeni nadalje poglabljanje 
sedanjega neugodnega gospodarskega stanja ob mož- 
nem kratkoročnem oživljanju, vendar pa bi pri tem trenda 
ekonomske rasti in razvoja na sploh potekala navzdol. 
Nasproti takšni rasti in razvoju sta bili proučeni tudi 
srednja in višja varianta dolgoročnega gospodarskega 
razvoja, pri tem pa smo nenehno razčlenjevali alternativo 
veliko bolj pospešene gospodarske rsti in razvoja, ki 
temelji na velikih kakovostnih preobratih in spremembah 
kot edino sprejemljivih. Ta alternativa je sedaj v celoti 
vključena v predlog osnutka dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. 

6. Pred osnutkom dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000 je bila izdelana nje- 
gova širša delovna verzija, ki so jo obravnavali na seji 
Komisije Zveznega izvršnega sveta za planiranje in razvoj 
11. julija letos in na seji Medrepubliškega komiteja za 
družbeno planiranje in razvoj 20. julija 1984, katere so se 
udeležili direktorji republiških in pokrajinskih zavodov za 

družbeno planiranje. Na podlagi predlogov in sugestij s 
sej ter sugestij republiških in pokrajinskih zavodov za 
družbeno planiranje je Zvezni zavod za družbeno plani- 
ranje pripravil predlog dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000, ki ga je Zvezni izvršni 
svet obravnaval in določil na seji 26. julija 1984. Zvezni 
zavod za družbeno planiranje je na podlagi sklepov s te 
seje znova redigiral besedilo osnutka plana in ga pred 
predložitvijo Skupščini SFRJ vrnil Zveznemu izvršnemu 
svetu. 

7. Osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986-2000 sta dodani tudi posebni prilogi: 

(1) Glavni kazalniki projekcije globalnega dolgoročnega 
razvoja gospodarstva Jugoslavije do leta 2000, za interno 
uporabo, ZZDP Beograd, 9. julija 1984 s prilogo: 

- Glavni kazalniki razvoja socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin 1947-1983, ZZS in 
ZZDP, Beograd, maja 1984 

(2) Analiza pogojev in množnosti družbenoekonom- 
skega razvoja Jugoslavije do leta 2000 (ZZDP, Beograd, 
julija 1984). 

(II) 
1. V osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 

vije za obdobje 1986-2000 je vključena tudi alternativa 
bolj pospešene gospodarske rasti in razvoja, ki v skladu z 
opredelitvami dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije temelji na zelo velikih kakovostnih spremembah, ki 
so edino sprejemljive. Gre predvsem za: a) pospeševanje 
celotne stopnje gospodarske rasti, pri čemer naj bi imeli 
visoko stopnjo rasti tisti kompleksi in grupacije gospo- 
darstva, ki so glavni vir realne akumulacije, vloga industrij- 
sko vodilnih panog pri modernizaciji vsega gospodarstva 
pa naj bi bila še večja; b) smotrno nadomeščanje uvoza, 
pri čemer naj bi se hkrati maksimiziral izvoz tako, da bi se 
forsirala področja in panoge, ki krepijo položaj naše 
države na mednarodnem trgu; c) usmeritev v polno zapo- 
slenost in absorbiranje celotnega prirastka za delo spo- 
sobnega prebivalstva; d) čim pravilnejšo distribucijo in 
integracijo proizvodnje znotraj države na samoupravni 
podlagi; e) razvoj znanosti in trajno uporabo tehničnega in 
tehnološkega napredka kot enega ključnih dejavnikov 
produktivnega gospodarjenja in kakovostne preobrazbe 
na vseh življenjskih in delovnih področjih. 

2. V osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije predlagana strategija in politika dolgoročnega razvoja 
gospodarstva in družbenih dejavnosti je neizogibni inte- 
gralni dejavnik jugoslovanske samoupravne skupnosti. Z 
izvajanjem predlagane razvojne in ekonomske politike je 
treba v naslednjem obodbju tako pri gospodarskih in 
družbenih subjektih kot pri obnašanju in zavesti ljudi in 
načinu življenja uresničiti pomembno kvalitativno gospo- 
darsko preobrazbo in globoke spremembe proizvodnih 
odnosov. To pomeni, da bomo odločno odpravili vse sla- 
bosti in pomanjkljivosti pri dosedanji razvojni politiki in 
gospodarjenju. 

Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 temelji na ustavnih kategorijah enot- 
nega sistema socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, enotnih temeljih političnega sistema in 
enotnega jugoslovanskega trga, na podlagi katerih se 
usklajujejo skupni gospodarski in družbeni razvoj ter 
drugi skupni interesi. V skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije je v osnutku plana poudarjena kar 
največja krepitev teh temeljev, zlasti pa nadaljnji 
samoupravni razvoj in krepitev enotnega trga kot objek- 
tivni in neizogibni pogoj za učinkovito skupno razvojno in 
ekonomsko politiko, gospodarski sistem in planiranje 
vseh samoupravnih nosilcev družbene reprodukcije. Raz- 
vit jugoslovanski trg bo poglavitni pogoj za premagovanje 
notranje avtarkije in avtarkije nasproti zunanjemu trgu in 
zagotovilo za njegove porazpodelitvene, ekonomsko-pri- 
silne, ravnovesne in druge funkcije. Takšen trg bo omo- 
gočil prosto gibanje dela in informacij, sredstev in pro- 
meta blaga in denarja, akumulacije in reprodukcije v 
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razširjenem merilu na jugoslovanskem gospodarskem 
prostoru ter zagotovil enoten, organiziran in smotrn 
nastop na zunanjem trgu. 

V skladu z ustavo SFRJ so temelji enotnega jugoslovan- 
skega trga: (a) svobodno gibanje in združevanje dela in 
reprodukcijskih sredstev ter svobodna menjava blaga in 
storitev, znanstvenih dosežkov in strokovnih izkušenj v 
vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji; (b) eno- 
ten denar, enoten monetarni in devizni sistem ter enotni 
temelji kreditnega sistema, skupna monetarna in devizna 
politika ter skupni temelji kreditne politike; (c) enoten 
sistem in skupna politika ekonomskih odnosov s tujino, 
enoten carinski sistem in skupna carinska politika; (d) 
svobodno ustanavljanje in združevanje organizacij zdru- 
ženega dela in svobodno opravljanje njihovih dejavnosti v 
vsej Socialistični federativni republiki Jugoslaviji; (e) svo- 
boden nastop na trgu ter samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje o pospeševanju proizvodnje in 
prometa in integraciji družbenega dela; (f) usmerjanje 
gospodarskega in družbenega razvoja ter usklajevanje 
razmerij na trgu z družbenim planiranjem na samouprav- 
nih temeljih. 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986 -2000 upošteva bistven pogoj, da bodo 
do konca leta 1985 izvedene glavne spremembe v gospo- 
darskem sistemu in uresničene druge naloge, opredeljene 
z uresničevanjem prve etape dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. To se predvsem nanaša na spre- 
membe v sistemu družbenega planiranja in sistemu druž- 
bene reprodukcije, v sistemu delitve dohodka, čistega 
dohodka in delitve osebnih dohodkov, v sistemu ekonom- 
skih odnosov s tujino, sistemu cen in spremembi relativnih 
odnosov v cenah, monetarnem in kreditnem sistemu, 
sistemu davkov in prispevkov ipd. Te spremembe že pote- 
kajo po sprejetih delovnih programih in resoluciji o druž- 
benoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugosla- 
vije za leto 1984. 

Poleg tega so v osnutku odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske 
politike Jugoslavije v obdobju 1986-1990, ki je že v 
postopku v Skupščini SFRJ in skupščinah socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, označene 
nadaljnje spremembe gospodarskega sistema, ki jih je 
treba uresničiti v naslednjem petletnem obdobju. Pri tem 
je bilo upoštevano, da bodo za uresničevanje ciljev skup- 
nega materialnega in družbenega razvoja iz odloka o 
smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije pristojni organi federacije ter 
organi republik in avtonomnih pokrajin pripravili in pra- 
vočasno sprejeli spremembe in dopolnitve gospodarskega 
sistema in ukrepe ekonomske politike, ki jih predvideva 
dolgoročni program ekonomske stabilizacije. Hkrati je 
bilo upoštevano, da bodo vse subjektivne sile odločno 
izvedle ključne spremembe v proizvodnih odnosih in da 
bodo na podlagi stabilizacijskega programa sestavile 
lastne programe delovanja, da bi tako odpravile vire nega- 
tivnih pojavov, tj. pomanjkljivosti in slabosti gospodar- 
skega sistema in ekonomske politike. 

Pri sprejetju srednjeročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-1990 je treba določiti tudi dolgo- 
ročno strategijo znanstvenega in tehničnotehnološkega 
napredka ter dolgoročno strategijo drugih področij in 
neposredne naloge pri razyoju industrije, energetike, pro- 
meta, kmetijstva, drobnega gospodarstva in zaposlovanja. 
Določiti je treba tudi skupno strategijo in programe za 
izvoz in nastop na tujem trgu ter tako zagotoviti učinkovito 
in smotrno vključevanje našega gospodarstva v svetovno 
delitev dela. Upoštevati je treba, da bodo med tem časom 
sprejeti tudi družbeni dogovori o razvoju energetike, agro- 
industrije, tehnologije in drugih področij za obdobje do 
leta 2000. 

Uresničevanje vseh omenjenih nalog in sprememb, 
glede katerih je v osnutku dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije predpostavljeno, da bodo predhodno 
uresničeni, je hkrati tudi glavni pogoj, da bodo pra- 

vočasno sprejeti srednjeročni in dolgoročni plan, ustrezni 
ukrepi ekonomske politike in resolucije o ekonomski poli- 
tiki za leta, ki so pred nami. 

4. Glavni temelj za dograditev gospodarskega sistema, 
ki je bistvenega pomena za uspešno uresničevanje skupne 
dolgoročne razvojne in ekonomske politike, je razvijanje 
in upeljevanje celovitega sistema razširjene reprodukcije 
na temeljih socialističnega samoupravljanja, kar bo ustva- 
rilo realno podlago, da delovni ljudje neposredno obvla- 
dujejo presežke svojega dela in sredstev družbene repro- 
dukcije. V zvezi s tem bodo spremembe v sistemu in praksi 
samoupravnega družbenega planiranja omogočile učin- 
kovito usmerjanje in usklajevanje razvoja v dogovorjenih 
smereh, predvsem s samoupravnim sporazumevanjem 
reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela in 
usklajevanjem njihovih razvojnih načrtov ter z dogovarjan- 
jem družbenopolitičnih skupnosti o skupnih interesih in 
ciljih. 

Nadaljnja dograditev sistema ekonomskih odnosov s 
tujino, zlasti normalizacija zunanje-finančnega sodelo- 
vanja, ohranitev in krepitev realnega tečaja dinarja, vzpo- 
stavljanje deviznega trga in funkcionalne carinske, 
zaščitne in davčne politike, je ključen element smotrnega 
povezovanja našega gospodarstva z drugimi gospodarstvi 
in svetovnimi trgi. Takšni mehanizmi bodo pozitivno delo- 
vali na razvojno, ekonomsko in izvozno politiko. Uspešno 
delovanje deviznega trga in krepitev vrednosti domače 
valute bo zlasti pozitivno vplivalo na konvertibilnost 
dinarja v mednarodnih plačilih kar je ena bistvenih nalog 
in trdno merilo za zdravo razvojno in ekonomsko politiko 
ter usposabljanje našega gospodarstva za uspešen nastop 
na svetovnem trgu. 

S sprejetjem družbenega dogovora o temeljih in merilih 
za razporejanje dohodka, čistega dohodka in delitev oseb- 
nih dohodkov bo vzpostavljena neposredna zveza med 
ustvarjenim dohodkom in angažiranimi družbenimi 
sredstvi, bruto osebnimi dohodki in akumulacijo. To 
pomeni, da se bodo na podlagi delitve učinkovito uporab- 
ljala družbena sredstva in da bo večja dejovna storilnost. Z 
vzpostavitvijo takšnih odnosov pri delitvi bodo delavci v 
združenem delu postali materialno bolj zainteresirani za 
čim večji prispevek in gospodarnejšo uporabo družbenih 
sredstev oziroma na večji osebni dohodek in večjo akumu- 
lacijo, kar bo povečalo tudi interes organizacij združenega 
dela za združevanje in integracijo na vsem jugoslovan- 
skem gospodarskem prostoru. 

5. Istočasno je treba končati s sedanjim sistemom 
financiranja in spodbujanja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v skladu z opredelitvami dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije. To pomeni, da 
bo imelo združeno delo glavno vlogo pri razširjeni repro- 
dukciji in neposredno odgovornost za enakomernejši 

* regionalni razvoj ter za ekonomsko povezovanje gospo- 
darsko razvitih in gospodarsko manj razvitih. 

6. Glede krepitve motivacijskih dejavnikov za delo, ust- 
varjalnost in učinkovito poslovanje oziroma glede smotr- 
nejšega izkoriščanja naravnih virov in ekonomičnejše 
uporabe družbenih sredstev bodo ponovno proučene in 
predlagane vse gospodarske sistemske rešitve in pogoji 
za gospodarjenje (pridobivanja in delitev dohodka), s kate- 
rimi so opredeljeni stroški in dohodki, cenovne in nece- 
novne oblike menjave, kreditni in nekreditni odnosi pri 
financiranju proizvodnje in družbenih potreb ter področje 
proračunskih in podobnih oblik zajemanja sredstev iz 
gospodarstva, celoten finančni in obračunski sistem, vsi 
družbeni skladi, rezerve in skladi socialnega varstva. Na ta 
način bo odstranjen administrativizem (vloga državnih 
organov bo omejena na nujno urejanje odnosov med 
proizvodnjo, delitvijo, menjavo in porabo) oziroma se bo 
krepilo samoupravno gospodarstvo, v katerem bo kar se 
da izražena svobodna samoupravna pobuda organizacij 
združenega dela kot samostojnih blagovnih proizvajalcev. 

V vseh samoupravnih organizacijah si morajo pri 
notranji organizaciji dela, proizvodnji in poslovanju priza- 
devati za ustvarjanje potrebnih možnosti za maksimalno 
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spodbujanje deta m ustvarjalnosti, za materialno, druž- 
beno in moralno uveljavljanje nosilcev večje delovne sto- 
rilnosti in ustvarjalnosti. Istočasno je treba odločno razvi- 
jati vse oblike znanstvenoraziskovalnega dela kot najpo- 
membnejšega dejavnika za pospeševanje sedanje proiz- 
vodnje in razvoj nove proizvodne tehnologije in samoor- 
ganizacije dela (združevanje kot delitve in kombinacije 
dela v vse širših razmerah ekonomske integracije), ki 
odpira nove poti, odkriva potencialne možnosti za novo 
dodatno družbeno proizvajalno silo dela in razvoja in tako 
uresničuje prednosti združevanja dela in sredstev. Take 
prednosti so naš največji potencial in največja rezerva za 
nadaljnji napredek celotne družbe. Ta krepitev ekonom- 
skega skupništva je tudi edina prava podlaga za uresniče- 
vanje popolne in vsestranske enakopravnosti in nadaljnjo 
krepitev enotnosti vseh delovnih ljudi in občanov ter vseh 
narodov in narodnosti jugoslovanske skupnosti. 

7. Pri politiki opiranja na lastne sile in odprtosti za vse 
sodobne oblike mednarodnega ekonomskega sodelo- 
vanja in menjave dobrin in storitev oziroma pri politiki 
močne in trajne izvozne usmerjenosti in krepitve položaja 
Jugoslavije v mednarodni delitvi dela je treba nujno preu- 
čiti in razčleniti vse mehanizme urejanja zunajekonomskih 
odnosov, sodelovanja in menjave, predvsem pa pospešiti 
in ustaliti instrumente za podpiranje izvoza, za nujno 
zaščito domače proizvodnje in omogočiti sodobnejše in 
trajnejše oblike industrijskega, trgovinskega in finan- 
čnega sodelovanja ter bolj uravnovešeno menjavo z vsemi 
svetovnimi regijami. Vodili bomo politiko enotnega real- 
nega deviznega tečaja dinarja in razčlenili režime deviz- 
nega sistema (devizni trg, zunanja likvidnost, spodbujanje 
deviznega, priliva, devizno varčevanje ipd., da bi povečali 
obseg ekonomske menjave s tujino. Z ustreznimi gospo- 
darskosistemskimi rešitvami in ukrepi tekoče ekonomske 
politike bomo spodbujali izvozno usmerjene skupne pro- 
grame proizvodnje in storitev. 

8. Proučiti moramo sedanje in razčleniti nove gospo- 
darskosištemske rešitve, s katerimi bomo omogočili zdru- 
ževanje dela in sredstev, predvsem objektivizacijo in 
mobilnost akumulacije in njeno usmerjanje v gospodarsko 
najuspešnejše akcije, da bi zgradili učinkovit sistem 

samoupravne razširjene reprodukcije. S politiko realnega 
izkazovanja angažiranih sredstev, amortizacije, stroškov 
in dohodka oziroma akumulacije ne bomo dopuščali 
nerentabilne proizvodnje in nizke akumulacijske sposob- 
nosti organizacij združenega dela. To pomeni, da bomo 
pravočasno sanirali, preusmerjali, pa tudi likvidirali neren- 
tabilno proizvodnjo, s sredstvi sklada rezerv in drugače pa 
ponovno zaposlovali delavce (ob potrebni prekvalifikaciji 
ipd.). 

V skladu s tem bomo razčlenili tudi ustrezne spodbuje- 
valne oblike za posamezne programe in projekte, ki jih 
financirajo delovni ljudje in občani ter načine odstopanja 
določenih osnovnih in drugih sredstev iz družbenega sek- 
torja (stroji, stanovanjske hiše ipd.) zainteresiranim posa- 
meznikom. K večji učinkovitosti sistema razširjene repro- 
dukcije bodo prispevale tudi učinkovite norme in režimi 
antimonopolne ustavne klavzule ter davčna politika in 
davčni sistem (zlasti neposreden), kot tudi široko razvejan 
spodbujevalni sistem varčevanja in različnih oblik rezerv. 

V letnem bruto osebnem dohodku vsakega delavca bo 
izkazan del, ustvarjen iz naslova minulega in živega dela, 
raven akumulativnosti in reprodukcijske sposobnosti pa 
bo glavno merilo za poslovni uspeh vsake organizacije 
združenega dela. Pri financiranju razširjene reprodukcije 
bomo onemogočili (ali pa kar se da omejili) udeležbo 
družbenopolitičnih skupnosti, v krajevnih skupnostih pa 
ustalili prakso samoprispevkov občanov za financiranje 
določenih potreb. V celoti bo ves sistem razširjene repro- 
dukcije postavljen tako, da bo omogočal največje razvojne 
in ekonomske rezultate (dohodek), da bodo o razširjeni 
reprodukciji odločali edino združeni delavci v svojih orga- 
nizacijah združenega dela in skupnostih in da bodo za 
odločitve o sredstvih, delih in delovnih rezultatih ekonom- 
sko odgovorni. 

'Analiza pogojev, potreb in možnosti družbenoekonomskega raz- 
voja Jugoslavije do leta 2000 - Začetna verzija, Prva in Druga 
knjiga, z izvlečki ZZDP Beograd, 21. marca 1984 (D-1-7/84). 2Poleg uvodnih opomb je v besedilu kot priloga tudi obrazložitev k 
osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije. 

Na podlagi 3. točke 383. člena in 5. točke drugega 
odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije v zvezi z 11. členom zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije je Skupščina Socialistične federativne republike 
Jugoslavije na seji Zbora republik In pokrajin Zveznega 
zbora dne 1984 sprejela 

DOLGOROČNI DRUŽBENI PLAN JUGOSLAVIJE * 
ZA OBDOBJE 1986-2000 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 določa splošno usmeritev razvoja gospodarstva in 
družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja, spremembe v 
strukturi proizvajalnih sil ter razvoj socialističnih samouprav- 
nih proizvajalnih sil, ki jih je treba uresničiti v obdobju do leta 
2000. 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 nadalje razčlenjuje in konkretizira glavne oprede- 
litve, strategijo in temelje razvojne politike, določene v dolgo- 
ročnem programu ekonomske stabilizacije. 

Dolgoročni družbeni plgn Jugoslavije je izhodišče za 
splošno usmeritev in določitev srednjeročnih planov ter za 
obnašanje vseh nosilcev družbenega planiranja. 

PRVI DEL 

CILJI IN MOŽNI DOSEŽKI 
I. 

V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabiliza- 
cije bodo skupni interesi in razvojni cilji do leta 2000: 

- nadaljnja graditev socialističnega samoupravnega 
sistema in popolna uveljavitev delovnega človeka v združe- 
nem delu kot glavnega subjekta združevanja in povezovanja 
dela in sredstev in upravljanja družbenih zadev; 

- bistveno zboljšati položaj Jugoslavije v mednarodnih 
ekonomskih odnosih ter njeno učinkovitejše in bolj uravno- 
vešeno vključevanje v mednarodno delitev dela. Pri uresniče- 
vanju tega cilja se bomo opirali predvsem na lastne sile, 
aktivirali vse razpoložljive zmogljivosti in proizvodne možno- 
sti, hitrejše razvijali zunanjetrgovinsko menjavo, zlasti izvoz, 
in zboljševali plačilnobilančne odnose; 
- rast proizvodnje bo uravnovešena, učinkovita in dina- 

mična, pri čemer bodo potrebne kakovostne strukturne spre- 
membe celotnega gospodarstva ter prosto gibanje družbenih 
sredstev in akumulacije na enotnem jugoslovanskem trgu, 
predvsem z združevanjem dela in sredstev, da bi njen notranji 
razvoj hitreje prilagajali spremembam v svetovnem gospo- 
darstvu. Odpraviti je treba avtarkičen razvoj v državi in do 
svetovnega trga in zmanjševati strukturna nesorazmerja, tako 
da bomo premagovali enostranskost v industrializaciji, odlo- 
čneje razvili kmetijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, pro- 
met in stanovanjsko-komunalne dejavnosti ter dali večjo 
vlogo tehnološkemu napredku, zlasti pa hitreje razvijali indu- 
strijske panoge, ki so nosilke tega napredka; 

- povečati zaposlenost ob večji učinkovitosti gospodar- 
jenja z večjo gospodarnostjo sredstev in hitrejšo rastjo posa- 
mične in celotne družbene reproduktivnosti dela. Zlasti 
moramo omogočati nadaljnjo rast produktivnega zaposlo- 
vanja v mestih in v gospodarsko manj razvitih območjih 
države. Aktiviranje in razvijanje potencialov drobnega gospo- 
darstva, storitvenih in drugih dejavnosti lahko veliko prispeva 
k produktivnemu zaposlovanju ter pospeševanju material- 
nega in socialnega razvoja; 
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- nenehno zboljševati materialne, kulturne, družbene in 
druge življenjske in delovne razmere delovnih ljudi in obča- 
nov, nepretrgano in vse popolnejše zadovoljevati potrebe in 
krepiti materialno in socialno varnost delovnih ljudi je glavni 
namen in trajni cilj jugoslovanske samoupravne socialistične 
družbe; 

- pospeševati tehnično-tehnološki napredek predvsem s 
hitrejšim razvojem lastne znanosti in tehnologije in smotr- 
nejšim izkoriščanjem svetovnih znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov; 

- pospeševati sistem delovanja in financiranja materialnih 
rezerv na vseh ravneh zaradi trajnejšega vzpostavljanja stabil- 
nih odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu, krepitev 
obrambne sposobnosti države in zadovoljevanja potreb v 
izrednih razmerah; 

- skladnejši regionalni razvoj in smotrnejša prostorska 
razmestitev proizvajalnih sil v družbenopolitičnih skupnostih 
in vsej državi s popolnejšim izkoriščanjem razpoložljivih 
pogojev in možnosti vsakega območja; 

- hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in po- 
krajine Kosovo v funkciji celotnega gospodarskega razvoja 
države; 

- zboljševanje in varstvo življenjskega in delovnega okolja 
kot bistvenega dela vseh človekovih dejavnosti. Vse pomemb- 
nejši bodo ohranitev, varstvo in zboljšanje življenjskega 
okolja, predvsem pa ustrezni ukrepi za odpravo vzrokov za 
izčrpanost in onesnaženost življenjskega okolja ter za večjoe 
ekološko kulturo nasploh; 

- krepiti sistem splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite kot sestavni del strategije in razvojne politike. 

II. 
1. Z največjim prizadevanjem vseh organiziranih sil sociali- 

stičnega samoupravljanja pri premoščanju razvojnih proble- 
mov in nesorazmerij v družbeni reprodukciji, z etapnim ure- 
sničevanjem skupnih interesov in razvojnih ciljev bo Jugosla- 
vija na začetku naslednjega stoletja stopila v višjo fazo 
samoupravne družbenoekonomske razvitosti. Jugoslovanska 
skupnost delovnih ljudi in občanov, narodov in narodnosti bo 
z uresničevanjem programskih nalog Zveze komunistov 
postala bolj vsestranska razvita družba socialističnega 
samoupravljanja. Z uresničevanjem strategije dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije se bo Jugoslavija s podvo- 
jeno ekonomsko močjo vključila v vrsto držav z višjo stopnjo 
industrijske, urbanistične in ekonomske razvitosti z več kot 
5.000 dolarji družbenega proizvoda na prebivalca v denarnem 
merilu iz leta 1982. V bistvu bo uresničena polna zaposlenost, 
v velikem delu bo rešen stanovanjski problem in dosežena 
uravnovešena ekonomska menjava s tujino, prek katere bo 
uresničena tretjina družbenega proizvoda. Tehnoekonomske 
skoraj nove proizvajalne sile bodo smotrnejše razporejene na 
vsem enotnem jugoslovanskem prostoru in bodo bolj uskla- 
jene z naravnimi viri in delovnimi potenciali. 

V urbaniziranih naseljih bo živelo devet desetin prebi- 
valstva, desetina kmečkega prebivalstva pa v vaških naseljih. 
Za vse ozemlje bo veljalo planiranje in urejanje prostora. 
Urbanizacija bo postala bolj planska, mesta pa smotrnejša, 
naravnejša in bolj humanizirana. Pospešeno se bodo razvijala 
manjša in srednja mesta. Fiksni skladi komunalne in prostor- 
ske infrastrukutre bodo revalorizirani in zanje uvedena eko- 
nomska amortizacija. Izkoriščanje rudnin in surovin, ki se 
obnavljajo, bo trikrat večje, zelo veliko pa bo povečana tudi 
stopnja smotrnosti njihove uporabe. Za vse prostorske 
namene, tehnološke procese (obrate), proizvode in snovi v 
prometu (blago in storitve) bodo uvedeni kvalimetrijski stan- 
dardi. 

2. Znanje in produktivnejše delo oziroma znanost in teho- 
logija bodo postali odločilni dejavniki prihodnosti. Znanst- 
veno-tehnološka revolucija že poteka. Pospešenega zamenja- 
vanja tehnoloških generacij proizvajalnih sil si ni mogoče 
zamisliti brez visoko razvojnega znanstvenega potenciala in 
splošnega napredovanja vseh oblik dela in ustvarjalnosti. Za 
dolgoročno uspešen razvoj je potrebna znanost kot ključni 
vzvod in najpomembnejša proizvajalna delovna sila. Družba 
bo dala prednost razvoju znanstvene formacije (izobraže- 
vanje, znanstveno raziskovanje in tehnologija) kot neizogibni 
družbeni potrebi in dejavniku družbenega razvoja. Znanost in 
njena uporaba v tehnologiji morata postati sestavrii del delitve 

dela in organizacije vsakega subjekta družbene reprodukcije, 
predvsem tistih integrativnih organizacij in skupnosti združe- 
nega dela, ki so nosilke skupnih programov proizvodnje in 
drugih dejavnosti ter velikih razvojnih graditeljskih akcij. 
Znanstveno-tehnološki proces bomo pospešili tako, da bomo 
v sam razvoj znanstvenega področja vlagali pomemben del 
družbenega proizvoda. Kadrovsko, materialno in tehnično 
bazo znanstvenega področja moramo znatno zboljšati, več- 
kratno okrepiti, da bi postala močna podlaga za lasten znanst- 
veno-tehnološki napredek in enakopravno sodelovanje z dru- 
gimi nosilci tega napredka v svetu. Na posameznih področjih 
razvoja znanosti in tehnologije proizvodnje ima Jugoslavija 
možnosti za dosego najvišje svetovne ravni. 

Z znanostjo oplemenitena moč dela in ustvarjalnosti bo 
rodila nove visoko ustvarjalne proizvajalne sile in mnogotere 
vrednosti družbenega bogastva. Tudi sam način pridobivanja 
tega bogastva bo potekal ob pospešeni dinamiki kvalitativnih 
sprememb v procesu samoupravne družbene reprodukcije ob 
vse razvitejših blagovno-denarnih oblikah proizvodnje, plan- 
sko-tržnem gospodarjenju in nenehni krepitvi proizvodne, 
izvozne in akumulacijske sposobnosti samoupravnih organi- 
zacij kot visoko sposobnih blagovnih proizvajalcev in nosilcev 
razvoja. 

Pri uresničevanju dolgoročne splošne programske in proiz- 
vodne usmertive bodo imeli ključno vlogo produktivno delo in 
ustvarjalnost, znanost in tehnologija, samoorganizacija (zdru- 
ževanje), delovna storilnost in smotrno gospodarjenje, varčna 
uporaba sredstev in akumulacije, izvozna usmerjenost ter 
drugi kvalitativni dejavniki rasti, razvoja in napredka, ki so 
tudi pogoj za smotrno uporabo razpoložljivih delovnih, narav- 
nih in z delom ustvarjenih virov in ugodnosti zemljepisnega 
položaja države. Z opiranjem na lastne sile in odprtostjo za 
vse enakopravne oblike zunanjeekonomskega sodelovanja 
bomo najuspešnejše uresničevali temeljne prednosti 
samoupravnega načina proizvodnje glede na prejšnje in 
druge. 

Z močnim razvojem znanosti in njeno uporabo v tehnologiji 
bomo pospešeno spreminjali potencialne proizvajalne sile v 
aktivne in aktivne v več produktivne in tako povečali tempo 
napredka, katerega odsev bodo večji razvojni, ekonomski in 
socialni uspehi oziroma večje družbeno bogastvo. 

V prihodnjem obdobju moramo organizirati več razisko- 
vano-razovjnih centrov na področju energetike, agrikulture, 
posameznih industrijskih kompleksov, v gradbeništvu, infor- 
matiki, robotiki, biotehniki, pomorstvu, prometu, prostorskem 
planiranju ipd. S stališča dolgoročnega razvoja moramo zgra- 
diti močne centre za temeljna raziskovanja, ki bodo nosilci 
strategije in politike znanstvenega in tehnološkega razvoja in 
najpomembnejši dejavniki razvoja novih proizvajalnih sil 
visoke ustvarjalnosti. Temu bomo prilagodili in zboljševali 
izobraževalni sistem, selekcijo in razvoj talentov, nenehno 
kadrovsko usposabljanje sedanjih in novih raziskovalcev in 
strokovnjakov različnih profilov in strok, vštevši tudi poslo- 
vodne kadre vseh vrst. Za nosilce ustvarjalnega dela bo zago- 
tovljena popolna materialna, družbena in moralna podpora v 
okviru splošnega sistema za takšno podpiranje nosilcev bolj 
produktivnega dela in vseh oblik ustvarjalnosti, tako da bo 
inovacijska dejavnost postala najširša družbena praksa in 
organski del sistema in prakse združenega dela ter vse 
družbe. 

3. Do začetka prihodnjega stoletja se bo zelo spremenil 
demografski in socialni razvoj Jugoslavije. Glede populacije 
ter starostne, socialne, delovno sposobne, gospodarsko 
aktivne izobraževalne in druge sestave izraža jugoslovansko 
prebivalstvo značilnosti in različnosti in jih bo tudi ohranilo 
kar terja, da se predvsem v republikah in avtonomnima pokra- 
jinama vodi ustrezna aktivna populacijska, socialna, izobraže- 
valna in druga politika zaradi humane reprodukcije prebi- 
valstva. Več kot 90% sedanjega prebivalstva bo dočakalo 
novo stoletje. 

Poglobljen bo proces socialno-ekonomske preobrazbe pre- 
bivalstva z večjimi različnostmi po posameznih območjih 
države. Z aktivno politiko zaposlovanja bomo zagotovili, da 
bo do leta 2000 v bistvu dosežena polna zaposlenost, na ta 
način, da bomo zaustavili ekstenzivno zaposlovanje in začeli s 
pospešenim produktivnim zaposlovanjem. Pri tem bomo: (1) 
zavrli deagrarizacijo in transfer prebivalstva vas-mesto in iz 
agrarne v neagrarno dejavnost (2) zmanjšali latentno nezapo- 
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slenost v industriji in drugih dejavnostih z ustreznim preu- 
smerjanjem in (3) zmanjšali zaposlenost v negospodarskih, 
administrativnih in podobnih dejavnostih in povečali zaposle- 
nost v: (1) kmetijstvu - agroindustrijskemu kompleksu in 
drugih agrikulturnih dejavnostih (2) novih industrijah manjših 
zmogljivosti in strokovno intenzivne proizvodnje (3) drobnem 
gospodarstvu, proizvodnih in storitvenih dejavnostih (4) 
turizmu (5) stanovanjsko-komunalnem področju (6) znanstve- 
noraziskovalnem, izobraževalnem in informacijskem 
področju in (7) posameznih družbenih dejavnostih. 

Srednje izobraževanje bo postalo povprečna raven, petina 
delovno sposobnega prebivalstva bo imela višjo in visoko 
izobrazbo, število vrhunskih znanstvenoraziskovalnih kadrov 
pa bo večkrat povečano. Z razvojem proizvodnih in storitve- 
nih dejavnosti bodo svoj razvoj okrepile znanstvena, kulturna, 
zdravstvena, izobraževalna in druge dejavnosti kot poglavitni 
dejavniki dolgoročnega razvoja in življenjske ravni dela delov- 
nih ljudi in občanov. Pri rasti zaposlenosti mestnih, kmečkih 
in mešanih gospodinjstev - upoštevajoč tudi vse oblike 
samozaposlovanja na podlagi aktiviranja razpoložljivih 
zmogljivosti družbenega sektorja in materialnih, delovnih, 
finančnih in drugih potencialov individualnega sektorja in 
celotnega prebivalstva - se bodo sedanji prihodki gospodinj- 
stev v skladu s povečanjem delovne storilnosti več kot podvo- 
jil Jugoslavija bo imela proizvajalno bogatejšo družbo, ki bo 
sociano in regionalno bolj homogena. Družba, ki bi proiz- 
vedla več kot porabila, bi kvalitativno uspešnejše zadovolje- 
vala materialne, kulturne in druge posamične skupine in 
splošne družbene potrebe, ki izvirajo iz neposrednih in trajnih 
interesov delavskega razreda ter vseh ljudi, ki delajo, zlasti pa 
iz potreb formacije dela (izobraževanje za delo, zaposlenost 
na delu in delovna storilnost), potreb po življenjskih potreb- 
ščinah (hrana, oblačilalpd.) in potreb po stanovanjsko-komu- 
nalnih življenjskih in delovnih razmerah, kulturi, razni rekrea- 
ciji in ustvarjalnosti. 

4. Svobodno združeno delo bo postalo v razvitih oblikah 
organiziranosti vladajoča oblika družbene reprodukcije. Pri 
vse globlji delitvi in vse širši kombinaciji dela v razvitih obli- 
kah samoupravne ekonomske integracije se bo močno okre- 
pila reprodukcijska povezanost organizacij združenega dela 
na vsem enotnem jugoslovanskem prostoru in njegovem trgu, 
tako da bo precej naraslo število manjših pa tudi največjih 
organizacij samoupravnih blagovnih proizvajalcev kot nosil- 
cev skupnih proizvodnih programov, velikih tehničnih siste- 
mov, graditeljskih in drugih akcij. V večini zlasti velikih orga- 
nizacij združenega dela in njihovih reprodukcijskih skupno- 
stih bodo zgrajeni močni znanstvenoraziskovalni, razvojni, 
izobraževalni in podobni centri. 

Z dosledno uporabo načela delitve po delu bomo razvili 
celovit sistem moralnih, družbenih in materialnih priznanj 
delavcem in drugim delovnim ljudem in občanom, nosilcem 
bolj kvalificiranega in produktivnejšega proizvodnega dela, 
ter vseh drugih oblik inovativnoga dela in ustvarjalnosti, mate- 
rialnih in duhovnih vrednot v vseh vrstah, oblikah in področjih 
družbene uporabe dela in ustvarjalnosti. Uvedli bomo razvit 
sistem dosledne uporabe načela solidarnosti in vzajemnosti 
ter povečali zdravstveno, materialno in drugo socialno 
varstvo otrok, mladine, oseb, ki so telesno ali kako drugače 
prizadete, starih oseb in drugih oseb določenih kategorij. 

Materialne in druge socialne razlike med gospodinjstvi, ki 
so nastale izven dela in rezultatov dela se bodo bistveno 
zmanjšale, razlike iz dela in rezultatov dela se bodo povečale, 
v celoti pa se bo zmanjšala razlika med prihodki gospodinj- 
stev, katerih materialna in socialna varnost in sama življenjska 
raven bodo znatno višji. 

5. S povprečno srednjo strokovno izobrazbo in povečano 
zaposlenostjo bodo imela gospodinjstva višjo življenjsko 
raven sredstev, v glavnem rešen stanovanjski problem; ob 
hkratnih veliko boljših komunalnih storitvah in možnostih za 
različne kreativne dejavnosti, zdravstvo, samoizobraževanje, 
kulturo, telesno kulturo in razvedrilo. Več bo prostega časa. V 
planskem obdobju bo zgrajenih skoraj 2 milijona stanovanj. 
Vsi otroci bodo vključeni v zabavne, vzgojne, rekreativne in 
izobraževalna aktivnosti predšolskih in šolskih zavodov, vsa 
mladina pa v srednje izobraževanje, pri čemer bo tretjina 
generacijsko nadaljevala študij v višjih in visokih šolah. 

Povečali bomo zdravstveno raven prebivalstva in skrb za 
matere in otroke. Življenjska in delovna doba se bosta podalj- 
šali za tri do štiri leta, večji bo delež upokojencev in drugih 
starejših prebivalcev in zanje bomo ustvarili ugodnejše živ- 
ljenje. 

6. Jugoslavija bo imela pri uresničevanju strateške oprede- 
litve dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije glede 
nadalje graditve proizvodnih, ekonomskih in celotnih družbe- 
nih odnosov socialističnega samoupravljanja in glede globljih 
kvalitativnih sprememb in znanstveno-tehnološke preobrazbe 
materialno-tehnične osnove gospodarskih in drugih dejavno- 
sti na začetku prihodnjega stoletja skoraj nove materialne 
proizvajalne sile visoke ustvarjalnosti, ki se bodo množično 
uporabljale. Z ustreznimi gospodarsko-sistemskimi in dru- 
gimi ukrepi ter delovanjem samoupravne razvojne in ekonom- 
ske politike bomo odpravljali gospodarske strukturne neu- 
sklajenosti in reprodukcijska nesorazmerja, tako da bo do 
začetka naslednjega desetletja struktura proizvodnje in dru- 
gih dejavnosti dinamično bolj usklajena, povečala se bo raven 
tehnoekonomije in kakovost razvoja, v naslednjem desetletju 
pa se bo nadaljeval proces intenzivne kvalitativne preobrazbe 
sredstev za proizvodnjo, ki ga bo spremljala večja dinamika 
gospodarske rasti in obilnejši razvojni, ekonomski in socialni 
rezultati. 

V prihodnjem desetletju (1986-1995) bomo začeli in 
končali nov investicijski in celoten ciklus razširjene reproduk- 
cije bolj uravnovešene gospodarske in celotne družbene eko- 
nomske strukture tudi na znatno višji ravni razvojnih kakovo- 
stih ter splošne ekonomske in družbene učinkovitosti. Sama 
razmestitev novih proizvajalnih sil mora biti prostorsko smotr- 
nejša in območno enakomernejša. Na podlagi množične 
pobude v procesu samoorganiziranja bo nastalo na deset 
tisoče organizacij drobnega gospodarstva proizvodnih in sto- 
ritvenih dejavnosti. Kot izraz nujne integracije samouprav- 
nega gospodarstva na enotnem jugoslovanskem prostoru in 
na enotnih temeljih samoupravne blagovne proizvodnje 
moramo uveljaviti proizvodne odnose združevanja dela in 
sredstev, ki morajo postati vladajoči, in pospešiti cirkulacijo 
in koncentracijo akumulacije v skladu s skupno politiko dol- 
goročnega razvoja. Na temeljih združevanja bomo reorganizi- 
rali gospodarstvo in druge dejavnosti ter zvišali raven repro- 
dukcijske povezanosti in usklajenosti, oblikovali več skupnih 
proizvodnih programov z večjo uspešnostjo glede razvoja, 
proizvodnje in izvoza. 

Pri doseženem materialnem in samoupravnem družbenoe- 
konomskem razvoju sta hitrejši tempo rasti gospodarstva in 
hitrejša dinamika sprememb v tokovih družbene reproduk- 
cije, predvsem pa sama graditev novih materialnih proizvajal- 
nih sil, izraženi z močjo zgodovinskega imperativa nadaljnje 
graditve vsestranskega družbenega razvoja socialističnega 
samoupravljanja Jugoslavije. Samo s pospešenim in učinkovi- 
tim aktiviranjem delovnih, zgrajenih, naravnih in razvojnih 
potencialov v enotni strategiji in politiki stabilizacije in 
nadaljnjim samoupravnim razvojem lahko uspešnejše zado- 
voljujemo naraščajoče potrebe, dvigamo življenjsko raven in 
povečujemo družbeno bogastvo. 

7. Z organizacijami združenega dela kot blagovnimi proiz- 
vajalci bomo zgradili celovit sistem samoupravne družbene 
reprodukcije. V skladu s proizvodno, izvozno in splošno raz- 
vojno usmeritvijo bomo bistveno spremenili smeri, težišča, 
obseg strukture in učinkovitost akumuliranja in investiranja. 
Na skrajno selektivni podlagi bomo v skladu z dogovorjeno 
politiko razvoja skupnega pomena povečali vlaganja v ener- 
getiko, določene bazične surovine, kmetijstvo, tehnološko 
industrijo, drobno gospodarstvo, turizem in druge storitvene 
dejavnosti ter druga področja splošnega pomena. V vsa vla- 
ganja bodo vključeni stroški za obnovo in zboljšanje življenj- 
skega okolja in za vlaganja v znanstveno-tehnološki razvoj in 
izobraževanje kadrov. Na takšni podlagi bomo omogočili raz- 
voj vseh federalnih enot, pospešen razvoj gospodarsko manj 
razvitih in najhitrejši razvoj SAP Kosovo. 

Pri proizvodnji, zaposlovanju in investiranju bodo glavna 
težišča: 1. maksimalno izkoriščanje zgrajenih zmogljvosti in 
razpoložljivih razvojnih, naravnih in drugih virov po poveča- 
nem gospodarskem merilu za krepitev izvozne in akumulacij- 
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ske sposobnosti, 2. povečevanje pridobivanja energije, hrane 
in določenih surovin na podlagi smotrnega izkoriščanja 
domačih virov, izboljšanja proizvodnje, ekonomične porabe 
in zmanjšanja uvozne odvisnosti, 3. močan razvoj tehnološke 
industrije, zlasti proizvodnje elektronike, novih strojev in 
opreme agregatnih enot in intermediarnih elementov, drob- 
nega gospodarstva, turizma in storitvenih dejavnosti, 4. ustre- 
zen razvoj železnic in drugih oblik prometa, telekomunikacij, 
vodnega gospodarstva, stanovanjske graditve, komunalne in 
druge infrastrukture oziroma gradbene in drugih graditeljskih 
dejavnosti. 

Na podlagi sistema samoupravne razširjene reprodukcije in 
drugih gospodarsko-sistemskih rešitev ter z ukrepi razvojne 
in ekonomske politike bomo ustvarjali materialne in druge 
spodbujevalne možnosti za kvalitativne razvojne spremembe 
v proizvodnji in usmeritvi, zaposlovanju in investiranju, predv- 
sem za krepitev izvozne konkurenčnosti, naložbene učinkovi- 
tosti in za povečano akumulativnost. Na podlagi združevanja 
dela in sredstev bomo zgradili finančni mehanizem cirkulacije 
sredstev, da bi povečali mobilnost in koncentracijo akumula- 
cije na enotnem jugoslovanskem prostoru. Tako bomo razvi- 
jali več skupnih programov za proizvodnjo in izvoz. 

Strategija in politika družbenoekonomskega razvoja zlasti v 
obdobju prvega srednjeročnega plana (1986-1990) bosta 
pomembno omejeni predvsem zaradi (1) pritiskov zunanjih 
finančnih obveznosti in plačilnobilančnih omejitev ter neu- 
godnih zunanjeekonomskih razmer, (2) neizogibno potrebne 
finančne konsolidacije ter saniranje izgub in primankljajev v 
materialno-finančnih bilancah in družbenih skladih in (3) 
pičle domače akumulacije in omejenih možnosti za izko- 
riščanje zunanjih sredstev. Te omejitve bodo v naslednjem 
desetletju veliko milejše, ker bodo ekonomski in drugi ugod- 
nejši pogoji omogočili bolj uravnovešeno, pospešeno in učin- 
kovito ekonomsko rast in razvoj. K temu bo zlasti prispevalo 
spodbujevalno delovanje gospodarsko-sistemskih rešitev in 
ukrepov ekonomske in razvojne politike, ki bodo sprejeti v 
prvi in drugi etapi dolgoročnega programa ekonomske stabi- 
lizacije, zlasti pa: (1) izvajanje aktivne politike zunanjeeko- 
nomske menjave in normalizacije zunanjefinančnih tokov in 
sodelovanja, (2) neizogibna finančna konsolidacija gospo- 
darstva in predvidenih kvalitativnih sprememb in kar se da 
največe izkoriščanje razpoložljivih delovnih, zgrajenih in 
naravnih potencialov, (3) izvajanje politike hitrejšega produk- 
tivnega zaposlovanja in učinkovitejšega nadaljnjega investi- 
ranja s poudarjeno izvozno usmeritvijo. 

Glede na podedovano stanje, protislovja, neenakomernost 
in probleme pri razvoju ter že izražene ekonomske težave in 
slabosti pri dosedanjem razvoju bodo pri strategiji in politiki 
stabilizacije nadaljnjega samoupravnega razvoja še vedno 
izražene že znane omejitve, težave, neusklajenosti in proti- 
slovja razvoja. Ekonomska prisila bo terjala selekcijo nerenta- 
bilnih proizvajalcev in njihovo sanacijo in preusmeritev, kar 
bo zahtevalo večje napore za odpravo materialnih in drugih 
težav v teh delovnih okoljih. Kljub pravočasnim ukrepom se 
bodo nekatera protislovja, brez katerih niti ni moč premostiti 
nezadovoljivega stanja, in krepiti samoupravljanja, verjetno 
zaostrila. Zato morajo vsi samoupravni gospodarski in. druž- 
beni subjekti voditi aktivno socialno politiko ob učinkovitih 
ukrepih socialnega varstva. 

8. Še naprej bomo ohranjali svobodoljubne tradicije, prido- 
bitve revolucije in jugoslovansko domoljubje delavskega raz- 
reda, mladine ter vseh občanov in vseh narodov in narodnosti 
Jugoslavije in krepili sistem splošne ljudske obrambe, varno- 
sti in samozaščite kot zagotovilo za mirno, neovirano, in 
samozaščitno svobodno socialistično samoupravno graditev 
države. 

Prihodnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih odnosov na podlagi ustave SFRJ bo zago- 
tovil vsestranski in popoln razvoj jugoslovanske skupnosti 
enakopravnih narodov in narodnosti, nadaljnjo krepitev njene 
ekonomske moči, obrambne moči, njenega položaja v med- 
narodnem ekonomskem sodelovanju, njene vloge neuvršče- 
nosti in boja za mir in enakopravnost v mednarodnih odnosih. 
Na tej podlagi bo Jugoslavija še nadalje krepila svoj ugled v 
svetu kot aktiven dejavnik naprednih sil sodobnega napredka. 

DRUGI DEL 

RAZVOJNA POLITIKA 

I. RAZVOJNI DEJAVNIKI IN MOŽNOSTI 

1. Socialistični samoupravni 
družbenoekonomski odnosi in vloga 
subjektivnih dejavnikov 

(1) S splošno mobilizacijo vseh subjektivnih sil in popolnim 
aktiviranjem razpoložljivih potencialov, okrepljenih z delov- 
nimi in ustvarjalnimi prizadevanji vseh delovih ljudi in obča- 
nov, bomo dosegli veliko večje razvojne ekonomske in. 
socialne uspehe predvsem: 

- s prednostnim združevanjem dela in sredstev, zlasti z 
množično pobudo in ustvarjalnostjo, vse globjo delitvijo in 
integracijo dela in nadaljnjimi učinki znanosti v proizvodnji, v 
kateri bomo razvijali močne znanstvenoraziskovalne zmož- 
nosti; 

- z razvijanjem sistema dohodka kot splošne motivacijske 
moči delavcev in organizacij združenega dela na podlagi 
delovanja tržnih zakonov vrednosti in ekonomske prisile, na 
podlagi katerih je omogočeno učinkovito gospodarjenje in 
zboljšanje gospodarnosti celotnega družbenega dela in zado- 
voljevanja potreb v skladu s sistemom vrednosti socialistične 
družbe; 

- z razvojem delovnih in sestavljenih organizacij združe- 
nega dela, poleg temeljne organizacije združnega dela, kot 
blagovnih proizvajalcev, in spodbujanjem njihovoga povezo- 
vanja in organiziranje skupne proizvodnje določenih proizvo- 
dov za popolnejšo delitev dela in usklajevanje skupnega raz- 
voja, uporabo sodobne organizacije dela in tehnologije proiz- 
vodnje ter za večjo učinkovitost in smotrnost poslovanja; 

- z razvojem samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih 
odločajo o zadovoljevanju skupnih potreb, s čimer bomo 
zagotovili učinkovito zadovoljevanje skupnih potreb oziroma 
smotrnost in kakovost storitev, večjo produktivnost družbenih 
dejavnosti ter njihovo ustrezno organizacijo, ki so ključni 
dejavniki dolgoročnega razvoja; 

- s splošnim dvigom delovne kulture, predvsem pa z 
nadaljnjim zboljševanjem strokovnosti in znanja, delovnih 
navad in proizvodnih sposobnosti delavcev v organizacijah 
združenga dela. Visoko usposobljeni združeni delavci bodo 
obvladali najbolj učinkovite materialne proizvajalne sile in 
postali najpomembnejša proizvajalna sila. V organizacijah 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih bodo 
s samoupravnimi oblikami odločanja bolj učinkovito iskali 
najboljše rešitve za spremembe in usklajevanje razvojne, teh- 
nološke, ekonomske, sociclne in finančne politike. Na podlagi 
nagrajevanja delavcev po doseženih rezultatih se bodo popol- 
noma uveljavili nosilci dela in ustvarjalnosti, s tem pa tudi 
njihove pravice, obveznosti in odgovornosti. Na tej podlagi se 
bo z uporabo sodobnih rezultatov informatike zbojšal način 
upravljanja in povečala učinkovitost poslovanja; ' 

- odločnim uresničevanjem politike opiranja na lastne 
sile, ki ne pomeni zapiranja in avtarkičnega razvoja, temveč 
usmeritev v smotrno izkoriščanje vseh razpoložljivih dejavni- 
kov rasti, razvoja in napredka ter odprtost za vse oblike 
mednarodne ekonomske menjave in sodelovanja skupnega 
pomena. 

(2) Pri razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov bo v ospredju: 

- delavci v združenem delu bodo popolnoma obvladali 
celotno pridobivanje in delitev dohodka, zlasti z odločanjem o 
razširjeni reprodukciji in o vseh oblikah samoupravne eko- 
nomske integracije in demokratičnega odločanja v političnem 
sistemu socialističnega samoupravljanja; 

- spodbujanje motivacijskih dejavnikov in interesov delav- 
cev za večji osebni dohodek, in večjo akumulacijo oziroma za 
enako vrednotenje živega in minulega dela in zagotavljanje 
popolne moralne, družbene in materialne uveljavitve nosilcev 
dela in ustvarjalnosti, povečanje produktivnosti dela in 
zvišanje ravni tehnoekonomije, učinkovitosti in poslovno 
uspešnosti; 
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- doseganje razvitih oblik samoupravne ekonomske inte- 
gracije z reprodukcijskimi povezavami, delitvijo dela in spe- 
cializacijo na vsem jugoslovanskem prostoru na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev; 

- dosledno upoštevanje ekonomskih zakonitosti in meril 
razvite plansko-tržne ekonomije v vseh gospodarskih sistem- 
skih rešitvah, instrumentih in ukrepih ekonomske politike pri 
vseh investicijskih ter drugih razvojnih in gospodarskih odlo- 
čitvah na enotnem jugoslovanskem trgu. 

2. Prebivalstvo, zaposlenost in kadri 
Demografski razvoj 

(1) Glavni trendi demografskega razvoja iz preteklega dol- 
goročnega obdobja se bodo nadaljevali tudi do leta 2000. S 
skupnimi in posebnimi ukrepi demografske in populacijske 
politike, zlasti v republikah in avtonomnih pokrajinah bodo 
regionalni trendi pozitivno spremenjeni in bodo pomembno 
odpravljene dosedanje neugodne in velike demografske raz- 
like med socialističnimi republikami in avtonomnimi pokraji- 
nama ter znotraj njih. 

(2) Jugoslavija bo imela v letu 2000 približno 25,200.000, 
prebivalcev, v domovini pa približno 24,350.000. Povprečna 
letna stopnja rasti prebivalstva se bo še nadalje postopno 
zmanjšala. Gostota naseljenosti se bo povečala s približno 90 
na približno 100 prebivalcev na en kvadratni kilometer. 

(3) Nujne spremembe v nataliteti bodo v središču družbene 
pozornosti in politike dolgoročnega razvoja prebivalstva. 
Glede odprave neugodnih regionalnih stopenj rasti prebi- 
valstva pričakujemo pozitivne učinke ukrepov ekonomske, 
socialne, zlasti pa populacijske politike. Z nadaljnjim razvo- 
jem bomo precej zmanjšali stopnjo natalitete v območjih z 
visoko populacijo, v območjih z relativno majhno rastjo pa 
bomo izravnali reprodukcijo tako, da bomo dolgoročno ure- 
sničili koherentne cilje ekonomskega, socialnega in demo- 
grafskega razvoja države in še bolj okrepili njeno vitalno 
sposobnost. 

(4) Starostna struktura celotnega jugoslovanskega prebi- 
valstva bo v letu 2000 kazala neugodno demografsko stanje z 
izrazito izdiferenciranimi regionalnimi razlikami. Del prebi- 
valstva od 0 do 19 let se bo zmanjšal s približno 33% v letu 
1981 na približno 30% v letu 2000, del prebivalstva z več kot 60 
leti se bo povečal s približno 12% na približno 18%, del 
prebivalstva, starega več kot 65 let pa za več kot 12%. Zato bo 
treba s posebnimi ukrepi socialne in ekonomske politike ter z 
razvijanjem ustreznih institucij veliko bolj povečati skrb za 
staro prebivalstvo. 

(5) V državi bo povprečno podaljšana srednja življenjska 
doba (za žene več kot 73 let, za moške pa več kot 67 let) in 
zmanjšana smrtnost dojenčkov. Zaradi daljše starosti prebi- 
valstva bosta povečana tudi stopnja in število umrlih. 

(6) Izvajali bomo politiko in sprejemali ustrezne ukrepe za 
spodbujanje notranje migracije prebivalstva, da bi bili regio- 
nalni razvoj in predvidene spremembe v sistemu naselij in 
gostote naseljenosti posameznih območij enakomernejši. 

(7) Z ukrepanjem in delovanjem razvojne politike bomo 
omogočili odpravo ekonomskih vzrokov za odliv prebivalstva 
v druge države in zagotovili ugodne možnosti za vrnitev. 

(8) Poglobile se bodo spremembe v socialno-ekonomski 
strukturi prebivalstva. Nasproti močnemu procesu upadanja 
dela kmečkega prebivalstva v celotnem prebivalstvu in veli- 
kega transferja kmečkega prebivalstva iz vasi v mesto bomo 
vodili politiko upočasnitve deagrarizacije in odpravljali posle- 
dice staranja in zmanjševanja števila delovno aktivnih kmetov. 
Zato in zaradi verjetnega hitrejšega razvoja agrokulturnega 
področja, kar bo podpirala aktivna agrarna politika, predvide- 
vamo, da bo najmanj milijon delovno sposobnih prebivalcev 
iz neagrarnih dejavnosti dobilo zaposlitev v intenzivnem kme- 
tijstvu, agroindustrijskih in ekoloških kultivacijskih dejavno- 
stih ter v ustreznem delu drobnega gospodarstva in storitve- 
nih dejavnosti ruralnega področja. Glede na gibanje celot- 
nega prebivalstva bodo do leta 2000 spremembe v celotni 
delovni aktivnosti prebivalstva milejše. 

(1) V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije v zvezi z uresničitvijo ciljev popolne zaposlenosti je 
potrebno v naslednjem obdobju delovno angažirati: (a) pri- 
bližno milijon oseb, ki po sedanji evidenci iščejo zaposlitev; 
(b) približno 0,5% naravnega prirastka delovno sposobnega 

prebivalstva; (c) 3,5% aktivnih kmetov na podlagi transferja v 
negospodarske dejavnosti; (d) približno 35 tisoč oseb na leto 
zaradi vrnitve jugoslovanskih delavcev z začasnega dela v 
tujini in (e) na podlagi enostavne reprodukcije (upokojitev, 
invalidnost, smrtnost) delovno letno približno 120.000 oseb, ki 
iščejo zaposlitev. 

(2) Uresničevanje družbenoekonomskega in političnega 
cilja polne zaposlenosti zahteva, da se delovna angažiranost 
prebivalstva poveča približno za 3,5 milijona, in sicer: v druž- 
benem sektorju približno 2,8 milijona, v individualnem sek- 
torju pa približno 700.000. Tako bi bila bilanca celotne 
delovne angažiranosti jugoslovanskega prebivalstva približno 
11,5 milijona oseb, in sicer: v družbenem sektorju približno 9 
milijonov, v individualnem kmetijskem sektorju približno 1,2 
milijona, v individualnem nekmetijskem sektorju približno 1 
milijon, na začasnem delu v tujini pa približno 350.000 oseb. 
Tako bi bilo v državi približno 11,2 milijona zaposlenih. 

(3) Glede na razpoložljiv delovni kontingent prebivalstva, ki 
bo iskal delo, bo celotna delovna angažiranost zagotovljena 
za več kot 5 milijonov ljudi. Letno bo delovno angažiranih 
približno 350.000 delovno sposobnih oseb, in sicer: približno 
300.000 v družbenem sektorju (180.000 na podlagi razširjene 
reprodukcije, 120.000 na podlagi enostavne reprodukcije) in 
približno 50 tisoč na leto v individualnem kmetijskem sek- 
torju, pri čemer bo dinamika zaposlovanja po posameznih 
obdobjih različna. 

(4) Z nadaljnjo konkretizacijo razvojne in ekonomske poli- 
tike s srednjeročnimi plani in letno politiko samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in s 
premoščanjem sedanjih problemov nezadostnega izko- 
riščanja zmogljivosti in majhne akumulativnosti bomo ustvar- 
jali možnosti za povprečno 2% celotno rast zaposlenosti. Pri 
tem bi se zaposlenost v družbenem sektorju gospodarstva 
povečala po več kot 2,0% s topnji na leto, od tega v gospo- 
darstvu približno 3,0%, v negospodarstvu pa manj kot 1,0%, 
medtem ko bi se zaposlenost v individualnem sektorju pove- 
čevala po več kot 1,0% stopnji. 

(5) Sedanje stanje in težak problem nezaposlenosti bomo 
reševali s produktivnim zaposlovanjem kvalificiranih in stro- 
kovnih delavcev, predvsem mladih kadrov, pri čemer bomo 
zlasti upoštevali zaposlovanje žensk ter kompleksnejše reše- 
vanje njihovega ekonomskega, socialnega, kulturnega in 
družbenega položaja. Razlike v demografskih gibanjih po 
območjih bodo nujno terjale ustrezne ukrepe, da bi se izognili 
skrajnosti glede natalitete, in to politiko uskladili z interesi in 
možnostmi družbe. Zato bomo skrbeli za varstvo družin in 
hitreje reševali probleme zaposlenih žensk, kar bomo načrto- 
vali in uresničevali od krajevne skupnosti, temeljne organiza- 
cije združenega dela prek občin vse do republiške, pokrajin- 
ske in zvezne ravni samoupravne družbene organiziranosti. 

(6) Problem nezaposlenosti je regionalno zelo različen. 
Zato bomo reševanje nezaposlenosti zaradi njenega socialno- 
ekonomskega in političnega pomena obravnavali enotno kot 
splošen jugoslovanski problem in hkrati pozitivno reševali 
specifične regionalne situacije. 

(7) Uresničevanje cilja popolne zaposlenosti je odvisno od 
ekonomske rasti in dinamike celotnega družbenoekonom- 
skega razvoja, zlasti pa od uresničevanja strategije in politike 
regionalnega razvoja ter ustreznih ukrepov na področju 
demografskega razvoja, zdravstva, šolstva, znanosti in tehno- 
logije ter vseh drugih socialno-ekonomskih življenjskih in 
delovnih področij prebivalstva. 

(8) Pri izvajanju politike razvoja z opiranjem na lastne sile 
je treba kar najboljše in produktivno izkoriščati predvsem 
razpoložljive človeške in materialne vire, novi investicijski 
posegi, ki zagotavljajo odpiranje novih delovnih mest pa 
morajo temeljiti na merilih svetovne ravni delovne storilnosti 
in učinkovitosti izkoriščanja materialnih sredstev za delo. 
Predvsem z lastnimi akumulacijskimi sredstvi moramo slediti 
naprednemu toku pospešenega razvoja znanstveno-tehno- 
loške revolucije. 

(9) Glavne zahteve aktivne politike produktivnega zaposlo- 
vanja, zahteve, ki jih je treba uresničiti v naslednjem obdobju, 
so zlasti: (a) optimalno izkoriščanje materialnih virov dela, s 
čimer je mišljen tudi daljši obratovalni čas iskoriščanja 
postrojev, opreme in drugih sredstev za delo z deseturnega 
na povprečno 18-urno dnevno delo; (b) povečanje storilnosti 
živega dela in na tej podlagi skrajšanje delovnega časa delav- 
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cev s 42-urnega delovnega tedna na 40-urni delovni teden do 
leta 1990 oziroma 35-urni delovni teden do leta 2000; (c) 
diverzifikacija proizvodnje ter obogatitev asortimentov in 
kakovosti v vseh gospodarskih dejavnostih; (d) hitrejši razvoj 
manjših industrijskih obratov z visoko kvalitetno specializi- 
rano proizvodnjo s sredstvi v družbeni in zasebni lastnini; (e) 
dvig delovne storilnosti v industrijskem sektorju na svetovno 
raven konkurenčnosti zaradi večje izvozne sposobnosti na 
podlagi hitrejšega razvoja lastnih močnih raziskovaino-raz- 
vojnih enot in ob večjem angažiranju znanstvenih in visoko 
izobraževalnih kadrov; (f) zagotavljanje visoke delovne storil- 
nosti v kmetijski proizvodnji individualnega, zlasti pa družbe- 
nega sektorja; (g) krepitev stopnje industrijalizacije države ob 
istočasnem pospešenem razvoju neindustrijskih, storitvenih 
in drugih dejavnosti predvsem s sredstvi v zasebni lastnini 
občanov. 

(10) Glavni nujni preobrati glede delovne angažiranosti 
prebivalstva do leta 1990 so v zahtevi, da se uskladi struktura 
med potrebnim neposredno proizvodnim in neproizvodnim 
delom, odpravi nepotrebno administriranje in delovna mesta, 
ki ne prispevajo k splošni rasti družbene delovne storilnosti. 

Za razvoj delovne angažiranosti do leta 1990 bo predvsem 
značilna krepitev neposredno proizvodnega dela v gospodar- 
skih dejavnostih v razmerju 80% proizvodnega proti 20% 
drugega dela. V zadnjem desetletju tega stoletja naj bi se 
relativno in absolutno okrepile sile proizvodnega in kreativ- 
nega dela, t. j. temeljne gonilne sile materialnega in družbe- 
nega razvoja države. To pomeni, da bo razvoj znanstvenih 
dejavnosti in informatike, izobraževanja in zdravstva kot bist- 
ven sestavni del družbenih proizvajalnih sil relativno presegel 
rast delovnega angažiranja visoko izobraženih kadrov v nepo- 
sredni proizvodnji in bodo tako onemogočena zamenjava 
sedanjih proizvajalnih sil z novimi ustvarjalnejšimi. 

Kadri 
(1) Na podlagi predvidenih sprememb in razvoja družbeno- 

ekonomske strukture prebivalstva na začetku 21. stoletja bo 
jugoslovanska skupnost socialno homogenizirana družba 
proizvajalcev, v kateri bodo prevladovali nosilci proizvod- 
nega, bolj produktivnega in kreativnega dela razvitih oblik. 

Dolgoročen socialno-ekonomski razvoj naše države ter sve- 
tovni tokovi bodo vplivali na spremembe pri oblikovanju in 
preobrazbi nomenklature poklicev ter na kvalitativne spre- 
membe v strukturi izobraževanja. 

(2) Pričakovani znanstveno-tehnološki razvoj bo precej 
spremenil poklicno strukturo kadrov. Večja bo potreba delov- 
nih ljudi in gospodarstva v višji stopnji izobraževanja. Pojavili 
se bodo novi poklici, sedanji pa se bodo spremenili, transfor- 
mirali ali izginili. Z graditvijo in uporabo novih tehnologij se 
bodo pojavljali novi poklici z novimi vsebinami in profilom, ki 
bodo vse bolj zahtevali angažiranje intelektualnega človeko- 
vega potenciala. Ob koncu planskega obdobja bodo radi- 
kalno zmanjšane potrebe po nekvalificiranem delu. Takrat v 
kvalifikacijski lestvici ne bo več spodnje plasti, nastajanje 
novih specialnosti za procese mehanizacije in avtomatizacije 
ter za poklice v storitvenih dejavnostih pa bo pospešeno. 

(3) Vse večja družbena in tehnična delitev dela in specializa- 
cija bodo terjale ustrezno strukturo kadrov s široko paleto 
ožjih specialnosti in solidnim temeljnim znanjem z več 
področij. V naslednjih dvajsetih letih se bo po predvidevanjih 
poklicna struktura kadrov spremenila tako, da bo približno 
polovica zaposlenih imela poklice, ki jih danes ni. 

(4) Projekcija razvoja kadrov do konca stoletja, ki temelji na 
vzajemnem delovanju samoupravnih, ekonomskih, kadrov- 
skih in tehnoloških dejavnikov, predvideva popolno zaposle- 
nost vseh delovno sposobnih ljudi v družbenem in individual- 
nem sektorju. Za delovne procese ob koncu projiciranega 
obdobja ne bodo potrebni delavci brez kvalifikacije. Tako bo 
imel vsak delavec do leta 2000 kot minimum eno izmed 
stopenj srednjega izobraževanja. 

(5) Strokovno-kvalitativna usposobljenost kadrov za 
delovne procese se bo v gosplodarskih in družbenih dejavno- 
stih do leta 2000 precej povečala. Število kadrov z višjo in 
visoko izobrazbo se bo povečalo približno trikrat, število 
kadrov s srednjo izobrazbo pa približno petkrat. To pomeni, 
da bo od celotne delovne angažiranosti večji del delavcev, 
približno 75%, usposobljen za dela, ki zahtevajo srednjo stro- 
kovno izobrazbo od II. do V. stopnje lestvice strokovnosti. 
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Kadrov z višjim in visokim izobraževanjem bo približno 25%. 
Večina kadrovskega potenciala bo imela izobraževanje od III. 
do V. stopnje (približno 64%). 

(6) Pomembne kadrovske spremembe pričakujemo v sek- 
torju, ki danes obsega proizvodnjo na zastarelih tehnoloških 
in organizacijskih načelih, v kateri že poteka proces uvajanja 
mehanizacije, avtomatizacije in širše delitve dela. V sektorju, 
ki obsega tako imenovano novo industrijo, ki temelji na novih 
tehno-organizacijskih načelih in ki bo vse bolj prodirala tudi v 
območje terciarnih dejavnosti, bodo gotovo vse večje potrebe 
po programerjih, analitičnih sistemov in operaterjih elektron- 
skih postrojev za obdelavo podatkov ter delavcih v mehanizi- 
ranih birojih. 

(7) Bodoči ekonomski in znanstveno-tehnološki razvoj bo 
terjal veliko večje število znanstvenih kadrov (pri razisko- 
vanju, inovaciji in transferju znanja), brez kateriti ni mogoč 
uspešen razvoj. Hitreje se bo povečevalo tudi število kako- 
vostnih visoko izobraževalnih vodilnih kadrov, zlasti kadrov, 
sposobnih, da hitro in plodovito uporabljajo in nadalje razvi- 
jajo najnovejše znanstveno-tehnološke in organizacijske do- 
sežke. 

(8) Zaradi naglih sprememb v tehnologiji se bodo speciali- 
stični strokovni naslovi podvojevali vsakih 10 do 15 let; zato 
moramo izobraževanje kadrov obravnavati kot nepretrgan 
proces ob nujnem nenehnem obnavljanju in razširjanju 
znanja ob delu in iz dela, prekvalifikaciji in inovaciji znanja. 

(9) Sistem poklicne usmerjenosti kadrov bo pomemben pri 
pripravljanju za izbiro in odločitvi o izbiri poklicev in njihovi 
realizaciji z izobraževanjem in opravljanjem poklicne aktiv- 
nosti. 

(10) V naslednjem obdobju bomo nadaljevali proces radi- 
kalnih sprememb v sistemu in politiki vzgoje in izobraževanja 
ter dosledni uporabi načela svobodne menjave dela. To bo 
bistveno prispevalo k večji učinkovitosti na področju vzgoje in 
izobraževanja ter smotrnejšemu izkoriščanju razpoložljivih 
kadrov materialnih in prostorskih možnosti. 

(11) Z reformo sistema izobraževanja in s povečanjem nje- 
gove ravni moramo učinkoviteje odpravljati razlike med struk- 
turo izobraževanja kadrov in potrebami združenega dela in 
družbe v celoti. Bistveni pogoj za uresničitev tega cilja je 
sprejemanje dolgoročnih načrtov za izobraževanje kadrov v 
organizacijah združenega dela, grupacijah, panogah in njiho- 
vih asociacijah ter v družbenopolitičnih skupnostih. 

(12) Sprejemanje kadrovskih načrtov in programov za izo- 
braževanje kadrov sodi med strateške odločitve razvoja. , 
Nosilci teh odločitev morajo biti združeni proizvajalci. Zato 
moramo izobraževalne oblike in omrežja izobraževalnih insti- 
tucij usklajevati s potrebami dolgoročnega družbenoekonom- 
skega razvoja. 

3. Akumulacija 
(1) Z normalizacijo zunanjega dolga in s krepitvijo akumula- 

cijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva bomo 
odločilno premostili sedanje izrazito pičlo razpoložljivo aku- 
mulacijo kot največji neposredni omejitveni dejavnik razvoja. 
Pri oblikovanju domače akumulacije bomo zagotovili: (1) 
zaustavitev nekontroliranega odliva akumulacije izven gospo- 
darstva; (2) stabilizacijo deleža akumulacije v povečani 
novoustvarjeni vrednosti na podlagi povečanja proizvodnje, 
delovne storilnosti in ekonomije sredstev; (3) boljše metode 
angažiranja za vlaganje v proizvodne namene akumulacije, s 
katero razpolaga prebivalstvo, žlasti na področju drobnega 
gospoodarstva, kmetijstva, storitvenih proizvodnih sektorjev 
in drugih dejavnosti; (4) smotrno angažiranje tujih sredstev s 
skupnimi vlaganjimi in drugimi oblikami zunanjetrgovinskega 
sodelovanja. 

Pri uporabi sredstev za razširjeno reprodukcijo bomo ust- 
varjali možnosti za: (1) bistveno povečevanje stopnje samofi- 
nanciranja razvoja (vštevši tudi združena sredstva) na pri- 
bližno 80% predvidenega obsega investicij; 
(2) veliko večjo mobilnost in koncentracijo sredstev akumula- 
cije na samoupravnih temeljih z združevanjem dela in sred 
stev; (3) precejšnje povečanje učinkovitosti in rentabilnosti 
investicij na podlagi njihove kakovostne projektne in druge 
priprave ter širše družbene verifikacije ob neposrednem 
odločanju in gospodarski odgovornosti organizacij združe- 
nega dela za investicijske posege. 

(2) Za premoščanje nizke akumulacijske sposobnbsti 
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gospodarstva moramo bolj aktivirati vse vire oblikovanja aku- 
mulacije, to pa so: stabilen rast dohodka pretežno na podlagi 
povečanja delovne storilnosti in boljše ekonomije sredstev, 
spremembe v vrednostni strukturi bruto družbenega proiz- 
voda v smislu povečanja presežka proizvoda in vzpostavljanje 
trdnejše odvisnosti med bruto osebnim dohodkom na delavca 
in akumulacijo glede na angažirana sredstva pri razporejanju 
dohodka in drugo. 

Hkrati z intenziviranjem procesa ustvarjanja akumulacije 
moramo s srednjeročnimi plani kar se da selektivno izbrati 
prednostne smeri vlaganj, v katere bi bilo treba usmeriti 
največji del razopložljive akumulacije. 

(3) Pri črpanju zunanjih sredstev za razširjeno reprodukcijo 
bodo imela prednost: (1) skupna vlaganja na podlagi skup- 
nega rizika; (2) družbeno in ekonomsko smotrno vključevanje 
sodobne tehnologije in drugih znanj v skladu s skupno strate- 
gijo tehnološkega razvoja; (3) uresničevanje drugih skupnih 
razvojnih prednosti za vso državo, posebej povezanih s krepit- 
vijo izvoznega potenciala gospodarstva. Pri tem bomo zmanj- 
šali delež tujih sredstev in ga omejili na ekonomsko sprejem- 
ljivega ter uravnovesili z normalnimi zunanjefinančnimi obli- 
kami sodelovanja. 

4. Znanost, tehnika in tehnološki napredek 
Znanost 

(1) Dinamika materialnega razvoja in razvoja samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov bo v naslednjem obdobju pod 
odločilnim vplivom kvalitativnih dejavnikov razvoja zlasti upo- 
rabe znanosti in tehničnega napredka. Izobraževanje, znanost 
in tehnologija kot vitalni dejavniki napredka bodo imeli abso- 
lutno prednost pri aktiviranju dejavnikov nadaljnjega razvoja 
in splošnega napredka in morajo veliko prispevati k pove- 
čanju produktivnosti, dinamiki in učinkovitosti razvoja. 

(2) Znanost mora postati vse pomembnejša proizvajalna sila 
in dejavnik družbenega napredka, njeni uspehi pa vse bolj 
odločilen dejavnik nadaljnjega tehnično-tehnološkega, eko- 
nomskega in celotnega družbenega razvoja Jugoslavije do 
leta 2000 in v naslednjem stoletju. Zagotovili bomo pogoje za 
učinkovito delovanje izobraževanja, znanosti, tehnologije in 
informatike kot glavnih členov v inovacijski verigi in kot 
temelja nove svetovne znanstveno-tehnične revolucije, ki 
poteka. Razvoj znanstvenoraziskovalnega dela bo postal 
pomemben dejavnik proizvajalnih sil, spremembe družbeno- 
ekonomskih odnosov in večje delovne storilnosti. 

(3) Celoten razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v znanstvenem in raziskovalno-razvojnem delu bo 
temeljil na opredelitvi družbenoekonomskega značaja in vse- 
bine dela v znanosti kot proizvajalni sili, ne pa kot področju 
porabe. Raziskovalno-razvojno dejavnost, katere rezultat je 
novo tehnološko znanje, bomo v procesu družbene reproduk- 
cije obravnavali kot neposredni proizvodni dejavnik. 

(4) V naslednjem obdobju si bomo prizadevali za hitrejši in 
kvalitetnejši razvoj domače znanosti kot bistvenega dejavnika 
razvojne strategije. Domača znanost bo usmerjena predvsem 
v tista znanstvena raziskovanja, ki že imajo določene predno- 
sti, kjer že dosegamo pomembne uspehe, v tiste panoge, ki so 
v strategiji razvoja določene kot ključne za bodočnost gospo- 
darstva in za uspešno vključevanje v mednarodno delitev 
dela. 

(5) Hitreje bomo uresničevali proces samoupravnega inte- 
griranja znanosti v združenem delu, tako da bo znanost kot 
kreativna sestavina upravljalskega dela hitreje in popolneje 
vključena v oblikovanje razvojnih strategij, izbiro, transfer in 
oplemenitenje tehnologije, investicije, povezovanje poslovne 
politike in razvojno-raziskovalne dejavnosti ter v mednarodno 
delitev dela in svetovno tehnološko strukturo. 

(6) Omogočali bomo nadaljnji razvoj neposrednih odnosov 
med znanostjo in združenim delom, boljše povezovanje 
sedanjih in hitrejše organiziranje ncvih razvojno-raziskoval- 
nih enot v gospodarstvu in družbenih dejavnostih z vsemi 
raziskovalnimi potenciali. Omogočali bomo koncentracijo 
kadrov, sredstev in raziskovanj na področjih, v katerih bomo s 
skupnimi prizadevanji hitreje dosegali uspehe, potrebne za 
uresničitev dolgoročne strategije celotnega razvoja države. 

(7) Vloga znanosti bo temeljila na ustavnem položaju delav- 
cev v temeljnih organizacijah druženega dela. Zagotovili 
bomo, da vse pomembnejše odločitve o razvoju popolnoma 
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temeljijo na znanstvenih analizah, informacijah in najboljših 
variantah, da bi bilo odločanje delavcev popolno. 

(8) Za hitrejši razvoj in uporabo znanosti in družbenih 
dejavnosti je odločilnega pomena graditev sistema družbe- 
nega obveščanja, enotnega sistema znanstvenih informacij 
ter znanstvene in strokovne dokumentacije, ustvarjanje skup- 
nih dokumentacijskih in informacijskih centrov ter vključe- 
vanje v omrežje svetovnih informacijskih sistemov. Program- 
sko usmerjanje znanstvenega in raziskovalno-razvojnega 
potenciala bomo uresničevali predvsem z raziskovalnimi pro- 
jekti o bistvenih vprašanjih dogovorjenih prednosti gospodar- 
skega in družbenega razvoja. 

(9) Hitrejše premoščanje zaostajanja materialnega položaja 
znanosti bomo omogočili z dohodkovnim povezovanjem 
znanstvenih in raziskovalno-razvojnih organizacij z gospo- 
darstvom in drugimi uporabniki ter s samoupravnim integri- 
ranjem znanosti v združeno delo. Načrtovanje znanstvenega 
in raziskovalno-razvojnega dela bo pomemben del celotnega 
sistema planiranja. i 

(10) Pripravili bomo skupno strategijo in politiko dolgoro- 
čnega razvoja znanosti kot sestavnega dela in bistvenega 
dejavnika za določanje in uresničevanje strategije in politike 
razvoja države s krepitvijo sodelovanja in koordinacije in z 
družbenim usmerjanjem znanstvenega in raziskovlano-raz- 
vojnega dela na ravni Jugoslavije na podlagi skupnih progra- 
mov. Uresničili bomo vrsto zaželenih sprememb v mednarod- 
nem sodelovanju na področju znanosti. 

Tehnični in tehnološki napredek 
(1) V prihodnjem obdobju bo gospodarstvo odločno usmer- 

jeno predvsem v nenehni proces izboljševanja sredstev in 
predmetov dela ter virov energije, v oblikovanje novih proiz- 
vodov in uvajanje novih proizvajalnih metod ter novih načinov 
organiziranja in upravljanja proizvodnje, katere rezultat je 
večja družbena produktivnost dela. Tehnike v proizvodnji 
bomo nenehno spreminjali z zamenjavo osnovnih sredstev s 
sodobnejšimi ter z uvajanjem višje tehnike z novimi nalož- 
bami v že obstoječe panoge ter z uvajanjem popolnoma novih 
panog. Relativni pomen proizvodnih dejavnikov bomo spre- 
minjali v smeri krepitve tehničnega napredka in zmanjševanja 
relativnega vpliva drugih dejavnikov rasti. 
. (2) Osnovna gonilna sila pri spremembi strukture proiz- 
vodnje bo napredek tehnike ob vse širši družbeni delitvi dela 
in vse večji diverzifikaciji proizvodnih dejavnosti. Ustvarjalne 
ideje znanosti, opredmetene v tehniki, v vse bolj izpopolnje- 
nih delovnih pripravah in predmetih dela. v vse bolj izpopoln- 
jenih tehnoloških procesih bodo najmočnejša gonilna sila 
družbenega in gospodarskega napredka v obdobju do leta 
2000 in kasneje. Omogočili bomo vse potrebne možnosti za 
korenit preobrat v izobraževalni, znanstveni in tehnološki 
politiki in njenem izvajanju, da bi tehnološki napredek v drugi 
polovici tega desetletja in na začetku naslednjega precej bolj 
vplival na splošni gospodarski in družbeni razvoj. Gospodar- 
ska rast bo temeljila na rasti produktivnosti dela in učinkovito- 
sti temeljnih proizvajalnih skladov. 

(3) Strategijo in politiko razvoja tehnologije bomo v pri- 
hodnjem obdobju uresničevali s kar največjim izkoriščanjem 
lastnih znanstvenih in raziskovalno-razvojnih zmogljivosti, da 
bi razvijali lastno tehnologijo in čim bolj uporabljali svetovno 
ter s tem pospešili tehnološko osamosvojitev Jugoslavije. 

(4) Selektivni prenos tuje sodobne tehnologije ob skupni 
strategiji lastnega tehnološkega razvoja bomo uporabljali za 
tehnični in gospodarski razvoj države, za modernizacijo 
celotne industrije in gospodarstva z ustvarjanjem močne 
lastne kadrovske baze in s sprejetjem sodobne zasnove mar- 
ketinga in upravljanja. Tujo tehnologijo bomo uspešnejše 
uporabljali, sprejemali in razvijali tudi za nadaljnji prenos med 
organizacijami združenega dela; da bi jo obvladale, pa se 
bodo organizacije združenega dela medsebojno povezovale 
in združevale delo in sredstva na dohodkovnih podlagah. 

(5) S politiko znanstvenega in tehnološkega razvoja bomo 
ustvarjali množnosti za spremljanje splošnega razvoja v svetu, 
za asimilacijo in aktivnejšo udeležbo pri razvoju znanstve- 
nega in tehnološkega znanja, za adaptacijo tuje tehnologije in 
ustrezno povezavo temeljnih, uporabnih in razvojnih razisko- 
vanj ter za razvijanje lastne, izvirne tehnologije za nove proiz- 
vode in proizvodne procese, ki bodo konkurenčni na medna- 
rodnem trgu. 
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(6) Spodbujali bomo hiter prenos raziskovalnih dosežkov v 
proizvodnjo, domači transfer ter prenos domače tehnologije v 
druge države, zlasti pa v države v razvoju. 

(7) Povečal se bo ekonomski interes organizacij združe- 
nega dela in njihova finančna sposobnost (funkcionalna 
amortizacija) za večjo uporabo domačih raziskovalnih in raz- 
vojnih virov ter za razvoj lastne tehnologije. 

(8) Do leta 2000 bomo zamenjali in še izboljšali de! dose- 
danje tehnične podlage, proizvodov, materialov, delovnih pri- 
prav, tehnologije in organizacije, da bi pospešili znanstveno- 
tehnični napredek in zmanjšali tehnološke vrzeli. 

(9) Zagotovili bomo svobodno izmenjavo in uporabo infor- 
macij v državi o novih znanstvenih in tehničnih dosežkih ter 
spodbujali tehnično pomoč in druge oblike sodelovanja. Teh- 
nično-tehnološke informacije bomo v precej večji meri upo- 
rabljali pri napovedovanju, spremljanju in usmerjanju tehno- 
loškega razvoja. 

(10) Graditev, razvoj in delovanje velikih tehnoloških siste- 
mov, pomembnih za državo, bodo temeljili na enotnih tehno- 
loških podlagah, 

(11) V tem obdobju bomo uresničili skupno strategijo teh- 
nološkega razvoja in na tej podlagi odpravili razenotenost in 
razdrobljenost znanstveno-tehničnih zmogljivosti ter zmanj- 
šali enostransko uvozno tehnološko odvisnost od tujine. 

(12) Ustvarjali bomo možnosti za to, da do konca dolgoro- 
čnega planskega obdobja večkrat povečamo število vrhun- 
skih raziskovalnih in znanstvenih kadrov, da za znanstvenora- 
ziskovalno in razvojno delo izločamo približno 2,5% družbe- 
nega proizvoda, tako da bodo ta sredstva sestavni del vlaganj 
v vse proizvodne projekte in posege drugih dejavnosti. 
Kadrovsko podlago znanstvenoraziskovalnih področij bomo 
povečali po 4% povprečni letni stopnji. 

(13) Uresničevanje skupne strategije tehnološkega razvoja 
bomo usmerili predvsem: 

- v razvoj proizvodnje osnovnih surovin in polizdelkov 
energetike, osnovnih kovin, osnovnih kemičnih izdelkov, 
gradbenega materiala, osnovnih kmetijskih pridelkov, farma- 
cevtskih in drugih proizvodov, ter v razvoj proizvodnje in 
uporabe novih materialov in povratnih surovin; 

- v prilagajanje strukture in izboljšanje tehno-ekonomije 
proizvodnje, predvsem s proizvodnjo delovnih priprav, ki 
omogočajo smotrnejšo uporabo energije in surovin, in sicer z 
razvojem in avtomatizacijo proizvodnje, z uvajanjem kontrol- 
nih sistemov, vštevši tudi računalnike, mikroprocesorje in 
robote; z razvojem kompleksnih postrojev, pomembnih za 
celoten razvoj, z razvojem elektronike, informacijskih siste- 
mov in drugega, vštevši tudi razvoj integralne fleksibilne, čiste 
in druge tehnologije, ki bodo pomembno spremenile način 
proizvodnje in gospodarske dejavnosti. 

- v razvoj materialne infrastrukture: promet in zveze, pro- 
storsko planiranje, prostorsko organizacijo in varstvo narav- 
nega okolja; 

- v razvoj znanosti in izobraževanja, zdravstva, kulture, 
informiranja in njihove infrastrukture idr. 

(14) Raziskovalne razvojne dejavnosti bodo svoje delo 
usmerile v hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, predvsem 
blaga višjih faz predelave, ter v razvoj proizvodnje za nadome- 
stitev, zlasti na področju energetike, elektroindustrije, kovin- 

* sko-predelovalne industrije, kemične industrije in metalur- 
gije. 

(15) V sistemu samoupravnega družbenega planiranja 
bomo zgradili konzistenten sistem tehnološkega programi- 
ranja. Nosilci planiranja bodo s svojimi plani in programi 
opredelili optimalne rešitve tehnološkega razvoja, upošte- 
vajoč družbene cilje in medsebojno reprodukcijsko odvi- 
snost, pri tem pa bodo imela splošna združenja in zbornice 
večjo vlogo. V novih okoliščinah in za lastni razvoj bomo 
določili program dolgoročnega tehnološkega razvoja za vse 
gospodarske dejavnosti, zlasti za ekonomsko najpropulzivne- 
jše. S programi bomo zlasti zajeli razvoj novih tehnoiogij in 
izvozno valorizacijo nove proizvodnje. 

(16) Spodbujali bomo vse oblike izumiteljstva, iznajdi- 
teljstva, novatorstva, racionalizatorstva in vse oblike pove- 
čanja proizvajalnih sil in upravljanja, zlasti pri zahtevnih pose- 
gih v proizvodnji, znanosti, tehnologiji in organizaciji. 

(17) V prihodnjem obdobju bomo družbeno bolj vrednotili 
ustvarjalnost, dejavno in osmišljeno politiko na področju zna- 
nosti ter omogočili hitrejšo promocijo kadrov, uporabo talen- 

tov in energije mlajših kadrov. Rezultat nenehne motivacije za 
kreativno in ustvarjalno delo, zlasti v materialni proizvodnji, 
bo hitrejša rast in napredek tehnologije in poslovanja ter 
večja produktivnost dela in dohodek. 

(18) Ustvarjali bomo možnosti, da se inovacijski procesi 
organizirajo tako, da se znatno poveča število delavcev inova- 
torjev, bolj uveljavi znanje in poveča zanimanje za organiza- 
cijo iznajditeljstva in racionalizatorstva kot nepretrgana pro- 
cesa. 

(19) Ustvarjali bomo možnosti za nenehni razvoj in napre- 
dek ustvarjalnosti delavcev pri izumih, novih tehnologijah, 
tehnoloških in organizacijskih rešitvah v proizvodnji, pri raz- 
voju znanosti in tehnike, pri smotrni uporabi znanstvenih in 
raziskovalnih dosežkov, pri razvoju sodelovanja iznajditeljev 
in znanstvenih delavcev, pri razvoju tehnične kulture v celotni 
družbi in drugo. 

5. Naravni viri, zgrajene zmogljivosti 
in rezerve 

(1) Popolnejša in smotrnejša uporaba razpoložljivih raz- , 
novrslnih domačih naravnih virov in zmogljivosti Jugoslavije 
bo v obdobju 1986-2000 bistvena sestavina osnovne dogo- 
vorjene proizvodne usmeritve in planiranih strukturnih spre- 
memb. Pri tem bomo aktivirali predvsem vse tiste energetske, 
kmetijske in druge mineralne in obnovljive vire, ki so v medna- 
rodnih menjavah po enotnih merilih za vso državo realno 
konkurenčni glede na ceno in ekonomsko, izjemoma pa tudi 
določene naravno zmogljivosti, ki ne ustrezajo temu merilu, 
vendar imajo značaj naravnih virov, strateško pomembnih za 
vso državo. 

(2) Pomembna sestavina skupne razvojne strategije Jugo- 
slavije v obdobju 1986-2000 bo tudi popolnejše vrednotenje 
zemljepisne iege Jugoslavije kot posebnega razvojnega 
potenciala in komparativne prednosti naše države; zato bomo 
v tem obdobju izpopolnili in modernizirali magistralne želez- 
nice in cestne prometne poti, razne produktovode, telekomu- 
nikacije ter usposobili luške, pristaniščne, železniške in leta- 
liške terminale in ustrezna prevozna sredstva za mednarodno 
konkurenčen integralni transport in zveze. 

(3) V skladu s skupno razvojno politiko bomo zboijšali in 
razširili seizmična, klimatska, geološka, pedološka, biološka 
in ekoioška ter hidrološka in druga raziskovanja vseh neob- 
novljivih in obnovljivih virov in drugih zmogljivosti naravnega 
okolja, vštevši tudi prometno-geografske in druge ugodnosti, 
ter oblikovali skupno politiko za njihovo popolnejše in smotr- 
nejše izkoriščanje. 

(4) V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije bomo v obdobju 1986—2000 zagoto- 
vili popolnejšo valorizacijo oziroma normalizacijo izko- 
riščanja vseh materializiranih proizvodnih skladov družbe, 
vštevši tudi popolnejše izkoriščanje obstojočih zmogljivosti v 
industriji, in na tej podlagi pomembno dodatno ra3t industrij- 
ske proizvodnje. V obdobju tega dolgoročnega plana je treba 
zamenjati in še naprej zboljšati najmanj dve tretjini tehnična 
podlage, predvsem pa delovnih priprav, tehnologije, mate- 
riala, proizvodov idr., pri tem pa zagotoviti stabilno realno 
amortizacijo osnovnih sredstev in uvesti ustrezna izločanja na 
račun cene družbenih sredstev ob hitrejšem znanstveno-teh- 
noioškem napredku. 

(5) V prihodnjem obdobju bomo zgradili celovit sistem 
strateških in tržnih blagovnih in denarnih rezerv, ki bodo 
povečale stabilnost trga in cen, uskladile tokove celotne druž- 
bene reprodukcije ter okrepile mednarodno konkurenčnost 
jugoslovanskega gospodarstva. Pri tem bomo zlasti zboijše- 
vali sistem delovanja in financiranja materialnih rezerv na 
vseh ravneh, da bi zagotovili trajne stabilne odnose na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, okrepili obrambne sposobnosti 
države ter zadostili potrebam v izrednih razmerah. 

II. GOSPODARSKE IN DRUGE OBLIKE 
SODELOVANJA S TUJINO 

Z odprtim gospodarskim in drugačnim enakopravnim sode- 
lovanjem s tujino, s politiko opiranja na lastne moči, vesti 
produktivnosti dela in kakovosti gospodarjenja bomo v pri- 
hodnjem obdobju uresničevali strategijo krepitve položaja 
jugoslovanskega gospodarstva v mednarodni delitvi deia. 
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Odločna izvozna usmeritev se bo trdno opirala na globlje 
kakovostne in razvojne spremembe ter na preusmeritev struk- 
ture jugoslovanskega gospodarstva, odprtega za vpliv svetov- 
nega trga. Na tej podlagi bomo znatno povečali konkurenč- 
nost jugoslovanskega gospodarstva na mednarodnem trgu. 
Hkrati bomo vse druge gospodarske dejavnosti prilagajali 
potrebam izvozne ekspanzije. Prizadevali si bomo kar za 
največji razvoj turističnega gospodarstva in popolnejšo 
izrabo ugodnosti prometne, zemljepisne in pomorske lege 
naše države. Z državami tržnega gospodarstva, s socialisti- 
čnimi državami in državami v razvoju bomo razvijali trajnejše 
kompleksnejše oblike gospodarskega sodelovanja, ki je obo- 
jestranskega pomena. 

Na temelju odločilne preusmeritve za učinkovitejše gospo- 
darjenje in ustrezne razvojne in ekonomske politike bodo 
organizacije združenega dela okrepile gospodarski interes za 
stabilno in dolgoročno rast proizvodnje in izvoza. Na tej 
podlagi bomo izravnali zunanjetrgovinsko menjavo. Gospo- 
darska usmeritev v pospeševanju izvoza bo pospešila tudi 
gospodarsko rast in razvoj. 

Za zagotovitev rastočega blagovnega in storitvenega 
sklada, predvsem proizvodov višjih faz predelave, bomo z 
aktiviranjem in ustreznim kombiniranjem razpoložljivih proiz- 
vodnih in naravnih zmogljivosti realizirali potencialne možno- 
sti in ustvarili večje devizne učinke. Podpirali in spodbujali 
bomo intenzivno in ekspanzivno izvozno usmeritev in na 
trajnejših podlagah zagotovili pozitivni saldo v tekočih odno- 
sih s tujino, normalizirali kreditno-finančne odnose, zmanjšali 
dolg in zadolženost do tujine. 

2. V obdobju 1986-2000 bomo izvoz blaga in storitev 
realno povečevali približno po 6% stopnji; v obdobju 
1986-1990 naj bi ta stopnja znašala 5,5%, v obdobju 
1991-1995 približno 6%, v obdobju 1996- 2000 pa več kot 
6%. Pri približno 5% /"asti družbenega proizvoda v obdobju do 
leta 2000 naj bi znašala realna rast izvoza blaga približno 7% 
povprečno na leto. 

S hitrejšo rastjo izvoza blaga in storitev od rasti družbenega 
proizvoda se bomo uspešneje vključevali v mednarodno deli- 
tev dela, s tem pa bomo povečali tudi delež našega izvoza v 
svetovnem izvozu. Do leta 2000 je treba delež izvoza blaga in 
storitev v družbenem proizvodu povečati približno na 30%, 
približno dve tretjini industrijske proizvodnje pa usposobiti za 
gospodarsko uspešen izvoz, kar je na ravni razvitejših gospo- 
darstev. 

trajnejše in pomembnejše je lahko izvozno usmerjena le 
tista proizvodnja, ki na temeljih domačih virov, znanja in 
tehnologije lahko zagotovi izvoz z najnižjimi možnimi stroški, 
zlasti kar se tiče uvažanja. Zato pa dinamično rast izvoza 
blaga in storitev lahko zagotovimo samo, če bistveno pove- 
čamo smotrnost proizvodnje, zaposlenost in vlaganja na vseh 
ravneh in na vseh blagovnih in neblagovnih sektorjih. Zato 
morajo biti investicije usmerjene predvsem v sektorje in 
zmogljivosti, ki imajo boljše pogoje za trajnejše in uspešnejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela. Izvoznd gospo- 
darstvo moramo vse bolj usmerjati v pospeševanje izvoza, ki 
prinaša akumulacijo in omogoča razvoj. 

Pri izvozu blaga in storitev bomo izvažali predvsem proiz- 
vode in storitve, ki dajejo večje devizne učinke, zlasti blago 
višjih faz predelave, tehnologije in znanja in so predvsem iz 
domače surovine (hrana, oprema, ladje idr.). Vendar je lahko 
trajnejše in pomembnejše izvozno usmerjena samo tista pro- 
izvodnja, pri kateri lahko zagotovimo izvoz blaga in storitev, ki 
jih po obsegu, kakovosti, ceni, pogojih in dinamiki zahteva 
svetovni trg. 

Glavni nosilci izvoza bodo strojegradnja in kovinsko prede- 
lovalna industrija, elektroindustrija, zlasti proizvodi elektro- 
opreme, kemična, tekstilna in lesna industrija ter industrija 
predelave kmetijskih pridelkov, za katere imamo surovinske 
in druge možnosti. 

Skupaj s trgovinsko in finančno kooperacijo bomo na pod- 
lagi notranje specializacije in mednarodne delitve dela razvi- 
jali industrijsko kooperacijo s tujimi partnerji. Le-ta naj bi 
dosegla skoraj polovico blagovne menjave. Na teh podlagah 
bomo povečali izvoz tehnološke opreme, investicijskih del in 
drugih oblik izvoza tehnologije. 

Hkrati bomo ustvarjali možnosti za to, da kar najbolj pove- 
čamo turistično dejavnost, prometne in druge storitve, tako 
da bo njihov delež v skupnem izvozu in razvoju precej večji. 

3. Bistveno boljši položaj naše države v mednarodni delitvi 
dela bomo dosegli s povečanjem izvozne možnosti ter z 
zmanjšanjem odvisnosti od uvoza, kar pa bomo dosegli tudi z 
večjo nadomestitvijo uvoza z domačimi surovinami. 

Upoštevajoč potrebo po uvozu blaga, da bi uresničili plani- 
rano proizvodnjo in predvideni izvoz blaga, ter možnosti 
plačilne bilance države v naslednjem obdobju do leta 2000, 
predvidevamo, da se bo uvoz blaga in storitev večal po pri- 
bližno 5% povprečni stopnji (kolikor predvidevamo, da bo 
večja rast družbenega proizvoda), pri tem pa bi ta stopnja v 
obdobju 1986-1990 znašala približno 5%, v obdobju 
1991-1995 več kot 5%, v obdobju 1996-2000 pa približno 
6%. Predvideni uvoz blaga bo omogočil preskrbo gospo- 
darstva, predvsem z manjkajočimi surovinami, energijo in 
reprodukcijskim materialom, ki jih nimamo dovolj, ter z bla- 
gom, ki ga ne moremo proizvajati pri nas, in sicer v odvisnosti 
od strukturnih sprememb v gospodarstvu. Po drugi strani naj 
bi uvoz spodbujal proizvodnjo za doseganje sodobne ravni 
tehnike, tehnologije in produktivnosti dela. 

V naslednjem obdobju bo gospodarstvo z ustvarjenim izvo- 
zom blaga krilo celoten potreben uvoz reprodukcijskega 
materiala. Predvideni uvoz temelji na večjem in smotrnejšem 
nadomeščanju uvoza z domačimi surovinami in reprodukcij- 
skim materialom oziroma na hitrejšem prestrukturiranju in 
prilagajanju gospodarstva svetovnemu trgu. S krepitvijo koo- 
peracije našega gospodarstva in s skupnimi vlaganji s tujimi 
partnerji bomo postopoma povečevali uvoz reprodukcijskega 
materiala in drugega potrebnega blaga za domači trg. 

Se naprej bomo uvažali opremo in tehnologijo za celoten 
razvoj države, zlasti za modernizacijo in rekonstrukcijo 
izvozno usmerjene industrije, da bi krepili konkurenčne spo- 
sobnosti države na svetovnem trgu. Predvsem moramo uva- 
žati tisto opremo, ki se ne proizvaja pri nas, opremo za 
surovinsko energetske panoge ter za modernizacijo indu- 
strije. 

Tudi v prihodnjem obdobju bomo uvažali nafto, naftne 
derivate in druge energetske surovine. Računamo tudi z uvo- 
zom plina in premoga za koksanje ob izvajanju varčevalnih 
ukrepov, racionalizacije in substitucije. 

V naslednjem obdobju bomo povečali tudi uvoz blaga za 
široko porabo industrijskega izvoza za boljšo preskrbo doma- 
čega trga in za zadovoljevanje turističnega povpraševanja, da 
bi se po ustvarjenem deviznem prilivu od turizma približali 
državam, ki imajo enake ali podobne možnosti za razvoj tega 
področja. 

4. Pri oblikovanju strategije in politike zunanjeekonom- 
skega sodelovanja in menjave izhajamo iz tega, da bo v 
prihodnjem obdobju potekalo mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje ob večji medsebojni odvisnosti svetovnega gospo- 
darstva tudi med posameznimi državami, skupinami držav in 
svetovnimi regioni. Pri tem pa upoštevamo zlasti novo medna- 
rodno ekonomsko ureditev in ekonomsko-enakopravnejše, 
raznovrstnejše in trajnejše oblike mednarodnega sodelovanja 
in menjave. 

Ekonomsko sodelovanje in izmenjavo našega gospodarstva 
bomo razvijali z vsemi državami in regijami sveta na podlagi 
enakopravnosti in ekonomske vzajemnosti. Pri tem pa bomo 
uresničevali enakomernejšo, bolj uravnovešeno regionalno 
strukturo menjave na podlagi medsebojno izravnanih odno- 
sov ter razvijah oblike dolgoročnejšega sodelovanja na 
temelju ekonomske enakopravnosti in vzajemne koristi ter 
obojestranskega upoštevanja dolgoročnih interesov. 

Z ekonbmsko politiko in instrumenti zunanjeekonomske 
menjave bomo spodbujali sodelovanje z državami v razvoju, 
predvsem s kompleksnejšim dolgoročnim sodelovanjem in 
kooperacijo. 

5. Z dolgoročno smotrno politiko vključevanja v svetovni trg 
ter z realno hitrejšo rastjo izvoza od uvoza bomo dosegli 
stabilnost v plačilni bilanci ter na trajnejših podlagah uravno- 
vesili gospodarsko menjavo s tujino. Krepitev ekonomske 
moči v državi bo vplivala na skladnejše gospodarsko sodelo- 
vanje in menjavo s tujino, predvsem pa tudi na realne rezul- 
tate, likvidnost v plačilih do tujine in postopno zmanjšanje 
dolga na konvertibilnem področju. Zunanji dolg bomo posto- 
poma zmanjšali in ga uskladili z gospodarskimi in plačilnobi- 
lančnimi možnostmi države ter krepili njeno ekonomsko sa- 
mostojnost. 

Na daljši rok bomo gospodarstvo razvijali tako, da bomo 
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sorazmerno manj uporabljali tuja sredstva in hkrati zmanjšali 
zadolženost države glede na družbeni proizvod in akumula- 
cijo in glede na tekoči devizni priliv. Kljub manjšemu deležu 
tujih sredstev pa bo uporaba zunanje akumulacije tudi v 
bodoče pomemben vir ekonomske rasti in razvoja. Ustvarjali 
bomo zakonske in druge možnosti za večja skupna vlaganja 
domacčih in tujih partnerjev. Zadolževanje v tujini bomo usk- 
ladili s plačilnobilančnimi potrebami in možnostmi za vra- 
čanje najetih kreditov na robu zapadlosti. Zadolževali se 
bomo samo v zvezi z dogovorjenimi prednostnimi cilji skupne 
gospodarske in razvojne politike. 

Kljub visoki ceni kaplitala, s katero računamo tudi v 
bodoče, bomo s povečevanjem akumulativnosti gospodarstva 
v naslednjem obdobju do leta 2000 zmanjšali delež dolga v 
družbenem proizvodu, odplačila anuitet do konca tega 
obdobja pa omejili na eno petino tekočega deviznega priliva, 
do leta 1990 pa na eno četrtino tekočega deviznega priliva pri 
menjavi s konvertibilnim področjem. 

V gospodarstvu si bodo morali močno prizadevati za ure- 
sničevanje teh nalog, zlasti v prvih letih prihodnjega Obdobja. 
S hitrejšim usposabljanjem izvoznega gospodarstva lahko 
pričakujemo, da bomo do leta 1990 ekonomsko izravnali 
zunanjeekonomsko menjavo s tujino, s tem pa tudi zmanjšali 
odvisnost gospodarstva od tujih sredstev. 

6. V skladu s politiko odprtosti in enakopravnosti bo Jugo- 
slavija še nadalje znanstveno-tehnično, kulturno in drugače 
sodelovala z vsemi državami in regijami sveta na podlagi 
vzajemne zainteresiranosti ter si prizadevala, da z ustreznimi 
sporazumi utrdi ugodne trajnejše oblike tega sodelovanja in 
menjave dobrin z drugimi državami. Dolgoročno bo naša 
država vzajemno sodelovala z drugimi državami, zlasti pa: 

- pri pospeševanju mednarodnega ekonomskega sodelo- 
vanja, ki se nanaša na specializacijo proizvodnje, industrijsko 
kooperacijo in večjo menjavo proizvodov, storitev, znanja in 
tehnologije, finančno sodelovanje, skupne projekte idr. 

- pri razvoju proizvodne energije, osnovnih surovin in 
polizdelkov, ki se zlasti nanašajo na energetiko, osnovne 
kovine, osnovne kemične izdelke, osnovne kmetijske pri- 
delke, gradbeni material in drugo; 

- pri spremembah v strukturi proizvodnje, ki se zlasti 
nanašajo na proizvodnjo ekonomičnih delovnih priprav glede 
na uporabo energije in surovin, na avtomatizacijo proiz- 
vodnje, uvajanje kontrolnih sistemov in razvoj elektronike ter 
informacijskih sistemov; 

- -pri razvoju materialne infrastrukture, ki se predvsem 
nanaša na promet In zveze, razvoj izobraževalne, znanstveno- 
raziskovalne in zdravstvene infrastrukture, prostorsko plani- 
ranje, urbanizacijo in varstvo naravnega okolja; 

- pri razvijanju znanstveno-tehnološkega in kulturno-pro- 
svatnega sodelovanja zaradi medsebojnega spoznavanja in 
zbliževanja narodov in narodnosti idr. 

7. Nadaljnja graditev sistema ekonomskih odnosov s 
tujino, zlasti vzdrževanje in krepitev realnega tečaja dinarja, 
vzpostavljanje deviznega trga in funkcionalne carinske, 
zaščitne in davčne politike bodo ključni elementi smotrnega 
povezovanja našega gospodarstva z drugimi gospodarstvi in 
svetovnimi trgi. Takšni mehanizmi bodo pozitivno vplivali na 
razvojno, gospodarsko in izvozno politiko. Uspešno delovanje 
deviznega trga in krepitev vrednosti domače valute bosta 
imeli v praksi pozitivno vlogo pri vzpostavljanju konvertibilno- 
sti dinarja v mednarodnih plačilih, kar je ena bistvenih nalog 
in trdnih meril za zdravo razvojno in ekonomsko politiko ter 
za usposabljanje našega gospodarstva za uspešen nastop na 
svetovnem trgu. 

Razvojno usmeritev na področju ekonomskih odnosov s 
tujino bomo spodbujali z ustrezno politiko, ki zagotavlja traj- 
nejši ekonomski interes organizacij združenega dela, da 
nenehno povečujejo izvoz blaga in storitev ter smotrno nado- 
meščajo uvoz. Boljša strategija ekonomskih odnosov s tujino 
in boljši sistem odnosov na tem področju ter ustrezen sistem 
planiranja, ki povezuje proizvodnjo in izvozne cilje, bo prispe- 
val k nenehnemu razvijanju ekonomskega sodelovanja in 
menjave s tujino ter drugih oblik sodelovanja s svetom. Ust- 
varjali bomo potrebne ugodnosti v pogojih za gospodarjenje 
tudi na področju izmenjave s tujino, da bi se organizacije 
združenega dela povezovale in združevale ob velikih izvoznih 
projektih na področju proizvodov in storitev, zlasti pa pri 
izvajanju investicijskih del v tujini in pri prenosu tehnologije. 
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Z ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali trajnejše oblike 
organiziranja pri rentabilnih proizvodno-izvoznih poslih, ki 
vrednotijo domače vire. 

Boljši sistem ekonomskih odnosov s tujino in razvojna 
ekonomska politika bosta zmanjšala negativni vpliv ekonom- 
ske in monetarne nestabilnosti v svetu ter povečala odpornost 
našega gospodarstva proti cikličnim gibanjem v svetovnem 
gospodarstvu. 

TRETJI DEL 

GLOBALNI PROPORCI 
IN SMERI RAZVOJA 

I. GLOBALNI PROPORCI IN DINAMIKA 
GOSPODARSKE RASTI IN RAZVOJA 

1. Za nadaljnji razvoj socialističnega samoupravljanja in 
premostitev sedanjih težav pri družbenoekonomskem razvoju 
ter ustvarjanje materialnih in drugih možnosti za dvig splošne 
gospodarske razvitosti države na precej višjo raven kar se 
razvojne kakovosti ter splošne gospodarske in družbene učin- 
kovitosti tiče, je nujna uravnotežena, učinkovita in dinamična 
gospodarska rast, ki bo temeljila na globljih kakovostnih 
spremembah glede hitrejšega razvoja in dosežkih znanst- 
veno-tehnološkega in splošnega družbenega napredka. 

Za to da dosežemo večjo raven samoupravne družbenoeko- 
nomske in materialne razvitosti, je nujno, da obseg, raven in 
razmerja družbene reprodukcije takole spremenimo: 

(1) Dinamizacija rasti družbenega bruto proizvoda, tako da 
raste povprečno približno 3,5% na leto, v zadnjem desetletju 
pa približno 4%, bo temeljila na smotrni kombinaciji in učin- 
kovitejšem izkoriščanju razvoja dejavnikov, pri tem pa bo 
povečana vloga tistih dejavnikov, ki prispevajo k intenzivnej- 
šem ekonomskemu družbenemu razvoju, predvsem pa k rasti 
produktivnosti dela, vendar ne samo z intenzivnejšim izko- 
riščanjem živega dela, temveč tudi z zboljšanjem organske 
sestave sredstev za proizvodnjo, s tem da se podvoji realni 
obseg proizvodnih skladov, in k povečanju ekonomije sred- 
stev in učinkovitosti gospodarjenja; 

(2) V vrednostni strukturi družbenega bruto proizvoda 
bomo zmanjšali delež celotnih materialnih stroškov za eno 
petino (s približno 58% v letu 1985 na približno 46% v letu 
2000). 

To bomo dosegli s precej boljšim izkoriščanjem zmogljivo- 
sti in podvojenim obratovalnim delovnim časom, s širšim 
reprodukcijskim povezovanjem na podlagi skupnega ustvar- 
janja dohodka in zaradi stabilnejše preskrbe z energijo, suro- 
vinami in drugimi potrebami; z zmanjšanjem materialnih 
stroškov in stroškov energije na enoto proizvoda za eno 
četrtino, z zmanjšanjem transportnih in drugih prometnih 
stroškov itd.; 

(3) Z dinamizacijo rasti družbenega proizvoda po poprečni 
stopnji 5,2, v zadnjem desetletju pa med 5,5 in 6%, bomo 
povečali njegov delež v družbenem bruto proizvodu za več 
kot eno četrtino (s približno 42% na približno 54%). Družbeni 
proizvod bo imel pri tem v družbenem sektorju hitrejšo rast 
kot v zasebnem (5,5 nasproti 3%), tako da se bo delež družbe- 
nega sektorja povečal s približno 86% v letu 1985 na približno 
90% pa v letu 2000. 

Najhitrejšo rast družbenega proizvoda bomo dosegli v indu- 
striji (po stopnji 6,2), tako da se bo njen delež v skupnem 
družbenem proizvodu povečal s približno 40% na približno 
46%. 

Predvidevamo precej dinamičnejšo rast družbenega proiz- 
voda kmetijstva po stopnji 3,5% povprečno na leto, njegov 
delež v družbenem proizvodu pa se bo še naprej zmanjševal s 
približno 14% na približno 12%. 

Spremembe v strukturi družbenega proizvoda izhajajo iz 
predvidene proizvodne usmeritve, kazale pa se bodo: v 
odpravi sedanjih disproporcev predvsem s pospešenim razvo- 
jem izvoznega gospodarstva, drobnega gospodarstva in sto- 
ritvenih dejavnosti, kmetijstva, turizma in stanovanjsko-komu- 
nalne dejavnosti; v hitrejši rasti industrijske proizvodnje od 
rasti družbenega proizvoda, tako da bo delež nove industrije 
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zboljšane strukture z ostalimi nekmetijskimi dejavnostmi ob 
koncu tega stoletja v skupni proizvodnji več kot 85%. 

(4) Amortizacijska sredstva bodo imela za več kot 2% hitrej- 
šo rast od rasti družbenega proizvoda, tako da se bo njihov 
delež v družbenem bruto prizvodu povečal s približno 5% na 
približno 8,5%. 

To bomo dosegli s popolnejšimi učinki revalorizacije in 
precej večjim izločanjem sredstev na podlagi amortizacije 
zaradi hitrejšega moralnega zastaranja osnovnih sredstev 
pod vplivom hitrejšega tehnično-tehnološkega razvoja. Ocen- 
jujemo, da bomo morali poprečno življenjsKO dobo osnovnih 
sredstev s približno 21 let (kolikor znaša sedaj) ob koncu tega 
stoletja omejiti na približno 10 let. 

*(5) Nacionalni dohodek se bo podvojil s povprečno stopnjo 
rasti 4,8%, njegov delež v družbenem bruto proizvodu pa se 
bo povečal s približno 38% na približno 45%. 

Pri delitvi nacionalnega dohodka bo razmerje med čistimi 
osebnimi dohodki in drugimi osebnimi prejemki ter presežkov 
proizvodov 38:62% (koeficient presežka proizvodov 1,65). 

Bistveno se bodo spremenila razmerja pri razporejanju pre- 
sežka proizvodov, tako da se bo povečal delež tistega dela, ki 
ostane gospodarstvu, s približno 32% na približno 55% na 
račun presežka proizvodov za skupne, splošne družbene in 
druge potrebe. 

Sredstva za razširitev materiaine osnove združenega dela 
(vštevši akumulacijo, ki se oblikuje v zasebnem sektorju) se 
bo skoraj za štirikrat povečal, njegov delež v nacionalnem 
dohodku pa se bo povečal s približno 12% na približno 22%; 
čisti osebni dohodki in drugi osebni prejemki zaposlenih v 
gospodarstvu se bodo pomembneje povečali in bodo v okviru 
rasti produktivnosti dela, njihov delež v bruto družbenem 
proizvodu pa se bo povečal s približno 14% na približno 17%. 
V okviru celotne realne rasti mase osebnih dohodkov bo delež 
produktivnosti dela približno 60%, zaposlenosti pa približno 
40%. Sredstva skupne porabe organizacij združenega dela, 
delovnih in drugih skupnosti bodo v okviru razpoložljivega 
čistega dohodka in .bodo naraščala nekoliko počasneje kot 
čisti osebni dohodki. Rezervna sredstva združenega dela se 
bodo precej povečala, tako da se bo njihov obseg povečal za 
štirikrat, s čimer se bo delež teh sredstev v bruto družbenem 
proizvodu povečal s približno T,5% na približno 4,0%, 
sredstva, ki jih izloča gospodarstvo za splošne družbene in 
skupne potrebe, se bodo gibala počasneje od družbenega 
proizvoda in dohodka, pri čemer bodo sredstva za skupne 
potrebe naraščala v ustreznem sorazmerju z realno rastjo 
dohodka v gospodarstvu, splošna poraba pa nekoliko zmer- 
neje, tako da se bo njen delež v nacionalnem dohodku zmanj- 
ša! s približno 28% na približno 23%. Izločanje sredstev za te 
potrebe iz drugih virov (prebivalstvo in drugo) bo naraslo 
toliko, da se bo celotni delež splošne in skupne porabe v 
družbenem proizvodu zadržal na približno 30%, po letu 1990 
se računa z absolutnim zmanjšanjem izločanja gospodarstva 
na podlagi pogodbenih obveznosti (predvsem iz nasiova 
obresti za domače kredite, raznih prispevkov idr.), kar bo 
posledica zmanjšanja deleža kreditnih virov za financiranje 
osnovnih in obratnih sredstev, tako da se bo njihov delež v 
nacionalnem dohodku zmanjša! s približno 14% na približno 
6%. 

(6) S predvideno rastjo zaposlenosti približno 2% 
poprečno na leto se bomo približali stanju skorajda popolne 
zaposlenosti za delo zmožnega prebivalstva. Vse generacije 
mladih šolanih kadrov se bodo zaposlile predvsem v produk- 
tivnih področjih. Celotna zaposlenost v državi se bo povečala 
približno za 3 milijone ljudi in bo dosegla približno 11 milijo- 
nov zaposlenih v letu 2000. Poprečna letna stopnja rasti 
celotne zaposlenosti bo približno 2% za vso državo: v družbe- 
nem sektorju več kot 2%, v zasebnem sektorju pa več kot 1%. 
Pri uresničevanju politike zaposlovanja bo prišlo do zelo 
velikih sprememb glede smeri, strukture in dinamike zaposlo- 
vanja v družbenem in zasebnem sektorju. 

(7) Rast produktivnosti deta za več kot 3% povprečno na 
leto v zadnjem desetletju pa približno za 4%, bo prispeval k 
povečanju družbenega proizvoda za več kot 60%. 

Takšna rast produktivnosti dela bo od predvideni rasti 
zaposlenosti omogočila, da se proizvajalna moč dela v 
začetku XXI. stoletja potroji. 

Predvideno povečanje produktivnosti dela bo približno trik- 
rat hitrejše od produktivnosti, dosežene v obdobju od leta 
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1971-1981. Rast produktivnosti bo pod prevladujočim vpli- 
vom močnega pospeška znanstveno-tehnološkega in tehni- 
čnega napredka. Več kot dve tretjini sedanjih tehnologij pro- 
izvodnje materialov, proizvodov in naprav, obratnih postro- 
jenj in drugih delovnih orodij, pa tudi organiziranih oblik 
proizvodnje, bomo nadomestili z novimi. 

Širša uporaba tehnično-tehnološkega napredka bo zahte- 
vala precej večja izločanja za vlaganja v razvoj materialno- 
tehnične osnove znanstvenih dejavnosti, tako da se bo za te 
namene ob koncu tega stoletja izločalo približno 2,5% druž- 
benega proizvoda. 

(8) Realni osebni dohodki na zaposlenega se bodo gibali 
nekoliko počasneje od rasti produktivnosti dela (2,8 nasproti 
3,1) in bodo leta 2000 približno za polovico večji kot leta 1985. 

Takšna rast osebnih dohodkov na delavca bo odločilni 
dejavnik rasti osebne porabe zaposlenih in njihove življenjske 
ravni. 

Z objektivizacijo bruto osebnih dohodkvo na delavca in 
akumulacija na sredstvih se bo precej povečala motivacija za 
združevanje - za visoko produktivnost dela ter uspešno 
poslovanje in ustvarjalnost vseh oblik. 

(9) Pri izvozu blaga in storitev bo dosežena hitrejša rast kot 
pri uvozu in družbenem proizvodu (približno 6% nasproti 
približno 5 oziroma 5,2%), njegov delež v družbenem proiz- 
vodu bi se v letu 2000 povečal na približno 30%. Približno dve 
tretjini industrijske proizvodnje je treba usposobiti za konku- 
renčni izvoz. 

Ob predvidenem povečanju uvoza blaga in storitev se bo 
njegov delež v družbenem proizvodu skorajda izenačil z dele- 
žem izvoza. Do leta 1990 bo absolutno zmanjšan zunanji dolg 
države, v naslednjem desetletju pa se bo zmanjševala rela- 
tivna zadolženost, tako da v letu 2000 za odplačila glavnice in 
kritje drugih st roškov servisiranja zunanjega dolga in drugih 
obveznosti ne bo angažirana več kot petina deviznega priliva. 
S spremembami v gospodarski menjavi s tujino oziroma s 
spremembami v ravni učinkovitosti domačega gospodarstva 
bo omogočena popolna konvertibilnost dinarja, ki se bo 
postopno začela uresničevati od leta 1990 dalje. 

(10) V namenski delitvi družbenega bruto proizvoda bo 
zmanjšan delež reprodukcijske porabe, medtem ko bo v' 
okviru domače končne porabe narastel tisti del bruto proiz- 
voda, ki je namenjen za investicije v osnovna sredstva in za 
osebno rabo. 

Rast reprodukcijske porabe bo zaradi zniževanja porabe 
energije, surovin in drugega reprodukcijskega materiala na 
enoto proizvoda, transportnih in drugih prometnih stroškov 
počasnejša od rasti bruto proizvoda. Pospešeno bo tudi obra- 
čanje sredstev. Ponudba blaga in storitev za zadovoljevanje 
domače končne porabe se bo relativno zmanjševala, ker se 
predvideva presežek v menjavi blaga in storitev. Osebna 
poraba bo rasla po stopnji približno 5%, njen delež v bruto 
duržbenem proizvodu pa se bo povečal s približno 22% na 
približno 26%. Materialni odhodki za skupne in splošne druž- 
bene potrebe bodo imeli zmernejšo stopnjo rasti približno 
3%, posamezne oblike te porabe pa bodo ohranile stalni delež 
v nacionalnem dohodku (obramba, zdravstvo in drugo). Bruto 
investicije v osnovna sredstva bodo imele nekoliko hitrejšo 
rast od družbenega proizvoda (6,2:5,2), tako da se bo njihov 
delež povečal s približno 22% na približno 25%; rast vlaganj v 
obratne skalde (prirastek zalog) bo pod vplivom sprememb v 
izbiri in kakovosti proizvodov, ki bodo bolj ustrezali zahtevam 
povpraševanja na tujem in domačem trgu, občutneje 
upočasnjena (stopnja približno 2%), tako da se bo delež teh 
vlaganj v družbenem proizvodu zmanjšal s približno 13% na 
približno 8%. 

(11) Vzpostavili bomo trend postopnega zboljšanja učinko- 
vitosti investiranja, tako da bo istočasni marginalni koeficient 
gospodarskih investicij v osnovna sredstva v primerjavi s 
preteklim 15-letnim obdobjem (1966—1980) zmanjšan pri- 
bližno za četrtino. 

Predvidene hitrejše spremembe v strukturi gospodarstva 
bodo omogočene s tem, da bo v celotnem obdobju rast 
vlaganj na gospodarskem področju znašala približno 6,6%, 
njihov delež v vseh investicijah v osnovna sredstva pa se bo 
povečal s približno 71% v letu 1985 na približno 74% v letu 
2000. V okviru negospodarskih- investicij predvidevamo 
občutno hitrejšo rast vlaganj v stanovanjsko gradnjo (pri- 
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bližno 5,5%), tako da bo njihov delež povečan s približno 90% 
v letu 1985 na približno 93% v ietu 2000. 

V strukturi investicij bo zboljšan delež tehnološke in druge 
opreme v primerjavi z deležem gradbenih in spremljajočih 
investicij ter tudi delež vlaganj v raziskovanja, projektiranje in 
pripravljanje investicijskih odločitev. 

(12) Struktura sredstev za končno porabo bo spremenjena 
tako, da bo dosežena najhitrejša rast materialnih rezerv 
(8,4%), katerih obseg se bo več kot potrojil in delež povečal na 
približno 4% družbenega proizvoda, rast gospodarskih inve- 
sticij v osnovna sredstva (6,6%), in osebne porabe (4,9%) - pri 
naraščanju celotnih sredstev za končno porabo po stopnji 
4,8%. 

Dosežena bo relativno dinamična rast življenjskega stan- 
darda, enaka rasti nacionalnega dohodka. Pri tem se bo nada- 
ljeval trend nekoliko hitrejše rasti osebne porabe kot pa 
družbenega standarda, ker bodo vlaganja v družbene dejav- 
nosti naraščala počasneje. Relativno visoka rast vlaganj v 
stanovanjsko gradnjo bo temeljila na precej večjem angaži- 
ranju osebnih sredstev občanov. 

Zaradi zboljševanja kakovosti življenjske ravni prebivalstva 
bodo povečana vlaganja za varstvo in zboljševanje delovnega 
in življenjskega okolja, tako da bodo ta vlaganja ob koncu 
tega stoletja dosegla približno 2% družbenega proizvoda. 

Materialni stroški in investicije na področju splošne porabe 
bodo rasti i po zmerni stopnji približno 3% povprečno na leto, 
tako da bi se nadaljevalo zniževanje teh oblik odhodkov v 
družbneriem proizvodu. 

(13) Celotne investicije v osnovna sredstva bodo rasle neko- 
liko hitreje kot družbeni proizvod, pri čemer bodo najhitreje 
naraščale gospodarske investicije (približno 6,5%), in investi- 
cije v stanovanjsko gradnjo (pribiižno 5,5%), precej počasneje 
pa druge negospodarske investicije (približno 3%). 

(14) Delež sredstev združenega dela in individualnih proiz- 
vajalcev, vštevši tudi amortizacijska sredstva, v družbenem 
proizvodu se bo povečal s približno 62% v letu 1985 na 
približno 76% v letu 2000. 

To bo omogočilo, da se poveča delež sredstev za razširitev 
materialne osnove dela, vštevši tudi sredstva rezerv združe- 
nega dela, v družbenem proizvodu s približno 14% na pri- 
bližno 26%, delež sredstev za reprodukcijo organizacij zdru- 
ženega dela iz gospodarstva in idividualnih proizvajalcev pa s 
26% na 42%. 

Akumulativnost gospodarstva (razmerje med akumulacijo 
in angažiranimi sredstvi) se bo povečala približno za trikrat - 
s sedanje stopnje 5% na pribiižno 15%. Po posameznih dejav- 
nostih bo ta stopnja različna in bo v razponu od približno 10% 
do približno 30%. 

V vseh sredstvih za reprodukcijo iz domačih virov se bo 
povečal delež sredstev, ki se bodo oblikovala v sektorju druž- 
benega gospodarstva, s približno 55% v letu 1985 na približno 
70% v letu 2000, medtem ko se bo ostali del zagotovil iz 
potencialov, s katerimi bo razpolagal zasebni sektor (pri- 
bližno 10%), negospodarske organizacije in družbenopoli- 
tične skupnosti (približno 13%) ter prebivalstvo (pribiižno 
7%). 

Od predvidenega obsega sredstev za reprodukcijo se bo za 
predvideni obseg vlaganj v osnovna sredstva angažiralo pri- 
bližno polovica sredstev, z vlaganji v obratna sredstva pa 
približno 70%. Ostali del sredstev (približno 30%) bo angaži- 
ran za odplačilo zunanjih kreditov, kritje izgub, raznih pri- 
manjkljajev in drugo 

Spremembe ravni akumulacijske in reproduktivne sposob- 
nosti gospodarstva bodo omogočile, da bo ob koncu planira- 
nega obdobja delež lastnih iz združenih sredstev dosegel 
približno 80% predvidenega obsega investicij v osnovna 
sredstva. 

(1) Prikazani osnovni proporci makroekonomskih agrega- 
tov so prikazani predvsem s pomočjo povprečnih stopenj rasti 
za naslednje petnajstletno obdobje. Vendar je iz »Indikator- 
jev« razvidno, da je dinamika osnovnih kazalcev razvoja po 
posemeznih petletnih planskih obdobjih različna. V obdobju 
do leta 1990 je intenzivnost dinamike glede na relativno nizko 
bazično osnovo izrazitejša, medtem ko so v zadnjem dese- 
tletju tega stoletja gibanja na višji ravni. 

(2) Projekcija razvoja je izpeljana iz opredeljenih kakovost- 

nih sprememb in iz določene strategije uresničevanja dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije. 

(3) Realnost, konsistentnost in zanesljivost planske inačice 
pospešenega razvoja se bo še naprej preverjalo s stališča 
stvarnega ocenjevanja učinkov posameznih razvojnih dejav- 
nikov, zlasti pa glede objektiviziranja pogojev in možnosti za 
povečevanje akumulacijske in reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva in glede možnega obsega investicij. 

(4) Kvantitativne projekcije izražene realno (v cenah za leto 
1983) in v povprečjih za vso državo. Te kvantifikacije imajo 
relativen pomen in so namenjene predvsem opozarjanju na 
vrsto, smer in doseg kakovostnih sprememb, ker se za dolgo- 
ročno obdobje ne morejo dovolj zanesljivo oceniti posa- 
mezne agregatne in sektorske velikosti in njihova razmerja; to 
je sicer predmet temeljnih proporcev in dimenzij nalog sred- 
njeročnih planov. 

(5) Sami procesi, podani za vso državo, so globalnega in 
sintetičnega pomena. To je treba upoštevati pri njegovi upo- 
rabi, zlasti pa je, da je prišlo v preteklem razvojnem obdobju 
do pomembnih sprememb in različnega razvoja republik in 
avtonomnih pokrajin, predvsem pa posameznih ožjih območij 
ter posameznih sektorjev, področij in panog gospodarskih in 
drugih dejavnosti. 

II. SPREMEMBE V STRUKTURI 
GOSPODARSTVA IN KAKOVOST! 
GOSPODARJENJA TER RAZVOJ DEJAVNOSTI 
SKUPNEGA POMENA 

1. Ključna področja in globalne spremembe 
v strukturi proizvajalnih sil 

Za predvideni razvoj v naslednjem obdobju bodo značilne 
intenzivne strukturne spremembe in precejšnje povečanje 
učinkovitosti in kakovosti gospodarjenja. Gospodarski razvoj 
in spremembe v gospodarski strukturi bodo potekali pod 
strožjim ekonomskim vplivom domačega trga in svetovnih 
meri! za produktivnost, učinkovitost in kakovost gospodar- 
jenja. S spremembami v gospodarski strukturi, do katerih bo 
prišlo s sorazmerno hitrejšim pridobivanjem energije, proiz- 
vodnje hrane, suravin in primarnih proizvodov, proizvodov 
industrije za predelavo kovin in kemične industrije, bodo 
ustvarjeni pogoji za hitrejšo rast proizvodnje za izvoz in ure- 
sničevanje drugih razvojnih ciljev, kar bo omogočilo prilago- 
jevanje našega gospodarstva zahtevam svetovnega trga in 
zboljšanje njegovega položaja v mednarodni delitvi dela. 

V proizvodni usmeritvi do leta 2000 bo težišče na: 
- maksimalnem izkoriščanju že zgrajenih proizvajalnih 

zmogljivosti, ki bodo modernizirane, rekonstruirane in preu- 
smerjene, na smotrnem izkoriščanju in aktiviranju drugih 
razvojnih, naravnih in ostalih virov ter na celotni organizaciji 
dela na novih kakovostnih temeljih, istočasno pa bomo uvajali 
nove metode in oblike proizvodnje in poslovanja visoke učin- 
kovitosti; 

- hitrejšem povečanju pridobivanja energije, osnovnih 
surovin in proizvodnje hrane, da bi zadovoljili domače 
potrebe, zmanjšali uvozno odvisnost in omogočili večji izvoz 
proizvodov višje obdelovalne stopnje ter razvijali tudi druge 
dejavnosti; pri tem bomo učinkovito ukrepali, da bi se dokon- 
čale začete in zgradile nove zmogljivosti na teh področjih; 

- uvajanju novih oblik energije in razvoju proizvodnje 
naravnih in umetnih vlaken, kovinskih in nekovinskih snovi, 
kemičnih proizvodov in zdravil, pri tem bomo uvajali nove 
proizvode zahtevne konstrukcije v strojni industriji in sisteme 
za graditev postrojev, gradbenih objektov in velikih tehničnih 
sistemov v energetiki, prometu in drugih sistemih prostorne 
tehnike ter zmanjševali uvoz in povečevali izvoz navedenih 
proizvodov; 

- močnemu razvoju tehnološke industrije predvsem elek- 
tronike, opreme za avtomatizacijo, proizvodnje agregatov, 
intermediarnih elementov in sklopov, elektroopreme, proce- 
snih naprav, rudarskih, kmetijskih in gradbenih strojev, ladij, 
prometnih sredstev, telekomunikacij, delavniških, kmetijskih 
in gradbenih strojev ter rudarske, procesne, kemične in druge 
opreme; 
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- razvijanju predelovalnih in storitvenih zmogljivosti, za 
katere se uporabljajo v glavnem domače surovine, znanstveni 
in tehnični dosežki, so pa izvozno usmerjeni; 

- razvoju spremljajočih (neindustrijskih) dejavnosti in sto- 
ritev, predvsem turizma, drobnega gospodarstva in drugih 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti; 

- razvoju železnice in drugih oblik prometa, telekomunika- 
cij, gradnji objektov vodnega gospodarstva, stanovanjske 
gradnje, gradbeništva in drugih graditeljskih dejavnosti, goz- 
darstva, komunalne in druge infrastrukture ter družbenih de- 
javnosti. 

V skladu s proizvodno usmeritvijo in skupno politiko raz- 
voja bo v industriji in na drugih področjih razvitih več skupnih 
programov proizvodnje (koruza, železova in jeklova ruda, 
aluminij, baker, svinec, cink, nekateri kompleksi energije, 
bazične kemije, posamezne reprodukcijske celote v industriji, 
ladjedelništvu, turizmu, gradbeništvu, agroindustriji idr.). 

Temeljne smeri strukturnih sprememb, ki temeljijo na raz- 
položljivih domačih proizvodnih dejavnikih, ki omogočajo 
dolgoročno dinamično gospodarsko rast bodo: hitrejše akti- 
viranje velikih neizkoriščenih možnosti pri razvoju kmetijstva, 
premalo izkoriščenih energetskih možnosti (voda in premog), 
ugodne geografske lege in naravnih možnosti za razvoj pro- 
meta in turizma, premalo izkoriščenega človekovega delov- 
nega potenciala in zgrajenih zmogljivosti in hitrejši razvoj 
tehnološke proizvodnje, kot so strojna industrija in elektro- 
strojna industrija, avtomatizacija, elektronika, informatika, 
bioindustrija idr. 

Strukturne spremembe gospodarstva, ki temeljijo na eko- 
nomskih merilih svetovnega trga, bodo omogočile zmanj- 
šanje uvozne odvisnosti na področju surovin, opreme in teh- 
nologije, hitrejši razvoj proizvodnje, za katero ima naša 
država pogoje in možnosti, če se aktivirajo in bolj izkoriščajo 
domači razpoložljivi energetski, surovinski in kmetijski viri ter 
hitreje gradijo in posodabljajo magistralne prometne poti. 

V strukturi kmetijske proizvodnje, bomo s popolnejšim 
izkoriščanjem domačih virov povečali zastopljenost živinoreje 
in krmil ter nekaterih vrst industrijskih rastlin, predvsem olja- 
ric, kar bo ob stabilizaciji pridelovanja pšenice na ravni potreb 
države omogočilo stabilnejšo rast izvoza in konec uvoza 
osnovnih kmetijskih pridelkov in živil. 

S hitrejšim razvojem železnice, pomorskega In rečnega 
prometa ter integralnega transporta in zvez bodo odpravljena 
strukturna neskladja v prometu in tako omogočen 
učinkovitejši in smotrnejši blagovni in potniški prevoz. 

2. Investicije in njihovo usmerjanje 
1. Cilji in naloge investicijske politike bodo: 
- ustvarjanje možnosti, da postane odločanje o razširjeni 

reprodukciji neposredna družbena funkcija delavcev v orga- 
nizacijah združnega dela in da se pri tem popolnoma upošte- 
vajo merila ekonomske smotrnosti in družbene opravičenosti 
novih investicij ter prevzemajo ekonomske posledice za 
učinke investicijskih odločitev; 

- strukturno usklajevanje obsega investicij v osnovne 
sklade in trajna obratna sredstva z objektivno možnim pove- 
čanjem denarne in realne akumulacije; 

- vzpostavljanje trenda stabilne rasti akumulacijske in 
reproduktivne sposobnosti gospodarstva in na tej podlagi 
ustvarjanja realnih pogojev za krepitev sposobnosti samofi- 
nanciranja investicijskih programov; 

- svobodno gibanje družbenih sredstev in akumulacije na 
vsem gospodarskem prostoru in njihova učinkovita 
samoupravna koncentracija v skladu z zahtevami sodobnega 
tehnično-tehnološkega razvoja, predvsem z združevanjem 
dela in sredstev za pridobivanje skupnega dohodka; ter 

- znatno povečanje učinkovitosti investicij zaradi hitrejše 
gospodarske rasti, intenzivnejših strukturnih sprememb v 
gospodarstvu, popolnejšega absorbiranja tehnično-tehno- 
loškega napredka, pri čemer se je treba precej bolj opirati na 
lastne možnosti ter na tej podlagi ustvarjati trajnejše pogoje 
za učinkovitejše in enakopravnejše vključevanje v medna- 
rodno delitev dela in rast produktivnega zaposlovanja. Bist- 
veni pogoj za dinamičnejšo in učinkovitejšo gospodarsko rast 
je povečanje učinkovitosti osnovnih skladov in učinkovitosti 
investicij. To bomo dosegli z občutnim skrajševanjem aktivi- 
zacijskega obdobja investiranja skoraj za polovico, s precej 

večjim usmerjanjem sredstev v odpravljanje neusklajenih 
zmogljivosti v okviru sektorjev in med njimi, s kompleksnim 
vrednotenjem investicijskih projektov s stališča njihove eko- 
nomske in družbene učinkovitosti idr. Večja učinkovitost 
investicij bo dosežena z intenzivnejšimi vlaganji v rekonstruk- 
cijo in modernizacijo obstoječih zmogljivsti ter z znatno hitre- 
jšo zamenjavo opreme (do konca stoletja je treba zamenjati 
približno 2/3 sedanje opreme) s tehnično popolnejšo in pro- 
duktivnejšo opremo. Z vlaganji v nove zmogljivosti bodo 
pospešene tudi spremembe in odpravljene neusklajenosti v 
strukturi proizvodnih skladov zaradi skladnejšega razvoja in 
krepitve položaja Jugoslavije v mednarodni delitvi dela. 

2. Uresničevanje ciljev in nalog investicijske politike terja 
pomembne spremembe in izboljšave v sistemu financiranja in 
načinu oblikovanja in uporabe akumulacij. Krepili bomo opi- 
ranje ha domače vire sredstev za investicije s povečanjem 
produktivnosti dela in dohodka ter deleža akumulacije v 
dohodku in s tem vzpostavili dolgoročni trend rasti akumula- 
cijske sposobnosti gospodarstva in na tej podlagi dvignili 
ravni samofinanciranja razvojnih programov, tako da lastna in 
združena sredstva dosežejo približno 80% predvidenega 
obsega investicij v letu 2000. Zaustavljeno bo nekontrolirano 
odlivanje akumulacij izven gospodarstva, istočasno pa zbolj- 
šan način angažiranja sredstev, s katerim razpolaga prebi- 
valstvo za vlaganje v proizvodne namene, zlasti na področju 
drobnega gospodarstva, kmetijstva, storitvenih, proizvodnih 
in drugih dejavnosti. 

Uresničevanje skupne politike razvoja bo mogoče, če bo 
izpopolnjeno delovanje mehanizma kroženja in samoupravne 
koncentracije sredstev za investicije, predvsem s pospeševa- 
njem procesa združevanja dela in sredstev na enotnem jugo- 
slovanskem prostoru. Obvezno združevanje sredstev bo 
izjema in sicer zaradi začasnega zagotavljanja manjkajočih 
sredstev za namene, ki so splošnega pomena za skladnejši 
razvoj. Okrepila se bo vloga bank pri mobilizaciji in združe- 
vanju sredstev na podlagi združevanja, predvsem za financi- 
ranje skupnih razvojnih projektov na vsem gospodarskem 
prostoru. 

3. Zaradi povečevanja učinkovitosti investicij bomo zboljše- 
vali sistem informiranja na tem področju in uporabljali 
samoupravno dogovorjena merila za oceno ekonomske učin- 
kovitosti in družbene opravičenosti investicij. Z opiranjem na 
ustrezne informativne temelje, znanstvene in strokovne ocene 
bo zboljšan proces sprejemanja investicijskih odločitev orga- 
nizacij združenega dela: Sam proces investiranja - od razi- 
skovanja in projektiranja do graditve in redne proizvodnje - 
mora biti nujno vsestransko zboljšan, sam čas graditve pa 
skrajšan za polovico. Vsako nameravano investicijo bo inve- 
stitor najprej ocenil po merilih razvojnih, ekonomskih in 
socialnih učinkov, predvsem pa s stališča: (1) možnosti pla- 
smaja na domačem in tujem trgu; (2) zanesljivega oskrbo- 
vanja z energijo, surovinami in drugimi potrebami; (3) možno- 
sti izvoza in uvoza in plačilnobilančnih omejitev; (4) prispevka 
rasti produktivnega zaposlovanja; (5) stopnje samofinanci- 
ranja in rentabilnosti investicij ter (6) posebnih zahtev v pri- 
meru investicij za specifične namene. 

4. Z razčlenitvijo sistema razširjene reprodukcije in njenih 
mehanizmov ter s spodbujevalnimi ukrepi ekonomske politike 
se bo akumulacija prebivalstva precej bolj kot do sedaj 
usmerjala v produktivne dejavnosti prek razvijanja ustreznih 
oblik združevanja, kooperativnega dela in hitrejšega razvoja 
dejavnosti z osebnimi sredstvi v lasti občanov. Spodbujali 
bomo vse oblike varčevanja prebivalstva in jih s stimulativnimi 
mehanizmi usmerjali v tokove razširjene reprodukcije. Za 
delavce povratnike z začasnega dela v tujini bomo uvedli 
stimulativne in trajnejše pogoje za vlaganje njihovih sredstev 
v ustrezne dejavnosti. 

5. Z izpoplolnitvijo gospodarsko-sistemskih rešitev in ukre- 
pov ekonomske politike bomo še bolj razširili možnosti in 
ustvarjali ugodne pogoje za skupna vlaganja organizacij zdru- 
ženega dela s tujimi partnerji. Ta vlaganja bodo predvsem na 
tistih področjih proizvodnje in drugih dejavnosti, ki so 
večjega pomena za uresničevanje skupnih programov proiz- 
vodnje in nadaljnjega razvoja; gre predvsem za vlaganje v 
programe s povečano izvozno usmeritvijo, ter v posebne 
dolgoročne izvozne akcije, ki prispevajo k povečanju proiz- 
vodnje ter izvozne in akumulacijske sposobnosti ustreznih 
reprodukcijsko integriranih organizacij združenega dela. 
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3. Dejavnosti skupnega pomena 
V okviru celotne strategije razvoja in proizvodne usmeritve 

bomo vodili skupno razvojno politiko na enotnem jugoslovan- 
skem prostoru v dejavnostih, ki so pomembne za vzpostavitev 
ekonomske stabilnosti in zboljšanje položaja držae v ekonom- 
skih odnosih s tujino, ter določati skupne programe proiz- 
vodnje in izvoza, zlasti pri razvoju: energetike, določenih 
osnovnih surovin, kmetijstva, tehnologije, prometa in teleko- 
munikacij ter pri razvoju ekonomskih odnosov s tujino. 

S skupno razvojno in ekonomsko politiko bomo dali pred- 
nost uresničitvi tistih skupnih programov proizvodnje, ki 
zagotavljajo: krepitev izvozne sposobnosti in dosego pozitiv- 
nih deviznih učinkov; rast tehnično-tehnološkega napredka, 
zlasti z razvojem lastne znanosti in tehnologije; zmanjšanje 
razlik v ravni ekonomske razvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin; ekonomsko spremeljivo kombinacijo razpoložljivih 
dejavnikov proizvodnje in smotrno uporabo energije in suro- 
vin na enoto proizvoda in storitev; povečanje akumulacijske 
in reproduktivne sposobnosti in ohranitev, varstvo in zbolj- 
šanje delovnega in življenjskega okolja. 

Tako bomo omogočili rast industrijske proizvodnje pri- 
bližno za 6% povprečno na leto, pri čemer bo dinamika po 
letu 1990 (približno 7%) oziroma 1995 (več kot 7%) bolj izra- 
žena. 

(1) Razvoj energetike bo temeljil na raziskovanju in maksi- 
malnem možnem izkoriščanju domačih virov energije, na 
smotrni uporabi energije in povečanju energetske učinkovito- 
sti, nujnem uvozu energije, izkoriščanju nekonvencionalnih 
oblik energije, kjer je to ekonomsko opravičeno, in zmanj- 
šanju onesnaženja okolja. Povprečna letna stopnja rasti ener- 
getike v obdobju 1986- 2000 bo približno 7,0%. 

Proizvodnja in poraba premoga se bosta povečevali po 
poprečni stopnji približno 9,0% na leto in bosta dosegli raven 
približno 240 mil. ton. 

Proizvodnja električne energije se bo razvijala po povprečni 
stopnji približno 7,0% na leto in bo temeljila na maksimallnem 
izkoriščanju domačih virov, predvsem kosovskega lignita in 
vode reke Drine, ter bo dosegla raven proizvodnje približno 
210 milijard kWh električne energije. 

Proizvodnja domače surove nafte se bo povečevala po 
povprečni stopnji na leto 3,2%, proizvodnja naravnega plina 
pa po stopnji 6,3% in bo dosegla raven približno 8 mil. ton 
oziroma približno 10 mlrd m3. 

Pospešeno bo raziskovanje vseh jedrskih surovin, da bi v 
letu 2000 zagotovili domače gorivo za proizvodnjo električne 
energije iz jedrskih elektrarn približno 15 mlrd kWh. 

Maksimalno bomo varčevali in smotrno uporabljali vse 
vrste energij. Uvoz surove nafte bo zmanjšan na raven pri- 
bližno 61 mil. ton, naravnega plina na približno 3 mlrd m3 ter 
premoga za koksanje na približno 7 mil. ton, delež uvozne 
energije v celotni porabi primarne energije pa bo zmanjšan z 
38,3% v letu 1980 na približno 22% v letu 2000. Bolj se bodo 
uporabljali kombinirani energetsko-toplotni sistemi in zbolj- 
šala struktura energetske bilance proizvodnje in porabe ener- 
gije. Pospešili bomo uvajanje porabe energije biomas, sončne 
energije, geotermalne in drugih novih virov energije. 

Težišče razvoja energetike bo na graditvi premogovnikov z 
zmogljivostjo približno 180 mil. ton in elektroenergetskih 
zmogljivosti z močjo približno 31.000 MW. Začeli bomo tudi 
gradnjo elektrarn z zmogljivostjo približno 5.000 MW, ki bodo 
začele obratovati po letu 2000. Zamenjali bomo dotrajane 
agregate v obstoječih termoelektrarnah. 

(2) Zagotovili bomo hitrejši razvoj proizvodnje določenih 
osnovnih surovin in reprodukcijskega materiala, da bi 
odpravili neskladje med surovinskimi in predelovalnimi 
zmogljivostmi ter povečali proizvodnjo za izvoz in nadomesti- 
tev uvoza. 

Ustvarjeni bodo pogoji za hitrejši razvoj pridobivanja 
železa, jekla, aluminija, bakra, svinca in cinka in pomembnej- 
ših nekovinskih in bazičnih kemičnih surovin. Sprejeli bomo 
ukrepe in intenzivnejšo uporabo sekundarnih oziroma odpad- 
nih surovin ter najprimernejšo uporabo surovin in varčevanje 
z njimi. 

Težišče pri razvoju osnovnih surovin bo na raziskovanju 
virov, gradnji rudnikov kovin in nekovin z oplemenitenjem in 
obogatitvijo rud, gradnji topilnic v metalurgiji ter tudi zmoglji- 
vosti nekovinskih surovin in bazične kemije. 

Proizvodnja surovin bo uporabljena za domače potrebe 
predvsem za proizvodnjo proizvodov višje obdelovalne 
stopnje zlasti tistih, namenjenih izvozu. 

— Proizvodnjo jekla bomo povečali za približno trikrat, s 
čimer bomo zagotovili stabilnejšo zadovoljevanje domače 
porabe z jeklenimi proizvodi za približno 10 mil. ton. 

Uvoz železovih rud boljše kakovosti in premoga za koksanje 
bomo zagotovili na dolgoročni podlagi. Pospešili bomo razi- 
skovanje zaradi tehnoloških inovacij, s katerimi se zmanjšuje 
poraba koksa in dosegajo boljši učinki v proizvodnji. 

Razvoj zmogljivosti elektrojekla bomo usklajevali z bilan- 
cami razpoložljivih jeklenih odpadkov in električne energije. 

— Proizvodnja barvastih kovin bo povečana po stopnji 
približno 7% na leto in bo temeljila na razširitvi rudarskih 
zmogljivosti, uvajanju sodobnejše tehnologije eksploatacije 
in koncentracije rude, dokončevanju začetih in modernizaciji 
ter popolni varoliizaciji obstoječih zmogljivosti. 

Pomembnejše bo povečana proizvodnja azbestnih vlaken, 
magnezita, soli, kremenčevega peska, živca, proti ognju 
odpornih materialov in glin za proizvodnjo gradbenih mate- 
rialov, pričakujemo pa tudi novo proizvodnjo fosfata, fluorita 
in grafita. 

— Zgrajene bodo zmogljivosti kemične industrije za proiz- 
vodnjo surovin in reprodukcijskega materiala, zlasti mono- 
merjev, intermedierjev in farmacevtskih surovin. Bazična 
kemičpa industrija bo dosegla povprečno stopnjo rasti pri- 
bližno 10% na leto, pri čemer bo najhitrejša rast dosežena pri 
organskih surovinah. 

— Razvoj gozdarstva bo temeljil na povečanju proizvod- 
nega potenciala in sklada lesa, da bi zadovoljevali potrebe po 
lesnih surovinah, ohranili in povečali izvoz lesnega kom- 
pleksa v celoti ter zboljšali in razširili splošno koristne funk- 
cije gozda. 

Povečana bosta obseg in kakovost del za gojitev gozdov v 
celoti s spremembo njihove strukture, tako da bo s pogozdo- 
vanjem, plantažami in intenzivnimi nasadi zajeto povprečno 
60-70 tisoč ha na leto. Zagotovljeno bo zboljšanje in dvig 
prirastka gozdnega sklada in njegovo smotrnejše izko- 
riščanje, melioracija degradiranih gozdov s poganjki predelov 
z grmičevjem, v manj kakovostnih gozdovih bodo zasajene 
kakovostnejše vrste dreves in pospešena nega in varstvo 
gozdov. Z večjo odprtostjo in intenzivnejšim izkoriščanjem 
gozdov bo omogočen porast bruto seke na približno 29 mil. 
m3. 

(3) Kmetijstvo. Ustvarili bomo stabilne pogoje za uspešnej- 
še izkoriščanje proizvajalnih in delovnih možnosti v kme- 
tijstvu, da bi dosegli proizvodnjo, ki bo lahko zadovoljila 
potrebe v državi in zagotovila pomembno povečanje izvoza 
kmetijskih pridelkov in živil. S širšo in uspešnejšo uporabo 
sodobnih znanstvenih in tehnoloških dosežkov bomo zbolj- 
šali izkoriščanje zemljišč, vzpostavili ustrezno proizvodno 
strukturo in dosegli tolikšen pridelek na enoto zmogljivosti, 
da bo na ravni držav z intenzivnim kmetijstvom. Občutno se 
bo povečalo število in zboljšala pasma živine, zlasti goved in 
ovc, s čimer bo dosežena večja pokritost zemljišča z živinskim 
staležem in intenzivirana struktura celotne kmetijske proiz- 
vodnje. Pred hitrejšim in stabilnejšim razvojem živinoreje je 
treba povečati pridelovanje krmil in smotrnejše izkoriščati 
bogate krmilne vire v državi. Sprejeti bodo ukrepi za ohranitev 
in zboljšanje genoskladov (selekcija, oplemenitev, genetični 
inženiring idr.). 

Vzpostavljeni bodo trajni ekonomski pogoji, da bi postala 
vlaganja v kmetijstvo atraktivnejša in da bi prišlo do usmeritve 
dodatnih vlaganj v to gospodarsko področje, kar je bistven 
pogoj za hitrejšo rast proizvodnje in potrebno revitalizacijo 
kmetijskega prebivalstva. Sprejeti bodo jugoslovanski pro- 
jekti za proizvodnjo žita in mesa ter podrobno določeni pogoji 
in ukrepi za njihovo uresničitev. Stopnja rasti celotne kmetij- 
ske proizvodnje bo znašala približno 3,5% povprečno na leto 
(na družbenih gospodarstvih prižbližno 6%, na individualnih 
gospodarstvih pa približno 2,5%). V strukturi proizvodnje bo 
povečan delež živinoreje in krmil ter proizvodnje industrijskih 
rastlin. 

Proizvodnjo pšenice je treba čim prej stabilizirati med 6 in 7 
milijoni ton na leto, odkupovati pa najmanj 70% pridelka. 
Pridelovanje koruze je treba povečati na 20 milijonov ton, kar 
je bistven pogoj za razvoj živinoreje in povečanje izvoza. 
Proizvodnja sladkorja bo dosegla približno 1.250 tisoč ton na 
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leto, jedilnega olja pa približno 450 tisoč ton. Precej se bo 
povečala proizvodnja proteinskih krmil in pri tem zelo porasla 
proizvodnja soje. Proizvodnja tobaka bo dosegla približno 90 
tisoč ton, od tega pa bo več kot 1/3 namenjena izvozu. 
Proizvodnja mesa bo približno 2.600 tisoč ton in približno 
mleka pa 8.700 milijonov litrov, povečala pa se bo tudi proiz- 
vodnja volne. 

Poraba umetnih gnojil se bo povečala na približno 306 kg 
NPK (aktivne snovi - dušik, fosfor, kalij) na hektar obdelo- 
valne površine, pri čemer bo na individualnih gospodarstvih 
dosegla 220 kg. Delež namakanih površin na celotnem obde- 
lovalnem zemljišču bo znašal vsaj 16%. Uresničen bo zalivni 
sistem Donava-Tisa-Donava. 

Družbena gospodarstva bodo svojo proizvodnjo usmerila v 
popolnejšo uporabo znanstvenih dosežkov, pri tem pa se 
bodo še širile obdelovalne površine in občutno povečal delež 
živinoreje. Ta gospodarstva se morajo usposobiti, da obvla- 
dajo organizacijo celotne blagovne proizvodnje in trga kmetij- 
skih pridelkov in živil, pri čemer naj bi bistveno okrepila svoj 
vpliv na zboljšanje proizvodnje in samoupravno organiziranje 
kmetov ter njihovo vključevanje v skupne razvojne programe. 

Z združevanjem in samoupravnim organiziranjem kmetov 
bomo izboljšali izkoriščanje proizvajalnih možnosti v kme- 
tijstvu in povečali delovno storilnost, ekonomičnost in renta- 
bilnost proizvodnje. Ustanovili bomo ustrezno strokovno 
kmetijsko službo in nenehno izboljševali izobrazbeno raven 
kmetijskih proizvajalcev, da bi čim širše in popolneje 
uporabljali izsledke tehnično-tehnološkega napredka na svo- 
jih kmetijah. 

(4) Tehnologija. Največ pozornosti pri razvoju tehnološko 
intenzivne proizvodnje, predvsem pa industrije za predelavo 
kovin, bomo posvetili dinamičnejši rasti proizvodnje opreme, 
zlasti energetske, vštevši jedrsko opremo in tisto za kom- 
pletne objekte. Pri tem bomo odbirali optimalne enote 
zmogljivosti, katerih velikost bo usklajevana z doseženo 
stopnjo tehnično-tehnološkega razvoja strojne industrije in 
elektrostrojne industrije. 

Omogočili bomo tudi precej večjo proizvodnjo opreme za 
dnevne kope, opremo za podzemno eksploatacijo, sušenje, 
gazificiranje, likvificiranje in drugo kemično predelavo pre- 
moga ter večjo proizvodnjo prevoznih sredstev za ta namen. 

Hitreje bo rasla tudi proizvodnja opreme za rudarstvo in 
procesno industrijo, zlasti za kemično industrijo in živilsko 
industrijo, proizvodnja kmetijskih in gradbenih strojev, pro- 
metnih sredstev in tehnike, orodnih strojev, obdelovalnih 
enot, postrojsv, pribora, orodja in visokokakovostnih naprav. 

Omogočili bomo večji in tudi precej hitrejši razvoj proiz- 
vodnje izdelkov fine mehanike, električnih in elektronskih 
naprav, hidravlike, pnevmatike, robotike idr., predvsem tiste 
proizvodnje, ki se nanaša na merilno in regulacijsko tehniko, 
'naprave za avtomatizacijo krmiljenja v industriji, varstvo in 
krmiljenje z elektroenergetskimi in drugimi sistemi, sisteme 
signalizacije, prenosa in obdelave podatkov ter logičnopro- 
gramsko krmiljenje, omogočili večjo proizvodnjo intermediar- 
nih elementov in sklepov, sestavin s področja mikroelektro- 
nike, robotike, optičnega prenosa in programskega dela 
računalnikov. 

Omogočili bomo popolnitev tehnologije za: hidrocentrale 
in termocentrale; prevozno-skladiščne sisteme; sisteme za 
melioracijske in irigacijske sisteme; različne komunalne in 
druge sisteme prostorne tehnike; objekte za živilsko indu- 
strijo in kmetijstvo ter objekte za del predelovalne industrije. 

(5) Glavne smeri razvoja prometa in zvez bodo: odprava 
strukturnih neusklajenosti, popolnitev prometne infrastruk- 
ture, krepitev kombiniranega prometa in tehnično-tehnološka 
modernizacija prometa z uporabo sodobne tehnologije in 
organizacije dela, da bi zagotovili učinkovito in smotrno delo- 
vanje sistema prometa in zvez. 

Zagotovili bomo, da bo kakovost storitev večja, prevozni 
stroški nižji, tehnološki procesi prevoza enotni, povečali var- 
nost in izboljšali samoupravne družbenoekonomske odnose. 

Strukturne neusklajenosti v prometnem sistemu bomo 
odpravljali s hitrejšim usposabljanjem železnice kot temmelj- 
nega nosilca celinskega transporta in ogrodja vsega promet- 
nega sistema, s hitrejšim razvojem pomorskega in rečnega 
prometa, da bi bolj izkoriščali naše naravne možnosti in se 
širše vključevali v mednarodni transportni trg; z graditvijo 

magistralnih prometnic in sistemov zvez ter z razvojem inte- 
gralnega transporta. 

Pri modernizaciji prometne infrastrukture bomo dali pred- 
nost predvsem razvoju in usposabljanju železniškega 
omrežja, pomorskega in rečnega prometa s spremljajočimi 
objekti, blagovnim terminalom v prometnih vozliščih, graditvi 
in prenovi magistralnih prometnic in zvez. 

Promet bomo razvijali po skupnih programih, zlasti pri 
graditvi velikih infrastrukturnih in drugih objektov, ki so 
pomembni za učinkovito delovanje prometnega sistema in 
zvez. 

(6) Pri razvoju drugih dejavnosti bomo največ pozornosti 
posvetili večjemu in bolj organiziranemu razvoju proizvodnih 
in storitvenih zmogljivosti drobnega gospodarstva v združe- 
nem in osebnem delu pri razvoju turizma, stanovanjsko- 
komunalnega področja in gradbeništva. 

- Proizvodne zmogljivosti drobnega gospodarstva bomo 
razvijali z boljšim izkoriščanjem sedanjih in odpiranjem novih 
specializiranih zmogljivosti za proizvodnjo določenih proizvo- 
dov, polproizvodov, elementov in delov, katerih izdelava v 
manjših količinah temelji na lokalnih surovinskih virih in na 
predelavi sekundarnih surovin ipd. 

- Pri razvoju bodo imeie prednosti proizvodnja v koopera- 
ciji, proizvodnja za nadomestitev uvoza in za izvoz. 

V skladu s tehnološkim napredkom, razvojem mikroelektro- 
nike in informatike bomo razvijali manjše disperzirane organi- 
zacije za proizvodnjo novih vrst proizvodov in polproizvodov, 
ki se bodo vključevale v zahtevnejše proizvodne tokove. 

Razvijali bomo omrežje servisnih organizacij za vzdrževanje 
in popravilo trajnih potrošniških dobrin in storitev za gospo- 
dinjstvo. 

Pospešili bomo razvoj obrtniških in drugih zadrug, zlasti na 
področju stanovanjske graditve. 
- Turizem bomo razvijali hitreje kot celotno gospodarstvo, 

s čimer bomo omogočili ugodnejše izvozne učinke, spodbu- 
dili razvoj vrste proizvodnih in storitvenih dejavnosti in pove- 
čali zaposlenost. Razvoj turizma bo predvsem v funkciji ure- 
sničevanja čim večjega deviznega priliva. Večji del razpoložlji- 
vih sredstev bomo usmerili v graditev turističnih zmogljivosti 
za tujski turistični promet. 

Pri razvoju turizma bo imelo jadransko območje najpo- 
membnejšo vlogo. 

Turistične možnosti bomo enakomemeje izkoriščali na 
področju vse države, in sicer tako, da bomo gradili in razširjali 
zimske rekreativne centre, bolje izkoriščali zdraviliško-klimat- 
ska zdravilišča, izletniške in turistične objekte, tiste za lovski 
turizem idr. 

- Stanovanjska politika in graditev stanovanj bosta teme- 
ljili na programih kompleksne stanovanjske graditve in pre- 
nove stanovanjskih naselij in komunalnih objektov. Z gradit- 
vijo prometnic ter s spodbujanjem graditve gospodarskih 
objektov, zlasti delovno intenzivnih, bo v manjših mestih in 
vaseh omogočena enakomernejša razporeditev prebivalstva, 
dela in sredstev, s tem pa tudi smotrnejša uporaba stanovanj- 
skega sklada ob boljših ekoloških razmerah. 

Pri financiranju stanovanjske graditve bodo imela čedalje 
pomembnejšo vlogo sredstva prebivalstva. Družbena sredstva 
bomo uporabljali za solidarnostno stanovanjsko graditev in 
za spodbujanje večjega angažiranja sredstev in dela občanov. 

Omogočili bomo oblikovanje stanovanjskega trga in eko- 
nomsko menjavo stanovanj. 

Najemnine za stanovanja bomo povečali do ravni, ki bo 
zagotavljala sredstva za vzdrževanje in amortizacijo stano- 
vanjskega sklada ter del za razširjeno reprodukcijo ob dife- 
renciranemu subvencioniranju stroškov stanovanja. Omogo- 
čili bomo tudi prodajo stanovanj v družbeni lastnini proti 
ustreznemu plačilu. 

Do leta 2000 bo zgrajenih približno 2 milijona stanovanj, od 
tega približno 750 tisoč v družbeni lastnini. 

Omogočili bomo smotrnejšo uporabo komunalne infra- 
strukture. Cene komunalnih storitev bodo dosegle raven, ki 
bo zagotovila sredstva za enostavno reprodukcijo, vzdrže- 
vanje in upravljanje s komunalnimi skladi. 

- Gradbeništvo se bo razvijalo v skladu z dinamičnejšim 
gospodarskim razvojem. Odpravili bomo nezadostno poveza- 
nost gradbenih organizacij, zlasti s projektantskimi organiza- 
cijami, industrijo gradbenega materiala in drugimi reproduk- 
cijsko odvisnimi industrijskimi panogami. 
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Določili bomo sodobno tehnologijo in industrijske metode 
gradnje ter sodobno organizacijo dela, s čimer bomo omogo- 
čili povečanje delovne storilnosti, zagotovili kontinuiteto in 
skrajšali roke graditve, zmanjšali stroške in prispevali k pove- 
čanju učinkovitosti investicijskih vlaganj. 

Pod konkurenčnejšimi pogoji bomo nadaljevali investicij- 
ska dela v tujini, zlasti v državah v razvoju, in sicer izvajanje 
kompletnih investicijskih objektov ob večjem izvozu naše 
opreme, delov in gradbenega materiala. 

4. Družbene dejavnosti 
Družbene dejavnosti se bodo razvijale počasneje kot 

gospodarstvo, vendar bo njihova kakovost zboljšana. 
Njihov razvoj bo sestavni del družbenoekonomskega raz- 

voja. Zaradi tega je nujno upoštevati razvojne prednosti, 
selekcioniranje programov, smotrnost poslovanja in pomen 
posameznih področij za izboljšanje pogojev za življenje in 
delo, za rast delovne storilnosti, življenjske ravni in izboljšanje 
samega življenja. 

- Razvoj izobraževanja bodo spremljale globlje spre- 
membe, ki bodo ustvarile nova razmerja mad delovnim, in 
izobraževalnim področjem, kar bo omogočilo, da odpravimo 
prepad med izobraževanjem in delom ter uskladimo struk- 
turno izobraževanje in strukturo izobrazbenih potreb združe- 
nega dela. 

Pričakujemo, da se bo odstotek otrok, vključenih v predšol- 
sko vzgojo, povečal s 17% v letu 1980 na približno 30% v letu 
2000. Vsi otroci bodo zajeti z osnovnim izobraževanjem. 
Odstotek učencev, starih od 15 do 19 let, vključenih v srednje 
usmerjeno izobraževanje, se bo povečal z 58% v letu 1980 na 
približno 75 do 80% v letu 2000. Na področju visokega in 
višjega izobraževanja bomo začeli korenito reformo tega 
sistema, da bi bilo približno 75% študentov s področja naravo- 
slovnih in tehničnih ved. 

- Znanstvenoraziskovalno delo in znanstvena razisko- 
vanja bodo v funkciji razvoja gospodarstva in vse države. 
Raziskovanja na področju fundamentalne znanosti morajo 
vsestransko prispevati k odkrivanju novih materialov, postop- 
kov in tehnično-tehnoloških iznajdb, ki bodo zagotovile boljše 
izkoriščanje razpoložljivih naravnih, materialnih in človeških 
možnosti ter lastni znanstveni in tehnični napredek in čim 
manjši odvisnosti našega gospodarstva od tujih licenc. 

Pospešen razvoj kulturne dejavnosti bo temeljil na ustav- 
nem položaju delavcev v združenem delu, da določajo in 
izvajajo kulturno politiko, odločajo o razvojnih smereh in 
vsebinah kulturnih dejavnosti. 

- Pri zdravstvenem varstvu bodo imeli prednost ohranitev 
in zboljšanje zdravja prebivalstva in povečanje delovnih 
zmožnosti delavcev, predvsem preventiva oziroma prepreče- 
vanje in zgodnje odkrivanje bolezni ter učinkovito zdravljenje 
in rehabilitacija bolnikov. Posebnega in učinkovitega zdravst- 
venega varstva bi morali biti deležni otroci in mladina ter stare 
osebe. 

- Na področju socialnega varstva bomo omogočili, da 
samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega 
dela, krajevne skupnosti in občine z usklajenimi akcijami 
zagotovijo minimalno gmotno in socialno varnost občanov ter 
premostitev socialnih razlik, ki so posledica ekonomske, kul- 
turne in socialne dediščine. 

- Še naprej bomo izboljševali dejavnosti telesne kulture, 
njeno množičnost in kakovostne rekreativno-športne oblike. 

5. Informativna dejavnost 
Javno obveščanje bomo izboljševali na novih temeljih infor- 

mativne tehnologije ter informacije približevali najširši 
samoupravni družbeni javnosti. Uvedli bomo enotno razvit 
sistem družbenega informiranja za vse ravni samoupravnega 
odločanja ter posebne sisteme kroženja znanstveno-tehno- 
loških, ekonomskih, finapčnih, poslovnih, planskih, statisti- 
čnih in drugih informacij ter izboljšali njihovo vrednost, pra- 
vočasnost in zanesljivost. Razvite oblike samoupravljanja 
delovnih ljudi in občanov, nova informativna tehnologija in 
učinkoviti sistemi obveščanja bodo prispevali k temu, da se 
precej izboljša samoupravno odločanje in uresničevanja 
odločitev, zlasti pa okrepijo oblike odločanja z neposrednim 
osebnim izjavljanjem delavcev in vseh delovnih ljudi in obča- 

nov, ter da se izboljša odločanje delavskih svetov in poslovod- 
nih organov, delegatskih skupščin samoupravnih skupnosti 
in družbenopolitičnih skupnosti. Bistveno bomo zatrli admini- 
stratorstvo in pojave različnih monopolov nad informacijami 
in upravljanjem z družbenimi zadevami. 

III. ŽIVLJENJSKA RAVEN 

1. Celotna življenjska raven 
(1) Strategija dolgoročne politike ekonomskega in social- 

nega razvoja oziroma življenjske ravni prebivalstva temelji na 
načelih, ki omogočajo delovnim ljudem, da modsebojno zdru- 
ženi postanejo samostojni nosilci razvoja proizvajalnih sil, da 
obvladajo celotni proces družbene reprodukcije in postanejo 
glavni dejavnik pri pridobivanju in razporejanju dohodka in 
delitvi sredstev za osebne dohodke ter povečanju materialne 
osnove dela kot temeljev za zadovoljevanje osebnih, skupnih 
in splošnih družbenih potreb in izboljšanje delovnih in živ- 
ljenjskih razmer vseh delovnih ljudi in občanov. Krepitev 
organske zveze med vzponom proizvajalnih sil, razvojem 
samoupravnih socialističnih odnosov in povečanjem mate- 
rialnega, kulturnega in družbenega standarda delovnih ljudi 
so temelj in strateški cilj pri nadaljnji ekonomski in socialni 
preobrazbi in razvoju po enotni liniji nadaljnje graditve 
družbe socialističnega samoupravljanja. 

(2) Vse bistvene dele politike življenjske ravni prebivalstva 
bomo usklajevali s porastom materialne proizvodnje, ustvar- 
jenega dohodka in družbene reproduktivnosti dela, pri čemer 
si bomo prizadevali, da na teh temeljih dosežemo stalno rast 
življenjske ravni in izboljšanje njene strukture. Glavni pogoji 
za takšen razvoj življenjske ravni so: zagotoviti, da delovni 
ljudje v združenem delu odločajo o pogojih in rezultatih 
svojega deia; omogočiti večjo zaposlenost, hitrejšo rast 
delovne storilnosti, odpraviti socialne razlike, ki ne temeljijo 
na delu, ter dosledno uveljavljati načelo delitve po delu in 
rezultatih dela; naprej krepiti v politiki življenjske ravni socia- 
listično solidarnost in socialno varnost, da bi zadovoljevali 
skupne potrebe na podlagi enakih pravic v izobraževanju, 
zdravstvenem in socialnem varstvu ter omogočili vsestranski 
moralni, kulturni in intelektualni razvoj ustvarjalne osebnosti. 

(3) V naslednjem dolgoročnem obdobju predvidevamo tri 
etape v razvoju življenjske ravni. V prvi fazi prihodnjega 
obdobja bomo vse moči usmerili k postopnemu odpravljanju 
ekonomskih bremen iz prejšnjega obdobja ter ustvarjanju 
možnosti za kakovostno preusmerjanje in pospeševanje raz- 
vojnih tokov do leta 2000. V prvi etapi do leta 1987 to pomeni: 
(1) zaustavitev sedanjih neugodnih tendenc gospodarskega 
razvoja, ki ne prispevajo h krepitvi materialne osnove za 
razvoj porabe in družbenega standarda, ter ustvarjanje ugod- 
nejših materialnih in drugih možnosti, ki bodo omogočile 
pozitiven obrat v razvoju; (2) vzpostavljanje stabilnejših raz- 
merij med akumulacijo in porabo {med bruto osebnimi 
dohodki na delavca in akumulacijo na sredstva); (3) izbolj- 
šanje učinkovitosti gospodarjenja in ustvarjanje možnosti za 
spremembe v gospodarski strukturi, ki bodo zagotovile 
popolnejše zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb ter (4) 
smotrnejšo porabo na celotnem socialnem področju, vštevši 
ponovno obravnavanje obsega in načina pridobivanja social- 
nih pravic in omrežja zavodov s področja družbenih dejavno- 
sti in njihove organizacije. V drugi etapi (približno do leta 
1990) predvidevamo, da bomo z izvajanjem strategije in poli- 
tike dolgoročnega razvoja omogočili dinamičnejšo rast in 
razvoj, ki ga bodo spremljale velike spremembe v gospodarski 
strukturi, kar naj bi ob bistvenem povečanju zaposlenosti, 
skrajšanju delovnega časa in drugih ugodnostih zagotoviio 
boljše zadovoljevanje potreb na področju življenjske ravni in 
pospešitev celotnega socialnega razvoja. V tretji etapi ozi- 
roma v zadnjem desetletju tega stoletja bi prišlo do popolnej- 
šega zadovoljevanja življenjskih potreb, delovne in življenjske 
razmere naj bi se globlje kakovostno spremenite, kar je 
značilno za precej višjo življenjsko raven, ko naj bi se socialne 
razlike omejile na delovne rezultate, ki bi postali temelj 
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov. 

(4) Po realiziranih globalnih projekcijah o možnem gibanju 
temeljnih ekonomskih kategorij, ki opredeljujejo gibanje 
porabe, predvidevamo, da bo lahko celotna življenjska raven 
kot agregatni kazalnik porabe prebivalstva v obdobju do leta 
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2000 rasla približno po 4,8% povprečni letni stopnji. Tako je 
načrtovana rast celotne življenjske ravni nekoliko počasnejša 
od dinamike njene rasti do leta 1980, medtem ko je v primer- 
javi z obdobjem 1981-1985, ko je življenjska raven upadala, 
dinamičnejša in se njena rast postopno povečuje predvsem v 
skladu z rastjo zaposlenosti in delovne storilnosti. S tem bi 
ustvarjali čedalje ugodnejše razmere za njen razvoj in rešitev 
problemov, izraženih v tekočem obdobju. V okviru celotne 
življenjske ravni je predvideno nekoliko hitrejše naraščanje 
osebne porabe. 

2. Osebna poraba 
(1) S politiko razvoja osebnega standarda naj bi do leta 

2000 povečali osebno porabo večine prebivalstva, kar bo 
označilo prehod iz stagnirajoče in omejene v precej razvitej- 
šo, to pa bo omogočilo kvalitetnejšo prehrano in precej večjo 
kakovost industrijskega neživilskega blaga, boljše stanovanj- 
ske razmere in veliko večje izkoriščanje kulturnih in drugih 
nematerialnih sestavin življenjske ravni. Pri zadovoljevanju 
osebnih potreb je treba dati prednost predvsem proizvodnji 
hrane in graditvi stanovanj, ter oskrbljenosti prebivalstva s 
tem. 

(2) Predvidevamo, da bomo dosegli, da bo celotna realna 
osebna poraba prebivalstva rasla po 4,90 %povprečni letni 
stopnji. Takšno rast bi omogočili z ustreznim naraščanjem 
kupnih in blagovnih skladov. V mejah kupnih skladov prebi- 
valstva se bodo celotni realni osebni dohodki zaposlenih v 
družbenem sektorju povečevali do leta 2000 po približno 5% 
stopnji. Naraščali bodo v mejah delovne storilnosti in neko- 
liko hitrejšem naraščanju akumulacije (zaradi ustvarjenih 
obveznosti in potreb po pospešenem razvoju proizvajalnih 
sil). Pokojnine, kot drugi pomembnejši vir pri oblikovanju 
kupnih skladov prebivalstva, se bodo povečevale povprečno 
za 5 do 6% na leto. Veliki del sredstev v okviru kupnih skladov 
prebivalstva bo oblikovan iz sredstev preložene porabe, torej 
iz prihrankov prebivalstva. Dinamika rasti teh sredstev je bila 
zlasti razgibana v zadnjih' letih, tako da je dosegla raven, ki 
znaša približno 40% letnega narodnega dohodka države in 
približno 55% vseh letrio oblikovanih sredstev za porabo 
prebivalstva. V prihodnjem obdobju računamo na nadaljnje 
zelo močno akumuliranje prihrankov prebivalstva za njihovo 
spodbudno preusmerjanje v družbeno reprodukcijo. Pri 
financiranju osebne porabe bodo imela posebno vlogo 
sredstva , ki se v okviru celotnih kupnih skladov oblikujejo 
tudi z nakazili iz tujine ter s sredstvi zasebnega sektorja 
gospodarstva iz odkupa in iz kmečkega trga. 

(3) Porast celotne osebne porabe bomo omogočili tudi z 
realnim porastom blagovnih skladov iz domače proizvodnje 
in uvoza. Nadaljnje povečanje trajnejših potrošnih dobrin v.. 
prihodnjem obdobju bo odvisno od možnosti proizvodnje ter 
v okvirih prožnosti njihove porabe, odvisno od porasta 
dohodka. Gospodinjstva bodo bolj opremljena s trajnimi 
potrošnimi dobrinami, kakovost teh izdelkov pazboljšana. Pri 
oblikovanju profila porabe bosta imeli izreden pomen struk- 
tura proizvodnje in njena usklajenost s strukturo povpraše- 
vanja. 

Pri prehrani predvidevamo, da se bo poraba do leta 2000 
povečevala letno povprečno za 3 do 4%. Z načrtovanim pove- 
čanjem porabe živil živalskega izvora, mesa, mleka, mlečnih 
izdelkov in jajc ter z zmanjšanjem porabe žit bomo prispevali 
k izboljšanju strukture prehrane in njene biokemične sestave 
s stališča normativov uravnotežene in zdrave prehrane. Poleg 
tega bodo tudi novi dosežki v proizvodnji in predelavi ter širša 
izbira živil precej vplivali na spremenjeno kakovost celotne 
prehrane. V njeni strukturi bo vse več industrijsko-živilskih 
izdelkov višje kakovosti. 

3. Družbeni standard 
(1) Gibanje družbenega standarda v zadnjih letih je sprem- 

ljalo precejšnje zmanjšanje realnih vlaganj. Za razvoj družbe- 
nega standarda v prejšnjem dolgoročnem obdobju je bila 
značilna visoka letna stopnja rasti 6 in več odstotkov, tako da 
je bila dinamika njegove rasti precej hitrejša od celotne 
gospodarske rasti. Med letom 1981 in letom 1984 pa je bil 
spravljen v realnejše okvire. Sleherno nadaljnje depresiranje 
realnih vlaganj pa bi utegnilo zelo negativno vplivati tako na 
zadevne dejavnosti in njihov ekonomski položaj, kot tudi na 

stanje in socialne posledice, ki bi iz tega izhajale za standard 
prebivalstva in celotni gospodarski razvoj. 

(2) Glede na izražene trende razvoja družbenega standarda 
v preteklem obdobju, samo stanje in probleme na tem 
področju ter potrebe in njihovo funkcijo v okviru celotnega 
socialnega in ekonomskega razvoja ter ob upoštevanju mate- 
rialnih in razvojnih možnosti v naslednjem obdobju do leta 
2000, predvidevamo, da bodo celotna realna vlaganja rasla po 
stopnji povprečno 3,5 do 4% na leto, kar bo omogočilo, da se 
bo družbeni standard v vseh 15 letih realno povečal za pri- 
bližno 80%. S takšnim gibanjem celotnih vlaganj v družbeni 
standard bomo ob smotrnejšem in gospodarnejšem izko- 
riščanju zmogljivosti, graditvi in dokončanju že začetih ter ob 
boljši organizaciji dela in načrtovanih realnih vlaganjih pri- 
spevali k zboljšanju in napredku splošnih življenjskih in delov- 
nih pogojev delovnih ljudi in občanov, zlasti še ker so vla- 
ganja v objekte družbenega standarda dolgoročnejša in lahko 
z njihovim smotrnejšim in popolnejšim izkoriščanjem kot 
rezultatov živega in minulega dela brez večjih dodatnih vla- 
ganj dosežemo nadaljnje uspehe, ki so rezultat kvalitativnih 
dejavnikov gospodarjenja oziroma poslovanja, kažejo pa se v 
večjem obsegu in višji kakovosti dela in storitev teh družbenih 
dejavnosti. 

S selektivno razvojno politiko bomo v odvisnosti od potreb 
in materialnih možnosti posameznih regij in ožjih območij 
dajali prednost določenim področjem družbenega standarda 
ter na ta način reševali ključna vprašanja iz strukture družbe- 
nega standarda in vzpostavljali skladnejša razmerja pri njiho- 
vem razvoju. 

(3) Predvidevamo, da bo imela najhitrejšo dinamiko realnih 
vlaganj v okviru družbenega standarda stanovanjsko-komu- 
nalna dejavnost, katere povprečna letna stopnja rasti bi bila v 
prihodnjem obdobju do leta 2000 približno 5,5%, kar je v 
skladu s tempom rasti družbenega proizvoda kot vira 
splošnega gospodarskega razvoja. Pri tem bi vlaganja v druž- 
benem sektorju naraščala približno za 4,0%, v individualnem 
sektorju pa povprečno za 6,5% na leto. To je v skladu s 
politiko vse večjega angažiranja sredstev prebivalstva za 
financiranje stanovanjske graditve ter s prizadevanji družbe, 
da se čim hitreje rešujejo pomembna vprašanja življenja in 
dela delovnih ljudi in občanov. V obdobju od leta 1986 do leta 
2000 bo po oceni zgrajenih približno 2 milijona stanovanj 
(približno 750.000 v družbenem sektorju in približno 1,250.000 
v individualnem sektorju). Povprečna velikost stanovanja bi 
bila približno 63 m2, s čimer bi se stanovanjska površina na 
prebivalca povečala z 18 m2 v letu 1985 na približno 21 m2 v 
letu 2000. 

Pri delitvi in uporabi stanovanj naj bi imele prednost dru- 
žine brez stanovanja. Ker bodo uvedene ekonomske najem- 
nine za stanovanje in komunalne storitve, bomo zagotovili 
sredstva za diferencirano subvencioniranje teh stroškov dru- 
žinam z nizkimi prejemki na člana gospodinjstva, da bi zava- 
rovali njihovo življenjsko raven. 

Z razvojno politiko stanovanjsko-komunalnih dejavnosti 
bomo omogočili njihov skladen razvoj, kar ni veljalo za pre- 
teklo dolgoročno obdobje, ko je razvoj komunalnega stan- 
darda pešal. 

(4) Predvidevamo, da bodo realna vlaganja na področju 
zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja in kulture 
rasla po približno 3,5% povprečni letni stopnji, pri čemer bo 
stopnja rasti na področju izobraževanja in kulture nekoliko 
večja. Ocenjujemo, da bomo z aktiviranjem sedanjih zmoglji- 
vosti in investicijskih objektov v gradnji ter z načrtovanimi 
vlaganji v prihodnjem obdobju precej razširili in izboljšali 
celotno omrežje družbenih dejavnosti in zboljšali kakovost 
njihovih storitev, da bi tako popolneje zadovoljevali potrebe 
prebivalstva. 

Učinki nadaljnjega razvoja in takšnih vlaganj bodo vplivali 
na nadaljnje izboljšanje zdravja prebivalstva, upadanje 
smrtnosti dojenčkov (s približno 28 v letu 1985 na 1.000 
živorojenih (ocena) na približno 22 v letu 2000); število zdrav- 
nikov se bo v istem obdobju povečalo z 1,4 na 2,3 na 1.000 
prebivalcev. Več otrok in mladine bo vključenih v reformirano 
predšolsko, osnovno, usmerjeno, višje in visoko izobraže- 
vanje. 

Izboljšali bomo tudi dejavnost socialnega varstva in vse 
druge dejavnosti družbenega standarda ter možnosti in dejav- 
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nike razvoja in povečanja družbenega bogastva vseh mate- 
rialnih in duhovnih vrednot. 

IV. REGIONALNI RAZVOJ 

1. Politika regionalnega razvoja 
V skladu z ustavo in opredelitvami iz dolgoročnega pro- 

grama ekonomske stabilizacije bomo pri uresničevanju dol- 
goročne strategije in razvojne politike izvajali aktivno politiko 
regionalnega razvoja in omogočali popolnejše in smotrnejše 
izkoriščanje delovnih, zgrajenih in naravnih možnosti ter vseh 
kvalitativnih dejavnikov ekonomskega in socialnega razvoja 
vseh delov Jugoslavije. Na teh temeljih in v danih mejah 
razpoložljivih sredstev in odnosov v razširjeni reprodukciji 
bomo uresničevali enakomernejši regionalni razvoj in zmanj- 
ševali razlike v razvitosti republik in avtonomnih pokrajin. 
Omogočali bomo hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
republik in najhitrejši razvoj SAP Kosovo, da bi se razlike v 
stopnji gospodarske razvitosti bistveno omilile ter vse repu- 
blike in avtonomni pokrajini usposobile za samostojen, med- 
sebojno povezan in usklajen razvoj v okviru razvoja Jugosla- 
vije. 

Regionalno politiko bomo razčlenili v družbenih planih 
Jugoslavije in družbenih planih republik in avtonomnih pok- 
rajin. Politika regionalnega razvoja bo sestavni del politike 
celotnega razvoja Jugoslavije. Temeljila bo na spremembah, 
do katerih bo prišlo v vsem gospodarstvu in naj bi ustrezala 
glavni usmeritvi gospodarstva, da se krepi združevanje dela in 
sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela, da se 
bolj upoštevajo ekonomske zakonitosti, da enotni jugoslovan- 
ski trg učinkoviteje deluje, da se ustvarjajo enotni pogoji za 
gospodarjenje, predvsem pa da se poveča vloga kvalitativnih 
dejavnikov gospodarjenja, izvaja delitev dela ter povečata 
izvoz in konkurenčnost našega gospodarstva na svetovnem 
trgu. 

Politika regionalnega razvoja kot del celotne razvojne poli- 
tike terja aktiven odnos do izkoriščanja dejavnikov proiz- 
vodnje. Z dogovorjeno skupno razvojno politiko bomo zago- 
tovili kar najboljšo kombinacijo dejavnikov proizvodnje, pri 
tem pa upoštevali njihovo razpoložljivost, kakovost, terito- 
rialno razporeditev, mobilnost in komplementarnost. Pri tem 
bomo upoštevali, da se omenjeni dejavniki praviloma stalno 
spreminjajo, zlasti pod vplivom tehnično-tehnološkega 
napredka. Politika regionalnega razvoja bo usmerjena k večji 
specializaciji in delitvi dela znotraj države. Na tej podlagi se 
bo naša država na podlagi združevanja dela in sredstev 
zainteresiranih organizacij združenega dela bolj in ekonom- 
sko smotrneje vključevala v mednarodno delitev dela. 

V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije bo glavni način uresničevanja politike 
regionalnega razvoja združevanja dela in sredstev. V ta 
namen bomo z ustreznimi ukrepi in akcijami razvojne in 
ekonomske politike spodbujali proces samoupravnega pove- 
zovanja organizacij združenega dela in vseh delov države in 
združevanje dela in sredstev na dohodkovnih temeljih in v 
skupnem interesu, zlasti ko gre za dogovorjene skupne inte- 
rese, pomembne za vso državo, in vlaganja, s katerimi se 
prispeva k hitrejšemu razvoju gospodarsko manj razvitih 
območij, povečanju dohodka in hitrejšem zaposlovanju na 
teh območjih. 

Ena najpomembnejših nalog politike regionalnega razvoja 
v obdobju do leta 2000 bo reševanje problema strukturnih 
neusklajenosti v jugoslovanskem gospodarstvu, ki je eden 
glavnih vzrokov gospodarske nestabilnosti. Zato imajo struk- 
turna vprašanja dolgoročnega gospodarskega razvoja države 
pomembno mesto v regionalnem razvoju do leta 2000, pred- 
vsem razvoj energetike, črne in barvne metalurgije, bazične 
kemije, kmetijstva in gozdarstva, drobnega gospodarstva, sto- 
ritvenih dejavnosti, turizma in magistralnih prometnih poti, 
ker so pogoj za popolnejše izkoriščanje razpoložljivih zmog- 
ljivosti, povečanje učinkovitosti gospodarstva ter uspešno 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 

- V razvoju energetskega kompleksa do leta 2000 moramo 
kar najbolj izkoriščati domače vire energije, zlasti tiste, ki se 
obnavljajo, ob smotrni porabi vse energije na vsem ozemlju, 
pri tem pa uporabljati razpoložljive vire posameznih regij. 

Hidroelektrarne je treba grditi na vseh vodnih tokovih, zlasti 
na tistih, na katerih še nismo izkoristili možnosti za graditev 
večjih hidroelektrarn, termoelektrarne pa na geološko ih eko- 
nomsko ugodnih ležiščih premoga. Surovo nafto in naravni 
plin je treba raziskovati na vseh možnih nahajališčih pri nas 
ter izkoriščati nekonvencionalne oblike energije. 

- V obdobju od leta 1986 do leta 2000 bo eden izmed 
pomembnejših sektorjev v politiki regionalnega razvoja razvoj 
črne in barvne metalurgije ter predelava kovin. V skladu s tem 
bomo pospešili aktiviranje ležišč železove rude, povečali pro- 
izvodnjo surovega železa in jekla ter razvijali proizvodnjo 
ferozlitin, povečali proizvodnjo bakrove, svinčene in cinkove 
rude ter boksita. 

- Jugoslavija ima sorazmerno velike možnosti za kmetij- 
sko proizvodnjo. Smotrno izkoriščanje zemljišča in naravnih 
možnosti za proizvodnjo hrane bo med bistvenimi pogoji za 
celotni gospodarski in skladnejši regionalni razvoj. Na pod- 
lagi skupne politike in najprimernejšega izkoriščanja vseh 
vrst kmetijske proizvodnje v vsaki regiji glede na njene speci- 
fične razmere in ekonomske prednosti je v obdobju do leta 
2000 nujno povečati proizvodnjo žit in krmilnih rastlin in 
naravnih vlaken ter okrepiti razvoj živinoreje. 

- S stališča regionalnega razvoja Jugoslavije bomo v 
obdobju od leta 1986 do leta 2000 posvetili posebno pozor- 
nost razvoju kemične industrije, da bi obvladali neskladje 
med razvojem bazičnega in finančnega sektorja. 

- Sam razvoj drobnega gospodarstva bo prispeval k pove- 
čanju zaposlovanja in aktiviranju številnih možnosti vseh 
območij Jugoslavije. 

- V politiki regionalnega razvoja države do leta 2000 bomo 
veliki pomen dali razvoju turističnega gospodarstva, ker pri- 
speva k ustvarjanju večjega deviznega priliva, širjenju trga 
kmetijskih pridelkov in tudi v veliki meri rešuje problem zapo- 
slovanja. 

- Pospešen gospodarski razvoj, večja stopnja 
samoupravne integriranosti in geografski položaj države ter- 
jajo hitrejši razvoj integralnega prometa. Najpomembnejše 
mesto v tem razvoju bodo v obdobju od leta 1986 do leta 2000 
dobili železniški, rečni in pomorski promet ter graditev magi- 
stralnih tranzitnih prometnih poti in telekomunikacij. 

2. Razvoj gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo 

V okviru politike skladnejšega regionalnega razvoja Jugo- 
slavije bomo uresničevali tudi politiko hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. Do leta 2000 bomo zmanjšali razliko glede 
stopnje razvitosti ter razvili združevanje dela in sredstev kot 
temelj politike regionalnega razvoja. To politiko bomo ure- 
sničevali v okviru enotnega gospodarskega sistema, pri 
čemer bomo upoštevali razvojne možnosti in posebnosti vseh 
republik in avtonomnih pokrajin. Njihov razvoj bomo usklaje- 
vali z družbenimi plani, samoupravnimi sporazumi oziroma 
dogovori o temeljih planov ter z družbenimi plani Jugoslavije. 

Razvoj na teh temeljih ob upoštevanju ekonomskih zakoni- 
tosti, bo terjal izpopolnitev sedanjih metod spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, prdvsem s pestrejšimi oblikami samoupravnega 
povezovanja organizacij združenega dela, in sicer od skup- 
nega planiranja, tehničnega, tehnološkega in znanstvenega 
razvoja do najširših oblik delitve dela in udeležbe pri skupnem 
proizvodu in dohodku. 

Razpoložljive gospodarske možnosti v danes gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo bodo osnova njiho- 
vega hitrejšega razvoja v prihodnje, spodbujevalna sredstva, 
ki jih bo za hitrejši razvoj zagotavljala širša družbena skup- 
nost, pa bodo namenjene predvsem njihovemu popolnejšemu 
izkoriščanju. 

Glede na visoko brezposelnost v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo bomo možnosti za zaposlovanje 
dela zmožnega prebivalstva nenehno iskali tako, da bomo 
odbirali tiste razvojno-investicijske programe, ki nudijo večje 
možnosti za zaposlovanje. V tem smislu bomo gradili pred- 
vsem manjše in učinkovitejše zmogljivosti, ki temeljijo na 
finalizaciji proizvodov in so usmerjene v izvoz, ter razvijali 
storitvene dejavnosti, zlasti kmetijske in drobnega gospo- 
darstva, v skladu s sprejeto strategijo njihovega dolgoro- 
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čnega razvoja. K hitrejšemu reševanju problema brezposelno- 
sti bo precej prispevala tudi regionalna delitev dela ter migra- 
cija delavcev na območja, kjer so takšni delavci potrebni. 

Čeprav bomo šli pri razvoju gospodarsko manj razvitih 
območij v prihodnjem obdobju na nadaljnjo diverzifikacijo 
industrijske strukture, da bi se povečali dohodek, zaposlenost 
in izvoz, bo graditev kapitalno-intenzivnih zmogljivosti še 
naprej neizogibna in v interesu krepitve ekonomske moči in 
razvojnih monžnsti teh območij ter drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin in vse Jugoslavije. Že odkrite in potencialne 
lokacije energetskih virov na ozemljih razvitih in gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin kažejo, da je njihovo 
smotrno izkoriščanje možno le z združenimi sredstvi organi- 
zacij združenega deia iz razvitih in manj razvitih območij. K 
temu bosta prispevala ugotavljanje in reševanje glavnih pro- 
blemov celotnega jugoslovanskega gospodarstva v dogovo- 
rih o temeljih družbenih planov v skladu s strategijo in temelji 
politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije. 

Sistem spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo bomo uskladili z nadaljnjim 
razvojem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter s 
krepitvijo vloge in odgovornosti organizacij združenega dela 
pri uresničevanju politike hitrejšega razvoja teh območij, pri 
čemer bo postalo samoupravno združevanje dela in sredstev 
glavna oblika. 

Da bi se združevanje dela in sredstev v celotnem procesu 
družbene reprodukcije in tudi v odnosih organizacij združe- 
nega de!a iz razvitih in gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo bolj uveljavilo, bomo odpravili administrativne in 
druge neekonomske ovire ter motnje. Pri uresničevanju pro- 
cesa združevanja dela in sredstev bodo imele pomembno 
vlogo velike organizacije združenega dela z razvitih območij, 
katerih razvojni načrti naj bi vsebovali tudi orientacijska vla- 
ganja, ki bodo - ob boljšem izkoriščanju razpoložljivih proiz- 
vajalnih in drugih možnosti, zlasti pa sedanjih gospodarskih 
zmogljivosti ter ob graditvi novih v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo - prispevala k spremembi njihove 
gospodarske strukture. Z združevanjem deia in sredstev je 
poleg transferja sredstev mišljeno tudi vsestransko poslovno 
povezovanje organizacij združenega dela na bazi skupne 
uporabe sodobne tehnologije, znanja, izkušenj ipd. 

V prihodnjem obdobju bo k skladnješemu in hitrejšemu 
razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ter 
vse države prispeval diferencirani pristop, pri čemer bomo 
bolj upoštevali specifičnosti posameznih območij. 

Katere republike in avtonomni pokrajini bodo obravnavane 
kot gospodarsko manj razvite, bomo na podlagi meri! in 
kazalnikov za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti 
republik in avtonomnih pokrajin odločali za vsako petletno 
obdobje. 

V prihodnjem obdobju bomo ustvarjali pogoje in posvetili 
posebno pozornost razvoju SAP Kosovo kot najmanj razvitem 
območju pri nas. V ta namen bomo najhitrejši razvoj SAP 
Kosova še naprej spodbujali z zagotovitvijo največjega deleža 
pri črpanju sredstev iz naslova spodbujevalnih ukrepov ter s 
posebnimi ukrepi, ki jih bomo po dogovorih določali v druž- 
benih planih Jugoslavije in s posebnimi dogovori republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Pri tem je posebno pomembno, da spodbujevalne ukrepe 
za najhitrejši razvoj SAP Kosovo spremljajo združevanje dela 
in sredstev ter povezovanje organizacij združenega dela (in 
velikih sistemov), tako iz SR Srbije kot tudi iz vse Jugoslavije, 
z organizacijami združenega dela SAP Kosovo ter strokovna 
pomoč pri programiranju razvoja, odbiri in transferju tehnolo- 
gije, organizaciji dela in proizvodnji, usposabljanju kadrov 
ipd. 

3. Politika in sistem spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih repubiik in 
SAP Kosovo 

Politiko hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo do leta 2000 bomo uresničevali predvsem 
z opiranjem na lastne moči, združevanjem dela in sredstev ter 
z ustreznim sistemom spodbujanja, pri čemer bomo ustvarjali 
možnosti za samostojni razvoj v okviru razvoja SFR Jugosla- 
vije. 

Glede na to se bodo ta območja v prihodnji etapi razvoja 
vse bolj opirala na lastno reproduktivno sposobnost, pri 
čemer se bosta povečali akumulacija in učinkovitost njene 
uporabe. 

V skladu z opredelitvami iz dolgo/očnega programa eko- 
nomske stabilizacije bomo sistem financiranja in spodbujanja 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju od leta 1986 do leta 2000 močno spreme- 
nili in prilagodili novi kvaliteti samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov ter doseženi stopnji gospodarske razvitosti 
SR in SAP. To pomeni, da bo ta sistem preusmerjen k združe- 
nemu delu, tako da bo odločal o razširjeni reprodukciji in 
povezovanju ekonomsko razvitih območij s tistimi gospodar- 
sko manj razvitimi. Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bo 
v prihodnjem obdobju postal telo, ki bo svoja sredstva popol- 
neje realiziralo s samoupravnim združevanjem dela in sred- 
stev, pri čemer naj bi bilo združevanje čim bolj učinkovito. 

Pri tem bomo v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije še naprej posvečali 
posebno pozornost najhitrejšemu razvoju SAP Kosovo kot 
najmanj razvitega območja v Jugoslaviji in ustvarjali pogoje 
za to. 

Republikam in avtonomnima pokrajinama, ki z lastnimi 
sredstvi ne morejo financirati družbenih in drugih služb, 
bomo tudi v prihodnjem zagotovili dopolnilna sredstva iz 
proračuna federacije. Njihov obseg pa bo usklajen z material- 
nimi možnostmi gospodarstva in družbe fer politiko porabe, 
ki jo določa dolgoročni program ekonomske stabilizacije. V 
skladu s tem bodo obseg dopolnilnih sredstev določali sredn- 
jeročni plani in letni proračun federacije. 

Da bi uresničili skupne razvojne programe v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo, bomo tudi v prihod- 
njem obdobju spodbujali hitrejši razvoj omenjenih območij z 
največjim deležem pri kreditih mednarodnih finančnih organi- 
zacij ter z ustreznim deležem pri črpanju drugih zunanjih 
kreditov, s čimer bomo zagotovili strokovno pomoč pri pri- 
pravi posameznih projektov in zagotovili možnost za vračanje 
deviznih sredstev v skladu z veljavnimi predpisi. 

Hkrati bomo zgradili tudi sistem posrednih spodbujevalnih 
ukrepov na vseh ravneh družbene organiziranosti in z njimi 
bomo spodbujali združevanje dela in sredstev (carinske olaj- 
šave, ugodni pogoji za kreditiranje, davčne in druge olajšave 
ipd.), da bi uspešno uresničevali politiko hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. 

V. PROSTORSKA UREDITEV, URBANIZACIJA IN 
ČLOVEKOVO OKOLJE 

Na podlagi skupnega interesa republik in avtonomnih pok- 
rajin, da se zboljšajo življenjske in delovne razmere delovnih 
ljudi in občanov, bomo z uporabo enotnih meril v politiki ' 
varstva in zboljšanja življenjskega okolja ter z razvojem enot- 
nih infrastrukturnih, tehnoloških in drugih prostorskih siste- 
mov za vso državo zagotovili, da bodo leta 2000 življenjsko in 
delovno okolje ter prostorska ureditev vsega ozemlja SFRJ 
precej boljši. 

Glede na že doseženo stopnjo razvoja in izražene probleme 
pri planiranju, urejanju, uporabi in varstvu prostora bodo 
federacija, republike in avtonomni pokrajini v skladu z ustavo 
SFRJ, ustavami republik in pokrajin ter opredelitvami dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije z ustreznimi 
ukrepi omogočile nadaljnjo humanizacijo življenja in dela. 

(1) V obdobju do leta 2000 bomo s prostorsko ureditvijo, 
politiko urbanizacije in stalnega izboljšanja delovnega in živ- 
ljenjskega okolja omogočili skladnejši, dinamičnejši in stabil- 
nejši materialni in družbeni razvoj vse države. V zvezi s tem 
bomo zagotovili ustrezno organizacijo prostora v skladu z 
njegovimi naravnimi možnostmi, družbenimi opredelitvami in 
dolgoročnimi interesi, da bi uskladili razmerja med družbe- 
nimi potrebami ter naravnimi viri in možnostmi. 

(2) Do konca tega planskega obdobja bodo z angažiranjem 
vseh subjektov planiranja v politiki urbanizacije nastale 
pomembne spremembe, ki bodo omogočile, da rešimo pro- 
bleme in pomanjkljivosti v dosedanji praksi pri planiranju 
graditve in funkcioniranju naselij. 

Zato moramo s smotrnejšim izkoriščanjem obstoječega 
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prostora, infrastrukturnih in drugih zmogljivosti, z rekon- 
strukcijo in sanacijo starih delov, nenehno zavirati mehanično 
rast in prostorsko širjenje velikih mest, in pri tem upoštevati 
tradicionalne ambientne in urbanistične vrednote; hkrati pa 
spodbujati razvoj srednjih in majhnih mest s policentrično 
razmestitvijo gospodarskih in drugih zmogljivosti, da bi dobili 
usklajen sistem naselij. 

(3) V prihodnjem obdobju bomo zagotovili ustrezno varstvo 
zemljišča, vode (rečne in jezerske, površinske in podtalne), 
morja, zraka, naselij, podnebja, delovnega okolja, naravne in 
graditeljske dediščine kot sestavnih delov človekovega 
okolja, ki jih nenehno ogrožajo onesnažujoča tehnologija, 
energija (klasična in jedrska), transport, kemikalije, hrup in 
vibracije, graditev naselij, turizem in nekateri naravni pojavi 
(erozija, hudourniki in naravne nesreče). 

Uvajali bomo največ čisto reciklirne, flaksibilne in varstvene 
tehnologije, da ohranimo, zavarujemo in zboljšamo delovno 
in življenjsko okolje. Uvedli bomo stalen sistem kontrole in 
ohranjanja dopustnih ravni izčrpanosti naravnih virov in 
zasičenosti prostora s sistemom za preprečevanje bio- 
loškega, radiacijskega, kemičnega in mehaničnega onesna- 
ževanja tal, vode in zraka ter poslabšanja življenjskega okolja. 

Intenzivna kultivacija in rekultivacija rodovitnih tal in vseh 
produktivnih površin bosta postala stalni ekokulturni dejav- 
nosti. Spremenili bomo razmerja v parcelni zemljiški lastnini 
in tako dosegli, kar se ekologije in produktivnosti tiče, najpri- 
mernejše kmetijsko gospodarstvo kot obliko sinteze kmetij- 
skih in industrijskih aktivnosti agrarnih in neagrarnih dejav- 
nosti. 

S politiko dolgoročnega varstva in intenziviranja zemljišča, 
primernega za razvoj kmetijstva in gozdarstva, bomo zagoto- 
vili njegovo popolnejšo in bolj vsestransko uporabo. 

Problem komunalnih in industrijskih odpadkov, ki zelo 
ogrožajo zemljišče, bomo uspešneje rešili s sistemom selek- 
tivnega zbiranja, s predelavo sekundarnih, povratnih surovin 
in z recikliranjem komunalnih odpadkov in tako odpravili 
onesnaževanje zemljišča in podtalne vode, rečnih tokov, jezer 
in morja. 

Ob koncu tega planskega obdobja bomo izkoriščanje ener- 
getskih in mineralnih surovin z njihovo smotrnejšo uporabo 
uskladili z naravnimi možnostmi in razvojnimi potrebami. 

Površinske in podtalne vode bomo v prihodnjem planskem 
obdobju v glavnem izkoriščali in varovali tako, da bomo 
zagotovili zadovoljevanje potreb pri razvoju naselij, gospo- 
darstva, kmetijstva in drugih dejavnosti. 

Kakovost vode Jadranskega morja bomo ohranili z zgradit- 
vijo naprav in objektov, ki bodo preprečili, da jo ogrožajo 
turistično gospodarstvo in naselja, z nenehno kontrolo varno- 
sti prevoza onesnaževalnih snovi (nafte, kemikalij idr.) pa 
bomo onemogočili, da bi morje ogrožala plovba. 

Varstvo zraka in vpliv onesnaženega zraka bomo uredili s 
predpisi, določenimi merili, mejnimi vrednostmi, planiranjem 
razvoja, izbiro tehnologije in stalno kontrolo emisije, hkrati s 
sanacijo industrijskih, komunalnih in drugih virov onesnaže- 
vanja. 

S posodabljanjem industrijskih in drugih obratov, z njihovo 
boljšo organizacijo ter s kakovostnejšo graditvijo objektov v 
naseljih bomo omejili negativen vpliv hrupa in vibracij na 
razmere v delovnem in življenjskem okolju in jih spravili v 
sprejemljive meje brez škodljivih posledic za človekovo 
zdravje. 

Naravno in graditeljsko dediščino ter svojevrstne zgodovin- 
ske in ambientne vrednote bomo vključili v sodobne razvojne 
tokove in ohranili kot najpomembnejše naravne danosti in 
plodove naravnega in družbenega bogastva. 

Z različnimi oblikami dvostranskega, regionalnega global- 
nega, splošnega in specializiranega sodelovanja se bo 
nenehno širilo mednarodno angažiranje naše države na 
področju prostorske ureditve, urbanizacije (človekova 
naselja) in človekovega okolja. 

VI. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti bodo v 
mejah svojih pravic in dolžnosti ustrezno ukrepale in delovale 

za nadaljnjo krepitev in usposabljanje za obrambo in zaščito 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Z uresničevanjem letnih, srednjeročnih in dolgoročnih pla- 
nov družbenoekonomskega razvoja, z graditvijo novih, rekon- 
strukcijo in modernizacijo sedanjih zmogijivosti v gospodar- 
skih in družbenih dejavnostih bomo omogočili zadovoljevanje 
potreb splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
morebitni vojni. 

(1) V okviru pristojnosti federacije bomo zagotovili boljše 
materialne možnosti oziroma večjo letno realno vrednost 
sredstev za financiranje razvoja, modernizacije in funkcional- 
nih potreb Jugoslovanske ljudske armade v skladu z gospo- 
darsko rastjo Jugoslavije. 

(2) Jugoslovansko ljudsko armado je treba izpopolnjevati in 
usposabljati tako, da bo glavni dejavnik pri preprečevanju 
presenečenja in nosilec oboroženega boja z glavnimi silami 
morebitnega agresorja. Jugoslovanska ljudska armada mora 
biti usposobljena, da samostojno in skupaj s teritorialno 
obrambo in drugimi subjekti sistema splošne ljudske 
obrambe prepreči presenečenje in zagotovi mobilizacijo in 
prehod oboroženih sil in cele družbe v vojno stanje ter da vodi 
oboroženi boj na kopnem, morju in v zraku v običajnih, 
jedrskih in drugih vojnih razmerah. 

Zato je treba omogočiti: 
- opremljanje Jugoslovanske ljudske armade s sodobnim 

orožjem in vojaško opremo, pri čemer se moramo vedno bolj 
opirati na domače razvojne in proizvodne zmogljivosti, da bi 
hitrejše tehnično modernizirali in povečali bojno pripravlje- 
nost zvrsti, rodov in služb JLA v celoti; 

- izboljšanje organizacijske strukture v skladu z uvedbo 
novega orožja in opreme in nove doktrine uporabe oborože- 
nih sil, vštevši tudi nadaljnjo modernizacijo usposabljanja in 
vojaškega šolstva. Izpopolnjevali in posodabljali bomo sistem 
vodenja in poveljevanja ter zaledne oskrbe. 

(3) Tudi socialistične republike in socialistični avtonomni 
pokrajini bodo izločale del sredstev iz svojega letnega nacio- 
nalnega dohodka; ta del bo v razvojnih načrtih določen za 
izvršitev programa razvoja splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite republik in pokrajin. Sredstva za financi- 
ranje blagovnih rezerv ter za graditev zaklonišč in skladišč 
bomo zagotavljali iz posebnih virov, ki naj bi bili stabilnejši in 
stalnejši. 

(4) Teritorialno obrambo bomo razvijali in krepili kot 
močan množični del enotnih oboroženih sil in kot najširšo 
splošno ljudsko obliko organiziranja in pripravljanja družbe 
za oboroženi boj in druge oblike odpora agresorju. Težišče' 
razvoja teritorialne obrambe bo na njenem nadaljnjem organi- 
ziranju in širjenju v krajevnih skupnostih, organizacijah zdru- 
ženega dela in občinah, na množičnejšem vključevanju in 
usposabljanju mladine in žensk za vodenje oboroženega 
boja, na večji bojni pripravljenosti združenih enot, večji učin- 
kovitosti vodenja in poveljevanja ter na ustvarjanju material- 
nih in drugih možnosti za uspešno vodenje obroženega boja. 

Zaledna oskrba oboroženih sil bo trajno slonela na proiz- 
vodnih in storitvenih zmogljivostih, predvsem na tistih, ki 
preskrbujejo oborožene sile v miru in bi jih preskrbovale v 
morebitni vojni. 

(5) Na področju proizvodnje oborožitvenih sredstev in 
vojaške opreme je treba v skladu z nadaljnjim razvojem in 
modernizacijo oboroženih sil tor z zadovoljevanjem drugih 
potreb splošne ljudske obrambe iz domačih virov zagotoviti; 

- stabilno zadovoljevanje največjega dela potreb po obo- 
rožitvenih sredstvih in vojaški opremi v miru in vojni in pri tem 
skladno razvijati njihovo domačo proizvodnjo orožja in 
vojaške opreme v okviru celotnega razvoja države. Uvajali 
bomo sodobno tehniko, tehnologijo in organizacijo delov- 
nega procesa, večaii učinkovitost gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi in zmanjševali stroške proizvodnje oborožitvenih 
sredstev in vojaške opreme; 

- graditev novih in modernizacijo, rekonstrukcijo in 
vzdrževanje sedanjih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo 
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme v skladu z načrti 
razvoja in modernizacija oboroženih sil in drugih potreb ljud- 
ske obrambe; 

- kar največje opiranje na domače surovine in reproduk- 
cijski material in čim večjo nadomestitev uvoznih surovin in 
reprodukcijskega materiala ter ustvarjanje in ohranjanje 
potrebnih rezerv; 
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- razvijanje in pospeševanje vojaško-ekonomskega sode- 
lovanja s posameznimi državami, predvsem z neuvrščenimi in 
državami v razvoju na podlagi vzajemnih interesov. 

- vsestranski razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in nji- 
hovo povezovanje s celotnim znanstvenim potencialom 
države. 

V skladu z ustreznimi merili in potrebami ljudske obrambe 
bodo imele pri graditvi novih zmogljivosti za namensko proiz- 
vodnjo še naprej prednost lokacije v tistih republikah in pok- 
rajinah, v katerih se je namenska proizvodnja doslej premalo 
razvijala. 

(6) Še naprej je treba razvijati in zboljševati usposobljenost 
enot in štabov civilne zaščite, zlasti v velikih mestih in indu- 
strijskih središčih, ob upoštevanju njihovih posebnosti in 
stopnje ogroženosti. V tem okviru bomo še naprej razvijali 
protipožarno zaščito, prvo medicinsko pomoč radiološko- 
biološko-kemično zaščito, reševanje iz ruševin, materialno- 
tehnično opremljanje, predvsem pa bomo nadaljevali z gradit- 
vijo novih in usposabljanjem obstoječih zaklonišč. 

(7) Težišče razvoja službe za opazovanje in obveščanje, 
sistema zvez in službe za kriptozaščito bo na tehničnem 
opremljanju in medsebojni povezavi centrov za opazovanje in 
obveščanje na vseh ravneh ter povezavi z vojaškimi centri, 
nato na povezovanju sistema zvez s funkcionalnimi sistemi 
zvez, da bi zagotovili zanesljive in stalne zveze za potrebe 
vodenja v splošni ljudski obrambi ter na opremljanju in uspo- 
sabljanju služb za kriptozaščito za popolnejše in sodobnejše 
zavarovanje prenosa informacij. 

(8) Gospodarstvo in družbene dejavnosti je treba še naprej 
razvijati in usposabljati v skladu s potrebami po krepitvi 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, zato 
bomo ukrenili vse potrebno za njihovo usposabljanje za hiter 
prehod na delo in delovanje v vseh razmerah in oblikah 
agresije. 

Zato je treba pri zasnovi in uresničevanju družbenoeko- 
nomskega razvoja med drugim uporabljati tudi obrambno- 
zaščitna merila, predvsem pri razvoju infrastrukture, bazične 
industrije, strojne industrije, proizvodnje hrane, prometa in 
predelovalne industrije, ki proizvajajo proizvode posebnega 
pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. Krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite mora biti zlasti s svojim vplivom na razvoj proizvodnje, 
znanosti, tehnike in tehnologije pomemben dejavnik pri ure- 
sničevanju strategije ekonomskega razvoja družbe. 

Družbenopolitične skupnosti bodo z ustreznimi ukrepi še 
naprej spodbujale graditev in vzdrževanje sedanjih proizvod- 
nih in storitvenih zmogoljivosti v hribovsko-planinskih in 
obmejnih območjih, primorskem pasu in na otokih. 

S posebnimi ukrepi in sredstvi bomo spodbujali graditev in 
proizvodnjo manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, 
ki bi jih uporabljali predvsem v vojni (majhnih hidrocentral, 
agregatov, premogovnikov idr.). 

Subjekti - nosilci proizvodnje in storitev, pomembni za 
obrambo, se bodo pripravljali in ustvarjali možnosti za poeno- 

stavljeno proizvodnjo in opravljanje storitev v vojni ter za 
prestavljanje zmogljivosti in usposabljanje za delo na drugih 
lokacijah, vštevši tudi improvizirano proizvodnjo in storitve. 

(9) Omogočali bomo usposabljanje prebivalstva, zlasti mla- 
dine, za izpolnjevanje obrambnih in zaščitnih nalog. Temu je 
treba prilagoditi učne programe V šolah in izobraževalnih 
institucijah na vseh stopnjah izobraževanja. 

Nadaljevali bomo s kadrovskim usposabljanjem in mate- 
rialno-tehničnim posodabljanjem specializiranih organov in 
služb za varstvo družbe, zlasti organov za notranje zadeve. 

Kadrovsko in tehnično usposabljanje in pouk za uspešno in 
učinkovito izpolnjevanje vseh nalog na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite mora biti še naprej 
prednostna družbena naloga. 

Trajna potreba celotne družbe je, da posveča posebno 
pozornost podružbljanju obrambnih in varnostnih zadev, da 
bi bila vloga delovnih ljudi in občanov pri krepitvi obrambne 
sposobnosti in varnosti države večja. 

Z ustreznimi ukrepi bomo še naprej podpirali aktivnosti 
družbenih organizacij, ki prispevajo k organiziranju in uspo- 
sabljanju delovnih ljudi in občanov za oboroženi boj in druge 
oblike odpora, ter k izpolnjevanju zdavstvenih, socialnih in 
drugih humanitarnih nalog, protipožarne zaščite, k širjenju 
telesne in tehnične kulture ter druge aktivnosti, pomembne za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

V času uresničevanja dolgoročnega plana bomo povečali 
obrambno sposobnost države v skladu s spremembami geo- 
strateškega in vojaškega položaja jugoslovanske socialistične 
samoupravne skupnosti. Še naprej bomo negovali revolucio- 
narno pridobitev, svobodoljubno tradicijo in jugoslovansko 
rodoljubnost. 

(1) Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 se bo uresničil po srednjeročnih planih in progra- 
mih dela in razvoja nosilcev samoupravnega planiranja. 

V skladu z 11. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije je ta druž- 
beni plan izhodiščna podlaga in splošna usmeritev za pri- 
pravo, sprejetje in uresničevanje družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-1990. 

Hkrati s sprejetjem družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 je treba na podlagi dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije in dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije v okviru skupne razvojne politike in na 
podlagi dolgoročnih planov in programov dela ustreznih 
skupnosti z dogovori določiti skupne strategije dolgoročnega 
razvoja znanstvenega, tehnološkega in energetskega 
področja ter koncepcijsko izhodišče za dolgoročni razvoj 
demografskega, ekološkega in obrambnega področja. 

(2) V letu 1986 bomo sprejeli dolgoročni družbeni plan 
Jugoslavije za obdobje 1991-2005. 

(3) Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA DOLGOROČNEGA 

DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-2000 

1. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000je sprejet na podlagi 3. točke 283. člena in 1. točke 
drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v zvezi z 11. členom zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije. 

2. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986 -2000 izhaja iz temeljnih opredelitev, smeri in 
razvojnih elementov, ki jih vsebuje dolgoročni program eko- 
nomske stabilizacije, in temelji na širši analitični in študijski 
dokumentaciji in razpoložljivih statističnih virih, zlasti na 
zbirni analizi Konzorcija ekonomskih inštitutov »Dolgoročni 
razvoj Jugoslavije, 1980-1985-2000. - Problemi, pogoji, 
možnosti«, pripravljeni na podlagi tridesetih posamičnih štu- 
dij ekonomskih inštitutov iz vse države. 

V osnutek je vključena politika reševanja glavnih problemov 
in omejitev na prehodu na novo etapo samoupravnega druž- 
benoekonomskega razvoja Jugoslavije z uresničevanjem dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije. 

Problemi sedanje ekonomske nestabilnosti so osredoto- 
čeni na področju samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov in materialnega razvoja. Še vedno ni potrebnih možnosti, 
da bi združeno delo postopoma obvladalo celotni dohodek, 
zlasti presežke dela in celotni proces v družbenih merilih. 
Razmerja v gospodarstvu so bila izpostavljena arbitraži 
države in so se administrativno urejala, položaj gospodarstva 
pa je bil vedno bolj nestabilen. V ozadje so bile potisnjene 
ekonomske zakonitosti in tržna merila, zaostala sta razvoj in 
funkcija samoupravnega planiranja in ni bilo aktivne razvojne 
in ekonomske politike. To ie povzročilo avtarkični razvoj v 
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državi in navzven ter neustrezno gospodarsko strukturo in 
določeno tehnološko zaostajanje. 

Z dolgoletnim kopičenjem ekonomskih težav in zaostritvijo 
protislovij razvoja so se zaostrili tudi nekateri problemi. 
Resno so se zaostrile strukturne neusklajenosti med surovin- 
skim, predelovalnim, in terciarnim sektorjem ter med bazo in 
nadgradnjo. Prišlo je do debalansa v zunanjeekonomskih 
odnosih, zmanjšanja deleža v svetovni menjavi, večje uvozne 
in tehnološke odvisnosti ter zunanje zadolženosti države. 
Produktivnost dela in učinkovitost uporabe sredstev se 
zmanjšujeta. Precej je zmanjšana akumulativna in reproduk- 
cijska sposobnost gospodarstva. Življenjska raven pada, šte- 
vilo nezaposlenih, predvsem mladih, šolanih ljudi, pa raste. 
Sistem planiranja, razvojna in ekonomska politika niso v 
skladu z gospodarskim sistemom. Konkretne posledice vseh 
teh disproporcev v procesu družbene reprodukcije so visoka 
stopnja inflacije, nelikvidnost gospodarstva in deficit v 
plačilni bilanci, vse do nizke izvozne usmeritve in visoke 
zunanje zadolženosti države. 

3. V okviru notranjih omejitev, zlasti v prvi etapi uresniče- 
vanja ekonomske stabilizacije do leta 1985/1986, bo s stališča 
prestrukturiranja proizvodnje relativno omejevalno delovala 
še vedno nizka stopnja ekonomske rasti v okoliščinah ome- 
jitve vseh oblik porabe zaradi plačilnobilančnih težav. Pri tem 
bodo zlasti omejevalno vplivali: plačilnobilančni problem 
zaradi velike zadolženosti, notranji deficiti in finančna nekon- 
solidarnost gospodarstva ter premajhna domača akumula- 
cija. 

V okviru zunanjih omejitev je posebno pomembno počasno 
okrevanje svetovnega gospodarstva in negotovost glede nje- 
govega prihodnjega razvoja. Oživljanje svetovnega gospo- 
darstva je še vedno slabo in ni enako v posameznih državah in 
skupinah držav. Ocene o trajanju in trdnosti oživitve gospo- 
darstva v svetu so zelo različne. Prevladuje mnenje, da pome- 
nijo akumulirani dolgovi držav v razvoju morebiten močan vir 
ekonomske nestabilnosti, ki lahko pripelje do še hujših kriz. 
Na prihodnji razvoj svetovnega gospodarstva bo kritično vpli- 
valo zlasti reševanje teh treh problemov: (a) olajševanje 
zunanjih dolgov držav v razvoju, (b) odprava protekcionizma v 
zunanji trgovini in (c) pospešitev strukturnih sprememb v 
skladu z novimi zahtevami ekonomskega, tehnološkega in 
socialnega napredka. 

4. V osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 
smo nakazali globlje kakovostne spremembe in enotno plan- 
sko usmeritev prihodnjega razvoja, s katerim bomo uspešno 
obvladali nakopičene probleme in izrečene slabosti. S tem 
odpiramo pot sodobni ekonomiji, ki temelji na blagovni proiz- 
vodnji v razmerah družbene lastnine in socialističnega 
samoupravljanja na enotnem jugoslovanskem trgu. Ta enotna 
planska usmeritev izhaja zlasti iz tehle premis: (a) nadaljnji 
razvoj in graditev socialističnega samoupravljanja in njegovo 
spreminjanje v vsestranski in celovit družbeni sistem na višji 
prosperitetni lestvici: (b) graditev skoraj novih materialnih 
proizvajalnih sil z veliko ustvarjalnostjo hkrati z neizogibno 
preusmeritvijo, prestrukturiranjem in prilagajanjem poostre- 
nim zahtevam domačega in zunanjega trga, pri čemer bo 
odločilna vloga znanosti; (c) rast ekonomske integracije 
gospodarstva Jugoslavije in krepitev njenega ekonomskega 
položaja v mednarodni menjavi in svetovni delitvi dela s 
premagovanjem avtarkije v državi in navzven in s povečanjem 
kvalitativnega razvoja in celotne učinkovitosti gospodarstva 
in (d) opiranje na kvalitativne dejavnike ekonomske rasti in 
razvoja, na znanje, znanost in tehnologijo, organizacijo in 
gospodarnost dela in sredstev. Predvsem na kar največji 
razvoj motivacijskih in ustvarjalnih dejavnikov razvoja, ozi- 
roma na družbeno in materialno spodbujanje dela in ustvar- 
jalnosti. 

5. Ključne faze dolgoročne ekonomske rasti in razvoja 
ustrezajo etapnemu izdajanju dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, ki predvideva: (a) da se v prvi etapi 
izvajanja politike ekonomske stabilizacije ublaži sedanji neu- 
godni gospodarski položaj in že konec leta 1985 doseže 
nekoliko večja pozitivna ekonomska rast. Za to etapo je 
značilna oživitev gospodarske dejavnosti na kvalitativno 
novih temeljih, (b) da se med drugo etapo izvajanja politike 
ekonomske stabilizacije gospodarstvo normalizira in zagotovi 
nekoliko večja dinamika gospodarske rasti z izvedbo zažele- 
nih strukturnih sprememb in ustvarjanjem možnosti za te 

spremembe, (c) da bo v tretji etapi izvajanja politike ekonom- 
ske stabilizacije, ki naj bi zajela obdobje 1990-2000, prišlo do 
relativne stabilizacije tokov celotne družbene reproducije, 
tako da bi bila za gospodarstvo značilna prosperiteta in bolj 
uravnovešena rast, kar bi omogočilo reševanje prenesenih in 
novih problemov razvoja. 

Med prvo in drugo etapo uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije bomo premagali povzročitelje 
sedanje inflacije in dosegli zadovoljivo raven ekonomske sta- 
bilnosti. Z intenzivnimi, kakovostnimi in strukturnimi spre- 
membami bomo zmanjšali delež materialnih stroškov v bruto 
družbenem proizvodu, celotno porabo pa spravili v okvire 
razpoložljivih sredstev realnega dohodka. Delitev dohodka, 
čistega dohodka in osebnih dohodkov bomo povezali z 
večino ustvarjenega dohodka, ki bo v funkciji angažiranih 
družbenih sredstev, bruto osebnih dohodkov in akumulacije, 
kar pomeni, da se bo delitev povezala s produktivnostjo dela 
in učinkovitostjo uporabe družbenih sredstev. Rast osebnih 
dohodkov bo odvisna od rasti produktivnosti dela, rast aku- 
mulacije pa od angažiranih sredstev. Uravnovesili bomo 
bilance zunanjetrgovinske menjave, obveznosti v zvezi z 
zunanjimi posojili pa zmanjšali na četrtino deviznega pri- 
hodka. V obdobju do leta 1990 bomo skoraj dvakrat več 
izvažali, v plačilni bilanci bomo imeli letni suficit, zunanji dolg 
pa bomo minimalno, izraženo v dolarjih zmanjšali, približno 
za petino. Zboljšali bomo položaj doslej zanemarjenih dejav- 
nosti v gospodarski strukturi, tako da bomo odpravili dispari- 
tete v razmerju cen in drugače omogočili samoupravno kon- 
centracijo in kroženje akumulacije (bolj uravnovešeno raz- 
merje bazičnega in predelovalnega sektorja). Uskladili bomo 
razmerja med ponudbo in povpraševanjem, kupnimi in bla- 
govnimi skladi. 

6. Gospodarstvo bomo preusmerili v intenzivno produk- 
tivno gospodarjenje. Premagali bomo večje težave in 
pomanjkljivosti na področju sedanje premajhne učinkovitosti 
gospodarstva, odpravili ekonomsko nesmotrnost in nadome- 
stili zaostajanje v produktivnosti dela, tehnologiji in strokov- 
nem, znanju, ekonomičnosti obsega in drugih kvalitativnih 
dejavnikih gospodarjenja. Z ustvarjanjem potrebnih sistem- 
skih možnosti bomo omogočili večjo motiviranost delavcev, 
delovne organizacije in združenega dela v celoti za večji 
osebni dohodek in večjo akumulacijo oziroma za enako vred- 
notenje živega in minulega dela. To bo precej povečalo inte- 
res organizacij združenega dela za združevanje in integracijo 
na vsem jugoslovanskem gospodarskem prostoru na podlagi 
povezovanja dela in sredstev, vzpostavitve tehnično-tehno- 
loških in drugih vezi, delitve dela in specializacije ter skup- 
nega znanstvenoraziskovalnega dela, pri čemer bo posebno 
poudarjena potreba po skupnem izvozu in uporabi domačih 
in tujih znanstvenih in tehničnih dosežkov. Tako bosta imela 
večjo vlogo plan in vpliv ekonomskih zakonitosti in tržnih 
meril. Odpravili bomo inflacijski način financiranja ekonom- 
skega razvoja, hkrati s preusmeritvijo gospodarstva na poslo- 
vanje po svetovnih merilih produktivnosti dela kot bistvenega 
pogoja za rast konkurenčne sposobnosti gospodarstva, na 
svetovnem trgu pa bomo povečali izvoz in zboljšali plačilnobi- 
lančni položaj. 

7. Znatno bomo spremenili strukturo gospodarstva. V 
osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije smo 
nakazali ključna področja in smeri razvoja, ki so skupnega 
pomena. Več bomo vlagali v energetiko, tehnologijo, promet, 
kmetijstvo in izkoriščanje tistega dela naravnega bogastva, na 
katerega smotrno uporabo se bo lahko oprla proizvodnja za 
izvoz in ki bo omogočil našemu gospodarstvu večjo konku- 
renčno sposobnost na svetovnem trgu. S širjenjem strukture 
gospodarstva in razvojem doslej zanemarjenih področij bomo 
z delitvijo dela, specializacijo in integracijo omogočili zapo- 
slovanje in večjo gospodarnost vsega gospodarstva - kme- 
tijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, majhne in srednje 
organizacije na vseh področjih gospodarstva in storitvenih 
dejavnosti. Hkrati se bodo hitreje razvijala tale tehnološka 
področja: strojna industrija, avtomatizacija, elektronika, infor- 
matika, bioindustrija. Menimo, da bo biologija v prihodnje 
precej vplivala na razvoj industrije, kot sta v tem stoletju 
Vplivali kemija in fizika. 

Razvoj družbenih dejavnosti obravnavamo kot sestavhi del 
razvojne in ekonomske politike družbenoekonomskega in 
socialnega razvoja. Pri tem računamo s precejšnjo račionali- 
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zacijo mreže in delitve dela v posameznih dejavnostih na 
podlagi določenih meril in družbenih dogovorov republik in 
pokrajin. 

Ocenili smo celoten obseg naložb in njihovo usmerjanje na 
samoupravni podlagi v področja, ki so skupnega pomena za 
premagovanja ekonomskih težav in hitrejšo gospodarsko rast 
in razvoj. Samoupravna koncentracija in mobilnost akumula- 
cije sta ključna pogoja za uspešno razširjeno reprodukcijo in 
nadaljnji samoupravni razvoj ter za planiranje samo. 

8. Skupni razvojni programi bodo pomembna podlaga za 
aktivno skupno razvojno in ekonomsko politiko, da bi odpra- 
vili gospodarsko-strukturne neusklajenosti in neuravno- 
vešeno stanje, pospešili znanstveno-tehnološki napredek, 
povečali izvoz, okrepili učinkovitost in druge kvalitete gospo- 
darjenja v samoupravnem gospodarstvu. Pričakujemo, da bo 
na enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru organi- 
ziranih več velikih proizvodnih programov kot dolgoročnih 
akcij trajnega skupnega pomena. Ti skupni razvojni programi 
bodo zajeli reprodukcijske komplekse, ki imajo materialne in 
druge možnosti, lahko pa dosežejo največji razvojni, tehno- 
loški, proizvodni, izvozni oziroma ekonomski uspeh. To bi 
lahko bili programi pridelovanja koruze, pridobivanja žele- 
zove rude in jekla, posamezni energetski, industrijski, pro- 
metni, turistični in drugi programi in akcije, vedno obravna- 
vani v njihovi reprodukcijski kompleksnosti in z zadevnimi 
organizacijami združenega dela kot razvojno in ekonomsko 
povezanimi nosilkami takšnih akcij. 

Za takšne oblike sodobnih akcij bomo v okviru srednje- 
ročne in tekoče ekonomske politike razčlenili določene spod- 
bujevalne gospodarsko-sistemske rešitve in ukrepe razvojne 
in ekonomske politike, s katerimi bomo določili specifične 
pogoje za gospodarjenje - skupna vlaganja (vštevši tudi 
drobno gospodarstvo in tuje partnerje), obrestne mere, prila- 
gojene prispevnim stopnjam (akumulativnosti). in druge 
pogoje za financiranje reprodukcije, carinske, davčne in 
druge režime, rezerve, do načina poslovnega planiranja in 
bilanciranja. Vsak izmed teh programov oziroma samouprav- 
nih združenj bo imel veliko raziskovalno-razvojno funkcijo in 
kar najbolj učinkovito samoupravno odločanje, ki bosta teme- 
Ijjila na najsodobnejši tehnologiji upravljanja (projektovodno 
načelo, informatika, samoorganizacija, produktivnost dela in 
ustvarjalnost). 

S takimi oblikami samoorganizacije na glavnih smereh raz- 
vojne strategije bo prišla do izraza prednost združevanja dela 
in sredstev kot zgodovinsko nov način proizvodnje - globlja 
delitev in širša kombinacija dela, dodatni učinki zaradi inte- 
gracije (sinergetična zakonitost) oziroma rast proizvajalne 
sile dela na podlagi ekonomičnosti obsega in optimalne izbire 
na široki lestvici razvojnih možnosti. Takšne oblike samoor- 
ganizacije bodo postale uspešne nosilke sodobnih visoko 
storilnih proizvajalnih sil. predvsem; pri prestavljanju mej 
občutljivosti proizvodnje za energetsko-materialne in druge 
stroške, pri večkratnem povečanju rasti produktivnosti dela in 
ekonomskih učinkov (dohodkov) ter pri odpiranju novih raz- 
vojnih smeri in prostora za večje zaposlovanje. Končni rezul- 
tat nakazane programske samoorganizacije bo gotovo hitrej- 
ša gospodarska rast, kvalitativnejši razvoj in prosperiteta. 
Take oblike samoorganizacije bodo izraz kvalitativnih dejav- 
nikov razvoja, kot so: znanje, znanost, produktivnost in drugi 
dejavniki formacije dela, tehnično-tehnološki napredek, orga- 
nizacija delovnega procesa, proizvodnja in poslovanje ter 
drugi dejavniki, ki so pogoj za kakovosten skok v visoko 
storilnost proizvajalnih sil. 

9. Vključitev v svetovno delitev dela je ena ključnih sestavin 
razvojne politike. Težki problemi na področju ekonomskih 
odnosov s tujino so ena najresnejših omejitev razvojnih mož- 
nosti na začetku novega planskega obdobja. Za visok znesek 
servisiranja zunanjega dolga potrebujemo velik del tekočega 
deviznega priliva, kar onemogoča proizvodnjo v tistih gospo- 
darskih sektorjih, ki so odvisni od uvoza. Dalj časa bomo 
problem zadolženosti reševali z ustreznim povečanjem last- 
nega deviznega priliva oziroma z relativnim zmanjšanjem 
zunanje zadolženosti in z močno ekonomsko uspešno 
izvozno usmeritvijo. V središču dolgoročne razvojne in eko- 
nomske politike je usmeritev v večji izvoz in večje odpiranje 
do svetovnega gospodarstva, hkrati z ustreznimi strukturnimi 
spremembami v gospodarstvu in njegovi učinkovitosti.' 

Relevantna predvidevanja in projekcije ter poprejšnje raz- 

prave na podlagi ocen in opredelitev in dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, opravljene analize pogojev, 
potreb in možnosti razvoja kažejo, da moramo za nujno rast 
ekonomskih, socialnih in razvojnih rezultatov v obdobju 
1986-2000 ustvariti možnosti za približno 5% povprečno 
letno stopnjo gospodarske rasti z dinamiko, ki bi se hitro 
povečevala od ravni, ki v tekočem planskem obdobju stagnira 
(1981-1985: približno 1% stopnja rasti) do višje ravni v pri- 
hodnjem planskem obdobju (1986-1990: približno 4% 
stopnja rasti) in do te še višje ravni v nadaljnjem planskem > 
obdobju (1991 -1995: približno 5.5% stopnja rasti) ter ohrani- 
tev te višje ravni v končnem planskem obdobju (1996-2000: 
približno 6% stopnja rasti). Ta dinamika izhaja iz etapnega 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije. 

11. Sama razvojna zasnova je izpeljana iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. Ta zasnova, predvsem pa 
tempo gospodarske rasti in dinamike razvoja so bili glede 
realističnosti, konsistentnosti in zanesljivosti preverjani s sta- 
lišča: (a) znanih razmer in okoliščin razvoja, (b) ocene notra- 
njih razmer, potreb in možnosti za razvoj, (c) že opredeljenih 
in predpostavljenih gospodarskih sistemskih rešitev ter spre- 
jetih aktivnosti, zlasti pa glede večje vloge in aktivnosti vseh 
samoupravnih nosilcev družbenoekonomske dejavnosti v 
celotni družbeni reprodukciji. 

Ta zasnova je bila zlasti preverjana s stališča plačilnobiian- 
čnih omejitev, neskladja in deficita v notranjih materialno- 
finančnih bilancah, pičlosti domače akumulacije in omejenih 
možnosti za uporabo tujih sredstev (krediti, vlaganja, varče- 
vanje idr.)'. Hkrati smo preučevali različico hitrejše, približno 
približno 3% gospodarske rasti in različico hitrejše, približno 
5% ekonomske rasti.3 Usmeritev v pospešeno gospodarsko 
rast in razvoj pa smo ocenili kot možno, zaželeno in edino 
sprejemljivo inačico, seveda pod določenimi pogoji in ocenje- 
nimi možnostmi, in jo vključili v osnutek dolgoročnega druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. 

Analiza razmer, potreb in možnosti (subjektivnih in objek- 
tivnih. notranjih in zunanjih) kaže, da bi lahko v obdobju 
1986-2000 pod določenimi pogoji dosegli približno 5% 
stopnjo gospodarske rasti, ki bi ustrezala pospešenemu raz- 
voju in napredku. Takšna kakovostnejša gospodarska rast je 
nujen pogoj, da se Jugoslavija razvija kot druge države in da 
ne zaostane za njimi oziroma da nekoliko zmanjša razliko v 
razvoju in pokaže prednost svoje samoupravne ureditve. To je 
tudi pogoj, da pospešimo znanstvenotehnološki, ekonomski 
in socialni napredek, temeljito rešimo razvojne probleme 
zaposlenosti in zunanje ekonomske menjave ter tudi drugače 
omogočimo stabilnejši, uravnovešenejši in nsčrtovanejši raz- 
voj v prihodnjem obdobju. 

Razčlenili smo tudi inačico s približno 3% in 4% stopnjo 
gospodarske rasti. Vendar se je pokazalo, da takšne ravni 
rasti ne bi ne izražate ne omogočale vse globine kakovostnih 
sprememb v načinu gospodarjenja, predvidene z dolgoro- 
čnim programom ekonomske stabilizacije, zato bi lahko prej 
pričakovali, da bodo te spremembe napol izpeljane in da se 
bo zato razvoj ustavil, kar pomeni, da ne bomo dosegli niti teh 
stopenj zmerne gospodarske rasti. Če bi ohranili dosedanjo 
učinkovitost gospodarjenja in delovanja gospodarskega 
sistema, bi bila ob dosedanji verjetnosti uresničevanja planov 
tudi planirana, približno 5% stopnja gospodarske rasti, ure- 
sničena na precej nižji ravni. Vendar menimo, da je takšna 
učinkovitost nevzdržna, zato je s stabilizacijskim programom 
določeno, da se mora bistveno povečati. 

12. Dano koncepcijo, smeri, težišča in splošno smer spre- 
mmeb smo pripravljali in preverjali tudi s stališča bolj vse- 
stransko razvite družbe socialističnega samoupravljanja, za 
katero menimo, da jo lahko dosežemo in izoblikujemo ob 
koncu tega in na začetku naslednjega stoletja. V tej viziji so 
podani tudi nekateri futurološki elementi, ki jih je dejansko 
težko oceniti, ker so zaradi logike novih prodorov v tokovih 
socialnega, ekonomskega in znanstvenotehnološkega 
napredka lahko manj verjetni. Omenili pa smo jih zaradi 
celotne slike razvitejjše samoupravne družbe v prihodnosti, ki 
je tu imela določeno ciljno - kriterijsko funkcijo projekcije 
razvoja. To med drugim zahteva, da se vsakih pet let pred 
sprejetjem novih srednjeročnih planov ta vizija raziskuje, 
aktualizira in določa za naslednjih petnajst let in da je izho- 
diščna podlaga za tekoče srednjeročno planiranje. 

28 poročevalec 



Vizija bolj vsestransko razvite družbe socialističnega 
samoupravljanja mora nujno vsebovati bogastvo zaželenega, 
moč gotovosti in osmišljenost akcijskega delovanja (prizade- 
vanj). V skladu s tem temeljijo cilji in možni dosežki na sprejeti 
predpostavki, da bomo uspešno uresničevali skupne interese 
in cilje oziroma strategijo in politiko razvoja, ki so določeni z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. 

Pri tem upoštevamo reprodukcijsko celovitost, enotno 
samoupravno družbeno zasnovanost in splošno družbeno 
ekonomsko uspešnost uresničevanja strategije stabilizacij- 
skega programa, predvsem pa neogibne globoke kakovostne 
in po obsegu vsesplošne spremembe v načinu gospodarjenja 
in vodenja razvojne in ekonomske politike, zlasti pa: (1) 
uspešno premagovanje finančnih in gospodarskih težav, sta- 
gnacije gospodarske rasti in vzrokov ekonomske nestabilno- 
sti, inflacije in upadanja življenjske ravni, (2) premagovanje 
samozadostnosti v notranjem razvoju in odnosu do tujine z 
vodenjem aktivne skupne razvojne in ekonomske politike, (3) 
prilagojevanje gospodarskega in pravnega sistema zahtevam 
ekonomske stabilizacije in nadaljnjemu samoupravnemu raz- 
voju z oporo na ekonomski prisili, planskotržnem gospo- 
darstvu in ekonomski zakonitosti ter odločno krepitev organi- 
zacij združenega dela kot blagovnih proizvajalcev in nosilcev 
razširjene reprodukcije, (4) skrajno selektivno opredelitev raz- 
vojne usmeritve proizvodnje, zaposlenosti in investicij (zaradi 
pičlosti domače akumulacije, velikih obveznosti do tujine in 
omejenih možnosti za črpanje tujih sredstev), z dajanjem 
prednosti tistim programom in organizacijam združenega 
dela, ki imajo veliko proizvodno, izvozno in akumulativno 
sposobnost in ki samostojno in kot nosilci skupnih progra- 
mov proizvodnje in izvoza kar najbolj aktivirajo razpoložljive 
delovne, zgrajene, naravne in razvojne možnosti in zmogljivo- 
sti, ter pospešujejo znanstveno-tehnološki napredek, (5) ust- 
varjanje možnosti za večjo proizvodnjo energije, hrane in 
določenih bazičnih surovin na podlagi valorizacije domačih 
virov, manjše uvozne odvisnosti in ustvarjanja nujne podlage 
za nadaljnji razvoj drugih dejavnosti in izvoza; (6) odločno 
širjenje kmetijskega področja, drobenga gospodarstva, 
turizma, komunalno-stanovanjske in storitvenih dejavnosti, 
vštevši individualni sektor in delo s sredstvi, ki so osebna 
lastnina občanov, s spodbudnim aktiviranjem delovnih mate- 
rialnih in finančnih možnosti prebivalstva, (7) ustrezen razvoj 
železniškega, pomorskega, rečnega in zračnega prometa, 
integralnega transporta in zvez z zadevnim vodnim gospo- 
darstvom in drugo infrastrukturo. Te spremmebe in usmeritve 
bodo pripomogle k večji učinkovitosti gospodarjenja, 
nadaljnji rasti zaposlenosti in življenjske ravni, enakomernej- 
šemu regionalnemu razvoju, odpravljanju strukturnih neskla- 
dij in krepitvi ekonomske in obrambne moči države. 

13. Drugače kot srednjeročni družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990, ki je posvečen uresničevanju prve in 
druge etape dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije,4 temelji dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 na uresničitvi teh vsesplošnih sprememb in 
določa dolgoročne cilje in možne dosežke, vštevši tudi tretjo 
etapo stabilizacijskega programa, za katero so predvsem 
značilne tele naloge: (1) doseči razvito in ekonomsko učinko- 
vito samoupravljanje, (2) nenehno krepiti akumulativno spo- 
sobnost, (3) zvišati življenjsko raven, (4) doseči enakomerne- 
jši razvoj proizvodnih moči v državi, (5) okrepiti zlasti vlogo 
znanosti in tehnologije, (6) v razvojni usmeritvi pa povečati 
proizvodnjo energije, tehnološke industrije in kmetijstva ter 
(7) doseči ekonomsko enakopravno udeležbo v mednarodni 
delitvi dela, zlasti industrije, tako da bi dosegli svetovna 
merila in standarde v proizvodnji, izvozni in akumulativni 
(konkurenčni) sposobnosti. 

Izbira težišča in razvojnih smeri je torej za raven in okvire 
dolgoročne skupne razvojne in ekonomske politike strogo 
selektivna. Zato osnutek plana temelji na dolgoročnem pro- 
gramu ekonomske stabilizacije tudi glede predvidenih naka- 
zanih globokih vsesplošnih sprememb in prizadevanj za pro- 
gresivno preobrazbo vseh nosilcev družbene reprodukcije pri 
splošnem vzponu k bolj vsestransko razviti družbi socialistič- 
nega samoupravljanja. Pri tem je splošni neizogibni pogoj za 
uspeh aktivno in enotno usmerjeno delovanje subjektivnih sil 
socialističnega samoupravljanja s poudarki in odločnostjo 
dejavnosti iz predloga sklepov 13. seje CK ZKJ. Brez spre- 
membe proizvodnih razmerij, zavesti in obnašanja, brez 

močnih motivizacijskih dejavnikov in množične pobude ter 
delovnih prizadevanj delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi in občanov ne bi mogli doseči takšnih sprememb in 
uspehov glede zboljšanja samoupravljanja in izpolnitve 
visoko storilnih materialnih proizvodnih sil. 

14. Zasnova in projekcije razvoja metodološko temeljijo na 
metodah bilanciranja in modelskega dinamičnega projici- 
ranja in smo jih predvsem z njim tudi preverjali, pri čemer smo 
pripravili: bilanco prebivalstva in zaposlenosti, bilance 
zunanje ekonomske menjave, bilance proizvodnje energije, 
bazičnih surovin in hrane, bilance oblikovanja in delitve bruto 
družbenega proizvoda, bilance razpoložljivih sredstev z bilan- 
cami osebne, splošne in skupne porabe ter bilance akumula- 
cije z bilanco virov in namenov sredstev za investicije.5 

Projekcija tempa gospodarske rasti in dinamike razvoja, ki 
je vključena v predlog osnutka dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije, se približno ujema s projekcijo Konzorcija 
ekonomskih institutov iz zbirne študije6 in je samo malo večje 
v zadnjem desetletju planskega obdobja. V tej zbirni študiji je 
rečeno: »... računa se, da lahko v obdobju 1986-2000 dose- 
žemo približno 4,5% stopnjo rasti družbenega proizvoda ozi- 
roma 4,2% v prvi petletki, 4,5% v drugi in 4,8% stopnjo v 
tretji.« 

Upoštevati pa moramo, da so vse te kvanitifikacije relativ- 
nega pomena in da rabijo predvsem zato, da se poudarijo 
vrsta, smer in domet kakovostnih sprememb, tj. nimajo 
pomena temeljnih proporcev in razsežnosti nalog, kot jih 
imajo srednjeročni (petletni) plani. To pa zato, ker je zaradi 
pospešenega razvoja znanosti in naglih tehničnih in tehno- 
loških sprememb le težko dejansko odmeriti posamezne agre- 
gatne in sektorske veličine, zlasti pa ni mogoče dolgoročno in 
z veliko zanesljivostjo ugotoviti ekonomske učinke posamez- 
nih dejavnikov ekonomske rasti in razvoja. 

Vse vrednostne količinske projekcije, vključene v osnutku 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije, so izražene 
realno (v cenah iz leta 1983) in v povprečjih, za vso državo. 
Seveda imajo makroekonomske vrednostne kategorije, dane 
na temelju sedanje informativne podlage, ustrezno omejeno 
vrednost tudi glede zanesljivosti, ker vsebujejo tudi dotedanji 
vpliv visoke inflacije. 

Tudi sami procesi, prikazani za vso državo, so globalnega in 
sintetičnega pomena. To je treba upoštevati pri njihovi upo- 
rabi, zlasti glede na to, da je v preteklem obdobju razvoja 
prišlo do pomembnih sprememb in različen razvoj republik in 
avtonomnih pokrajin, zlasti posameznih ožjih območij, pa 
tudi med posameznimi sektorji, področji in panogami gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti.7 

15. Takšna projekcija razvoja temelji na precej večji ravni 
samoupravne družbene organiziranosti in tehnično tehno- 
loškega napredka v gospodarstvu, ter na krepitvi pozitivne 
vloge ekonomskih zakonitosti in tržnih meril ter precej večjem 
in uspešnejšem vključevanju v mednarodno menjavo in deli- 
tev dela. 

Za uspešno uresničevanje skupnih interesov in ciljev raz- 
voja in drugih elementov skupne strategije dolgoročnega 
razvoja bomo izpopolnili gospodarski sistem in z ekonomsko 
in razvojno politiko ustvarili nujne možnosti za mobilizacijo 
vseh subjektivnih sil in razpoložljivih razvojnih potencialov, 
zlasti s sinhroniziranimi skupnimi delovnimi in razvojnimi 
programi in plani, ki jih bomo sprejeli v tem in naslednjem 
obdobju. 

Glavni poudarek nadaljnje izpopolnitve gospodarskega 
sistema, ki je bistvenega pomena za uspešno uresničevanje 
skupne strategije dolgoročnega razvoja, bo na razvijanju in 
vpeljevanju celotnega sistema razširjene reprodukcije in 
temeljih socialističnega samoupravljanja, s čimer bomo ust- 
varili realno podlago za zagotovitev vodilnega položaja delav- 
skega razreda v družbeni reprodukciji. 

V skladu z opredelitvami dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije bodo spremembe v sistemu in praksi 
samoupravnega družbenega planiranja omogočite učinkovito 
usmerjanje in usklajevanje razvoja v dogovorjenih smereh, 
predvsem s samoupravnim sporazumevanjem reprodukcijsko 
povezanih organizacij združenega delu in z usklajevanjem 
njihovih planov ter z dogovarjanjem o skupnih interesih in 
ciljih oziroma o skupni razvojni in ekonomski politiki, ki bo 
temeljila na planih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
planih republik in avtonomnih pokrajin. 
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Med uresničevanjem dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000 bomo dosegli tudi druge 
velike spremembe na ekonomskem, socialnem in družbeno- 
političnem področju v duhu dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. S spremembami v sistemu in praksi 
delitve in v celotnem sistemu vrednotenja v družbi, vštevši 
tudi razmerja cen, bomo zagotovili dosledno uporabo in 
uveljavitev meril vrednotenja po prispevku živega in minulega 
dela, hkrati pa odpravili admnistrativno urejanje razmerij na 
tem področju. S spremembami na socialnem področju bomo 
okrepili motivizacijo in interes delavcev za delo in ustvarjal- 
nost ter odpravili tiste socialne razlike, ki niso rezultat dela, 
hkrati pa povečali razlike na podlagi dela in ustvarjalnosti kot 
osnove za odpravljanje uravnilovke in neopravičenih za- 
služkov. 

K uspešnemu uresničevanju dolgoročnega družbenega 
plana razvoja Jugoslavije za obdobje 1986-2000 ter dolgoro- 
čnih planov drugih družbenopolitičnih in samoupravnih sub- 
jektov bosta prispevala tudi določitev skupne znanstvene, 
tehnološke in energetske strategije ter proučevanje demo- 
grafskih, ekoloških in obrambnih problemov v zvezi z dolgo- 
ročnim razvojem. Strategije teh področij je treba z ustreznimi 
družbenimi dogovori sprejeti skupaj z družbenim planom 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 
1 Predvidevamo, da bo Uvoz blaga In storitev v obdobju 1986-2000 
realno rasel približno po 6% stopnji, uvoz pa približno po 5% stopnji 
In da bo ob koncu planskega obdobja njun delež v družbenem 
proizvodu znašal približno 30%. (Pri oceni za začetno leto 1985 smo 
upoštevali realna razmerja Izvoza in uvoza v letu 1983 in oceno 
realnega Izvoza In uvoza za leti 1984 In 1985). 2Med drugim smo pripravili več študijskih in analitičnih ter drugih 
gradiv in projekcij, da bi objektivizirali akumulacijo, akumulativne 

sposobnosti in naložbe, ter ocenili njihov prispevek k tempu gospo- 
darske rasti in dinamiki razvoja (s to dejavnostjo nadaljujemo, 
čeprav s številnimi metodološkimi težavami, omejitvami in 
pomanjkljivostmi informativnih virov). 
3V obdobju 1948-1982 ter v obdobju 1966-1980 je znašala stopnja 
gospodarske rasti 5,8%, medtem koje v obdobju 1971-1982znašala 
4,9%. Ta stopnja je bila izraz predvsem ekstenzivnega razvoja,m 
dosežena pa je bila predvsem ponavljanjem in razmnoževanjem 
sedanjih industrijskih objektov in gospodarskih struktur, nizke učin- 
kovitosti in velike uvozne odvisnosti (stalno zadolževanje). 

V separatu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije: Stra- 
tegija In temel/i politike razvoja, je predvidena 3,6% stopnja gospo- 
darske rasti za obdobje 1981-2000, in sicer: v desetletju 1981-1990 
- 3,3, za naslednje desetletje, 1991-2000 pa 3,9%. 
4Glej osnutek odloka o glavnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986—1990, Beograd, 12. julija 1984, ki ga je 19. junija 1984 sprejel 
zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da bi ga obravnavali v 
skupščinah republik in skupščinah avtonomnih pokrajin ter Sku- 
pščini SFRJ. 
'Te bilance še naprej pripravljamo v okviru izpopolnjevanja nove 
tehnologije planiranja skupaj z zboljševanjem tudi drugih metod, 
analiz in predvidevanj ter dosedanjimi aktivnostmi za izpopolnitev in 
zboljšanje informativne podlage v okviru statistično-obračunskega 
sistema In drugih sistemov v okviru enotnega družbenega sistema 
informiranja. 
"Zbiranje študija: Dolgoročni razvoj Jugoslavije, 1980—2000. Pro- 
blemi, pogoji, možnosti, str. 31 - izdaja Konzorcij ekonomskih inšti- 
tutov Beograd, marec 1984. 
'Zaradi vpogleda v prejšnji razvoj socialističnih republik in socialisti- 
čnih avtonomnih pokrajin (1947-1983) je Zvezni zavod za družbeno 
planiranje skupaj z Zveznim zavodom za statistiko pripravil posebno 
statistično publikacijo v okviru priprav srednjeročnega in dolgoro- 
čnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1990-2000 z naslo- 
vom: »Glavni kazalniki razvoja socialističnih republik in socialisti- 
čnih avtonomnih pokrajin 1947—1983«, Beograd, maja 1984. 

OSNUTEK ODLOKA 

o temeljnih smernicah 

družbenoekonomskega razvoja in okvirih 

ekonomske politike Jugoslavije za 

obdobje 1986-1990 (ESA-537) 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi s 
104. členom zakona o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije je sprejela Sku- 
pščina SFRJ na seji Zbora republik'in pokrajin 1984 

ODLOK 

O TEMELJNIH SMERNICAH 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA 
IN OKVIRIH EKONOMSKE POLITIKE 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 

1. Ta odlok določa osnovne elemente za pripravo skupne 
razvojne in ekonomske politike in opredeljuje področja dogo- 
varjanja za družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 
Obenem morajo biti smernice, določene s tem odlokom, sku- 
paj s smernicami drugih nosilcev planiranja podlaga za 
usmerjanje priprav samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih planov in planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

2. Pri pripravi samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov in planov za obdobje 1986-1990 morajo 
samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti na podlagi sklepov XII. kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije, dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije, dosežene stopnje razvoja proizvajalnih družbenih sil in 
problemov pri dosedanjem razvoju ter zaostrenih pogojev na 
svetovnem trgu ustvarjati na podlagi znanstvenih sppoznanj 
potrebne možnosti za stabilen in učinkovit socialistični 
samoupravni in družbenoekonomski razvoj. 

Eden izmed bistvenih pogojev za realnost planov in njihovo 
uspešno uresničevanje je dosledno upoštevanje delovanja 
ekonomskih zakonitosti, tržnih meril gospodarjenja, neovi- 
rano delovanje enotnega jugoslovanskega trga in hkrati prila- 
gajanje gospodarskega in pravnega sistema zahtevam eko- 
nomske stabilizacije. 

3. Pri pripravi planov samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986-1990 
bodo izhodišče tudi opredelitve, ki so prišle do izraza med 
pripravo dolgoročnih planov razvoja do leta 2000. 

4. Razpoložljivi proizvodni potenciali in uresničevanje poli- 
tike ekonomske stabilizacije omogočajo, da se v naslednjem 
obdobju uspešneje obvladajo materialne in druge težave in 
omejitve, zlasti glede izražeanega neravnovesja v materialnih 
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bilancah, bremena zunanjega dolga, strukturnih neusklajeno- 
sti, nizke delovne storilnosti in učinkovite uporabe sredstev. Z 
obvladanjem ključnih materialnih in drugih nesorazmerij v 
gospodarstvu in reprodukciji v celoti je treba ublažiti in 
postopno odpravljati vzroke inflacije, ki je še naprej eden 
največjih ekonomskih in socialnih problemov. Uresničevanje 
aktivne politike zunanjetrgovinske menjave in normalizacije 
zunanjih finančnih tokov in sodelovanja, neodložljiva 
finančna konsolidacija gospodarstva,uresničitev predvidenih 
kakovostnih sprememb in maksimalna uporaba razpoložljivih 
zgrajenih in naravnih potencialov, uresničevanje -politike 
hitrejšega produktivnega zaposlovanja in učinkovitejšega 
nadaljnjega investiranja s poudarkom na izvozni usmeritvi ter 
povečanje akumulativne sposobnosti bodo znatno omilili težo 
ekonomskih in socialnih problemov ter ustvarili ekonomske 
in druge ugodnejše možnosti za uravnovešenejši, hitrejši in 
učinkovitejši ekonomski razvoj. Pospešene bodo potrebne 
spremembe v gospodarskem sistemu, razvojni in ekonomski 
politiki ter ustvarjene možnosti za učinkovitejši način dela in 
poslovanja samoupravnih organizacij združenega dela in dru- 
gih subjektov družbene reprodukcije. 

5. V drugi etapi uresničevanja dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, ki bo razčlenjena s plani razvoja za 
obdobje 1986-1990, morajo biti glavni cilji družbenoekonom- 
skega razvoja: 

1) hitrejši in odločnejši razvoj socialistične samoupravne 
družbenoekonomske ureditve kot temelja samoupravne inte- 
gracije in ponovne krepitve napredka jugoslovanske družbe. 

Spremembe v gospodarskem sistemu in družbeni praksi 
morajo uveljaviti ustavno vlogo delavcev in zagotoviti eko- 
nomsko afirmacijo samoupravnega odločanja; 

2) zboljšanje delovnih pogojev in povečanje življenjske 
ravni delovnih ljudi, ki temeljijo na dinamiziranju gospodar- 
ske rasti, kakovostnih strukturnih spremembah in učinkovitej- 
šem gospodarjenju. 

Razčlenitev mehanizma samoupravne razširjene reproduk- 
cije bo zagotovila večje kroženje in koncentracijo akumula- 
cije in drugih faktorjev razvoja na ekonomskih podlagah na 
enotnem jugoslovanskem trgu kot pogoj za uravnovešenejšo 
inn učinkovitejšo rast proizvodnje, dohodka in akumulacije in 
na tej podlagi zboljšanje delovnih pogojev in povečanje živ- 
ljenjske ravni. Razčlenjen bo mehanizem financiranja skupnih 
proizvodnih programov in zagotovljeni ustrezna koncentra- 
cija in kroženje akumulacije na enotnem jugoslovanskem 
prostoru; 

3) krepitev položaja gospodarstva Jugoslavije v mednarod- 
nih ekonomskih odnosih in njegovo učinkovitejše in uravno- 
vešenejše vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Ta cilj bo dosežen s takšno rastjo izvoza, ki mora biti v celoti 
večja od rasti uvoza in rasti družbenega proizvoda. Tako bo 
višina zunanjega dolga1 države omejena v okvire, ki omo- 
gočajo uspešen gospodarski razvoj in nadaljnje prilagajanje 
gospodarstva zahtevam svetovnega trga; 

4) nadaljni porast zaposlenosti, zlasti mladih šolanih ka- 
drov. 

Razvojna in ekonomska politika in prilagajanje gospodar- 
ske strukture in sistema izobraževanja, sprostitev pobud za 
samoaktiviranje, boljše izkoriščanje proizvodnih sredstev ter 
drugi ukrepi in dejavnosti bodo zagotovili produktivno zapo- 
slovanje, zlasti mladih strokovnih kadrov, da; bi se do leta 1990 
število nezaposlenih zmanjšalo za polovico in zaposlila 
večina šolanih kadrov; 

5) vzpostavitev skladnejših in stabilnejših odnosov v toko- 
vih družbene reprodukcije in na tej podlagi odprava vzrokov 
inflacije in znatneje zaviranje rasti cen. 

Učinkoviteje bomo odpravljali vzroke rasti cen in drugih 
oblik inflacije. Z boljšo organizacijo trga, predvsem pa z 
izpopolnitvijo ustreznih tržnih mehanizmov ter večjim odpi- 
ranjem trga in krepitvijo konkurenčnih pogojev, bomo zbolj- 
šali delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Izvajali bomo 
politiko, določeno v protinflacijskem programu in dolgoro- 
čnem programu ekonomske stabilizacije, da bi rast cen iz leta 
v leto postopno upadala, tako da bi se stopnja inflacije do leta 
1990 približala povprečni stopnji inflacije v razvitih državah 
OECD. 

II. 
6. Predhodne ocene, ki temeljijo na strokovnih in znanstve- 

nih raziskovanjih pogojev in možnosti za razvoj Jugoslavije 
do leta 2000, in njihova nadrobna razčlenitev za obdobje do 
leta 1990 na podlagi doslednega izvajanja opredelitev iz dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije opozarjajo na 
to, da bi lahko proizvodnja v naslednjem petletnem obdobju 
rasla tako kot družbeni proizvod, t. j. približno 4% na leto. Pri 
tem bi znašala stopnja rasti industrijske proizvodnje približno 
5%, kmetijske približno 3%, izvoza blaga in storitev približno 
6%, uvoza blaga in storitev približno 5%, zaposlenosti v druž- 
benem sektorju približno 2%, delavne storilnosti 2 do 3%, 
življenjske ravni približno 3 do 4% in povprečnega osebnega 
dohodka na delavca 2 do 3%. 

7. Razvojna politika bo v obdobju do leta 1990 temeljila 
predvsem na večjem aktiviranju zgrajenih zmogljivosti in raz- 
položljivih potencialov ter boljši kombinaciji proizvodnih 
dejavnikov, na krepitvi pozicije jugoslovanskega gospo- 
darstva v mednarodni delitvi dela, na večjem vplivu znanosti 
in tehnološkega napredka na rast proizvodnje in učinkovito- 
stigospodarjenja ter na ustvarjanju možnosti za večje produk- 
tivno zaposlovanje in rast življenjske ravni. Z večjim opiran- 
jem na lastne moči moramo popolneje izkoriščati razpolož- 
ljive zmogljivosti, odpraviti ozka grla in neusklajensoti v 
gospodarski strukturi ter na tej podlagi krepiti materialno 
osnovo združenega dela, povečevati stopnjo notranje likvid- 
nosti in vse oblike porabe omejiti v realne materialne okvire, v 
sistemu delitve pa odpravljati inflacijske elemente. 

Strategija in politika razvoja bosta v obdobju 1986-1990 
spodbujali proizvodno usmeritev: 

- v popolnejše in učinkovitejše izkoriščanje obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti z njihovo posodobitvijo, rekonstruk- 
cijo, preusmeritvijo in celotno organizacijo dela na boljših, 
kakovostnejših podlagah. Na podlagi ostrejših ekonomskih 
meril domačega in svetovnega trga je nujno treba znova 
proučiti večino sedanjih proizvodnih programov in po potrebi 
izdelati programe za njihovo prilagajanje, preusmerjanje in 
inovacije s širšo delitvijo dela in povezovanjem na podlagi 
združevanja dela in sredstev. Hkrati je nujno treba uvesti nove 
metode in oblike proizvodnje in poslovanja visoke učinkovito- 
sti (delo v več izmenah, podaljšanje obratovalnega časa, kon- 
tinuirana proizvodnja, spodbujanje produktivnejšega dela, 
zmanjšanje proizvodnih in transportnih stroškov idr.); 

- v povečanje proizvodne energije, osnovnih surovin in 
hrane za zadovoljevanje domačih potreb, zmanjšanje uvozne 
odvisnosti in ustvarjanje možnosti za večji izvoz proizvodov 
višje stopnje obdelave. Pri proizvodnji in porabi energije, 
hrane, surovin in drugih reprodukcijskih potreb je treba 
doseči kar največjo smotrnost in kar se da varčevati. 

- v razvoj predelovalnih in storitvenih zmogljivosti, ki se 
opirajo na domače vire ter znanstvene in tehnične dosežke, 
so pa izvozno usmerjene in lahko v večji meri kooperirajo z 
industrijo tujih partnerjev. Težišče je na pospešenem razvoju 
industrije visokih tehnoloških performanc (elektronika, 
oprema za avtomatizacijo, proizvodnja elementov, sklopov in 
agregatov, elektrooprema, procesni postroji, rudarski, kmetij- 
ski in gradbeni stroji, prometna sredstva in oprema idr.), 
turizma, drobnega gospodarstva in drugih proizvodnih in 
storitvenih zmogljivosti. V industriji in na drugih področjih 
bodo ustanovljeni močni raziskovalno-razvojni centri; 

- v porast proizvodnje in drugih dejavnosti, ki bo spremljal 
hitrejši razvoj železniškega, pomorskega in rečnega prometa, 
razvoj zvez in integralnega prometa. 

Na podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije moramo skrajneje selektivno konkretizirati 
razvojno-proizvodno usmeritev. Zaradi izredno omejenih 
možnosti za financiranje razvoja moramo razpoložljivo aku- 
mulacijo usmeriti v težiščne točke (programe) strukturnih 
sprememb in za to v mehanizmu razširjene reprodukcije 
zagotoviti možnosti za neovirano kroženje in koncentracijo 
sredstev, ki bo ustrezala smotrnemu razvoju proizvajalnih sil. 

Težišče pri uresničevanju proizvodne usmeritve bo v 
naslednjem petletnem obdobju na uresničevanju skupnih 
programov proizvodnje in izvoza na podlagi združevanja dela 
in sredstev na širšem jugoslovanskem prostoru. S skupnimi 
proizvodnimi programi je treba zajeti področija, kot so pridelo- 
vanje koruze, pridobivanje železove rude in proizvodnja jekla, 
posameznih barvastih kovin in bazičnih surovin, graditev veli- 
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kih energetskih in industrijskih kompleksov, proizvodnja pro- 
metne in telekomunikacijske opreme, živinoreja in ribištvo, 
večji izvoz na podlagi skupnih vlaganj s tujimi partnerji idr. 
Osnovna merila za uresničevanje teh programov bodo temel- 
jila na izrabi komparativnih prednosti ter sodobnih tehnično- 
tehnoloških dosežkov, da bi bili proizvodi in storitve čim 
konkurenčnejši na domačem in svetovnem trgu. 

Na podlagi takšne proizvodne usmeritve moramo zavreti 
rast materialnih stroškov proizvodnje in zmanjšati njihov 
delež v bruto družbenem proizvodu oziroma celotnem pri- 
hodku vsaj za 6%, pospešiti pa rast družbenega proizvoda, 
amortizacije, dohodka, akumulacije in realnih osebnih do- 
hodkov. 

Postopek za sprejemanje investicijskih in drugih gospodar- 
skih odločitev organizacij združenega dela bo zboljšan z 
opiranjem na ustrezne informativne osnove, znanstvene in 
strokovne ocene ter dogovorjena merila. Vsako, zlasti večjo 
nameravano investicijo, bosta investitor in kreditor ocenila po 
merilih razvojnih učinkov, predvsem pa glede možnosti za 
plasma na domačem in tujem trgu, zanesljivosti pri oskrbi z 
energijo in surovinami, možnosti za uvoz in izvoz ter plačilno- 
bilančne omejitve, prispevka k porastu produktivnega zapo- 
slovanja, stopnje samofinanciranja in rentabilnosti investicij 
in posebne zahteve, če gre za investicije s specifičnim name- 
nom. Sam proces investiranja - od raziskav, investicijskih 
odločitev in projektiranja do graditve in redne proizvodnje - 
moramo zboljšati s povečanjem učinkovitosti, tako da se čas 
graditve skrajša za polovico sedanjega časa graditve in 
zmanjšajo gradbeni stroški. V strukturi investicij se bo 
povečal delež tehnološke in druge opreme v primerjavi z 
deležem gradbenih in vzporednih investicij. 

8. Z družbenim planom Jugoslavije bo določena skupna 
razvojna politika za energetiko, določene osnovne surovine, 
kmetijstvo, tehnologijo, promet in ekonomske odnose s tu- 
jino. 

9. Razvoj energetike bo temeljil na ekonomsko opraviče- 
nem razvoju in smotrnem izkoriščanju domačih energetskih 
virov in smotrni porabi energije, da bi se specifična poraba 
energije na enoto proizvoda zmanjšala do leta 1990 za pri- 
bližno 10%, na razvoju in ekonomsko smotrnem izkoriščanju 
nekonvencionalnih virov energije, nujnem uvozu, povečanju 
energetske učinkovitosti ter varčevanju vseh oblik energije. 

Težišče pri razvoju energetike bo predvsem na sistemati- 
čnem raziskovanju energetskih virov, bistvenem povečanju 
pridobivanja premoga, intenzivni graditvi hidrocentral na vod- 
nih tokovih in termocentral z veliko posamično močjo ter na 
ekonomsko ugodnih ležiščih premoga. 

Do konca leta 1985 bodo določeni program graditve elek- 
troenergetskih zmogljivosti do leta 1990 in pogoji za njegovo 
uresničitev. Do omenjenega roka bodo organizacije združe- 
nega dela s samoupravnimi sporazumi določile pogoje za 
zmanjšanje porabe tekočih goriv z nadomestitvijo s kurilnim 
oljem, kjerkoli je to tehnološko mogoče. Bistveno se bo 
povečal delež belih derivatov pri predelavi surove nafte. 

Intenzivirana bodo raziskovanja in osvajanje tehnologije za 
pridobivanje in upor&bo energije ter za proizvodnjo energet- 
ske opreme. Ustvarjene bodo možnosti za hitrejše osvajanje 
in večjo proizvodnjo opreme za rudnike in termoelektrarne ter 
za hitrejše vključevanje domače strojne industrije za proiz- 
vodnjo opreme za jedrske elektrarne. 

V okviru skupne energetske politike bodo ustvarjene mož- 
nosti za vzpostavitev enotnega energetskega sistema države, 
za oblikovanje enotnega sistema cen na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, za skupno planiranje proizvodnje in porabe ener- 
gije ter za enotna merila za razvoj in graditev energetskih 
zmogljivosti, ki utegnejo imeti zanesljive učinke in prispevati 
k zmanjšanju uvozne odvisnosti države. 

10. Z večjim pridobivanjem osnovnih surovin, predvsem 
železove, bakrove, svinčeve in cinkove rude ter boksita in na 
tej podlagi z večjo proizvodnjo osnovnih kovin: jekla, alumi- 
nija, bakra, svinca in cinka, nadalje nekovinskih surovin 
(azbestnega vlakna, soli surovin za ognjevzdržne materiale 
idr.) in bazičnih kemičnih surovin (primarnega bencina, suro- 
vega fosfata, kalijeve soli, farmacevtskih surovin, monomerov 
za kemična vlakna in sintetičnega kavčuka), bosta zagotov- 
ljena zmanjšanje uvoza in učinkovitejše vključevanje v med- 
narodno delitev dela. 

11. Določili bomo politiko, ukrepe in dejavnosti, ki bodo 

ustvarili možnosti za znatno smotrnejšo izrabo proizvodnih 
zmogljivosti v kmetijstvu, da bi dosegli takšen obseg in struk- 
turo proizvodnje, ki bi zadostovala za porabo v državi, ustvar- 
janje ustreznih rezerv in stabilno rast izvoza kmetijskih pridel- 
kov in živil. Zato se bodo ob večji uporabi sodobnih znanstve- 
nih in tehnoloških dosežkov ter ob ugodnejšem izkoriščanju 
zemljišča, vode in drugih proizvodnih dejavnikov občutno 
povečali pridelki na hektar, zboljšala intenzivna živinoreja in 
zagotovila ustrezna proizvodna struktura. 

Z aktivno agrarno politiko in širšimi ukrepi ekonomske 
politike bomo vzpostavili dolgoročnejše pogoje za gospodar- 
jenje v kmetijstvu. S skupnimi projekti večje ekonomske opra- 
vičenosti je treba pritegniti dodatna investicijska sredstva, 
nujna za rast proizvodnje, predvsem strateških proizvodov, 
zlasti pa žita in mesa. S povečano kmetijsko proizvodnjo in 
močnejšim razvojem agroindustrijskega kompleksa, pred- 
vsem s skupnimi razvojnimi programi, bomo zagotovili večjo 
proizvodnjo hrane za domače potrebe, za ustrezne rezerve in 
za izvoz. 

12. S skupno razvojno prometno politiko bomo zagotovili, 
da se odpravijo zastoji pri razvoju ter kakovostneje zadovolju- 
jejo sedanje in vse večje potrebe v transportu in zvezah. S 
spremembo sedanje strukture bomo povečali učinkovitost, 
smotrnost, kakovost in varnost prometa in s tem družbeno 
rentabilnost prevoza. Ustvarjali bomo tudi možnosti za učin- 
kovitejše vključevanje jugoslovanskega prometa in zvez v 
mednarodni prometni sistem. 

13. Na področju tehnologije bo težišče na lastnem razvoju, 
ki temelji na skupni strategiji znanstvenoraziskovalnega dela, 
zlasti prj izkoriščanju surovin in drugih virov ter pri proiz- 
vodnji opreme za njihovo izkoriščanje, proizvodnji novih 
surovin in materiala, biotehnologiji idr. ob selektivnem uvozu 
tuje tehnologije. 

Zagotovili bomo hitrejše vključevanje iastnega znanstveno- 
raziskovalnega dela v razvoj novih tehnologij, predvsem na 
področju informatike, optičnega prenosa, mikroelektronike in 
robotike; pri prenosu in obdelavi podatkov ter logičnega 
programskega upravljanja in krmiljenja elektroenergetskega 
in drugih sistemov, pri avtomatizaciji upravljanja v industriji in 
drugih dejavnostih. 

Pri razvoju strojne industrije so nujne konzorcialne oblike 
združevanja in povezovanja proizvajalcev opreme, pretežno 
namenjene izvozu. Glavna smer za nadaljnji razvoj strojne 
industrije in drugih industrij za predelavo kovin, kemične in 
druge industrije bo množična proizvodnja elementov, sklopov 
in agregatov (intermediarna proizvodnja) na ravni kakovosti 
svetovnih norm, tako da bosta 2/3 te proizvodnje namenjeni 
izvozu, zlasti s trajnimi oblikami industrijske kooperacije. 

14. S politiko razvoja ekonomskih odnosov s tujino bomo 
zagotovili učinkovitejšo vključitev v mednarodno delitev dela. 
Do leta 1990 moramo gotovo podvojiti obseg izovza in pri tem 
uravnovesiti zunanjetrgovinske menjavo, ustvariti suficit v 
plačilni bilanci, zunanji dolg pa absolutno In relativno zmanj- 
šati. 

Pri planiranju razvoja ekonomskih odnosov s tujino mora 
biti posebno težišče na razširitvi proizvodne kooperacije in 
specializacije, skupnih vlaganjih, znanstveno-tehničnem 
sodelovanju ter drugih sodobnih oblikah sodelovanja. 

Ob upoštevanju merila svetovnega trga se bodo pri proiz- 
vodnji ustvarjale možnosti za precejšnje zboljšanje izvozne 
sposobnosti jugoslovanskega gospodarstva in na tej podlagi 
za stabilno dinamično rast izvoza kot enega glavnih strateških 
ciljev gospodarske rasti in stabilizacije plačilne bilance ter 
celotnega družbenoekonomskega razvoja države. Obseg 
uvoza blaga in storitev mora biti usklajen s plačilnobšlančnimi 
možnostmi in politiko rasti proizvodnje in izvoza. Odločno 
bomo ukrepali, da odpravimo dosedanje pomanjkljivosti in 
zboljšamo organizacijo nastopa jugoslovanskega gospo- 
darstva na mednarodnem trgu. 

Ustvarili bomo možnosti, da na podlagi obojestranskih inte- 
resov v okviru uravnovešene in stabilne menjave zboljšamo 
ekonomsko sodelovanje z vsemi regijami in državami, zlasti z 
državami v razvoju. 

Usmeritev v politiki zmanjšanja dolga in zadolženosti v 
tujini bo omejitev obsega dolga in stopnje zadolženosti v 
tujini v ekonomsko sprejemljive okvire; pri tem bi zapadle 
obveznosti v primerjavi s tekočim deviznim prilivom ob koncu 
obdobia znašale največ 25% njihovega obsega. Črpanje 
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zunanjih sredstev bomo usmerili samo v tiste projekte in 
programe proizvodnje, ki bodo po merilih svetovnega trga 
poslovali rentabilno in omogočali redno poravnavo obvezno- 
sti iz zunanjih kreditov. 

15. Vodili bomo aktivno politiko in ustvarili možnosti za 
enakomernejši razvoj vseh republik in avtonomnih pokrajin. 
Politika regionalnega razvoja mora omogočiti večjo speciali- 
zacijo in delitev dela znotraj države in na tej podlagi večjo in 
ekonomsko smotrnejšo vključitev v medhžirodno delitev dela 
na podlagi združevanja dela in sredstev zainteresiranih orga- 
nizacij združenega dela. V okviru politike regionalnega raz- 
voja na ravni Jugoslavije bo imel posebno mesto razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.2 Politika 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo se bo uresničevala v okviru aktivne in celovite politike 
regionalnega razvoja države v celoti, da bi s tem dosegli 
njihov smdtrnejši in učinkovitejši razvoj. 

Najhitrejšemu razvoju SAP Kosovo kot najmanj razvitemu 
območju v državi bomo tudi v prihodnje posvečali posebno 
pozornost in ustvarjali možnosti zanj. 

Glavna pot za uresničevanje politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo mora biti v 
naslednjem planskem obdobju v opiranju na lastne moči, 
združevanju dela in sredstev in sistemu spodbujanja. V 
sistemu spodbujanja, vštevši tudi Sklad federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, so v naslednjem obdobju potrebne pomembne 
spremembe, dograditev in izpopolnitev v skladu z dolgoro- 
čnim programom ekonomske stabilizacije.3 

16. Z ukrepi razvojne in ekonomske politike bomo zagoto- 
vili snpotrno izrabo naravnih virov, zrhanjšali zasićenost pro- 
stora, čezmerno izkoriščanje energetskih in mineralnih suro- 
vin, onesnaževanje vode, zemljišča in zraka pa omejili v druž- 
beno sprejemljive okvire. Organizirali bomo zbiranje sekun- 
darnih surovin in omogočili, da se z raznimi tehnološkimi 
postopki znatneje znova uporabljajo v proizvodnji. 

17. Zagotovili bomo nadaljnji razvoj in krepitev splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, da bi povečali 
varnost in družbenopolitično stabilnost države. Pri planiranju 
in uresničevanju družbenoekonomskega razvoja bomo upo- 
rabljali tudi obrambno-zaščitna merila, zlasti pri razvoju infra- 
strukture, bazične industrije, strojne industrije, proizvodnje 
hrane, predelovalne industrije, prometa in zvez ter drugih 
storitev, pomembnih za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. 

III. 
18. Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabili- 

zacije, navedenih glavnih ciljev, skupnih interesov ter proiz- 
vodne usmeritve in glavnih proporcev razvoja za obdobje 
1986-1990 je mogoče nujen kakovostni preokret v intenziven 
razvoj ter nujne dinamične in strukturne spremembe ure- 
sničiti z večjimi napori vseh družbenih subjektov in z ustrez- 
nimi prilagoditvami gospodarsko-sisternskim in ekonomsko- 
političnim pogojem za gospodarjenje in razvoj. 

19. Z aktivno razvojno politiko, ukrepi ekonomske politike 
in instrumenti gospodarskega sistema bodo za vse subjekte 
zagotovljeni enakomernejši splošni pogoji za pridobivanje 
dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu. Ti pogoji morajo 
temeljiti na ekonomskih merilih in spodbujati ekonomsko 
motivacijo in selekcijo organizacij združenega dela pri ure- 
sničevanju planskih nalog. 

V naslednjem obdobju bomo vodili protiinflacijsko politiko 
in ustvarjali stabilnejše pogoje za gospodarjenje na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Z vsemi ukrepi ekonomske politike in 
dejavnostmi subjektov gospodarjenja bomo v skladu z dolgo- 
ročnim programom ekonomske stabilizacije vzpostavili sklad- 
nejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem ter ustvarjali 
možnosti za tržno oblikovanje cen. 

Na podlagi meril iz, dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije bodo spremebe v relativnih razmerjih med 
cenami, da bi odpravili disparitete in omogočili skladnejše 
tokove družbene reprodukcije. Vodili bomo politiko postop- 
nega zaviranja rasti in umerjenega gibanja cen ob vzpostavitvi 
skladnejših relativnih razmerij med cenami, da bi izenačili vse 
pogoje za gospodarjenje. Po merilu konkurenčnih izvoznih 
oziroma uvoznih cen ter realnih cen proizvodnih dejavnikov 
se bodo spremenili cene in sistemi cen za proizvode, ki se 

izvažajo in uvažajo, cene proižvodov in storitev, ki se ne 
izvažajo, pa uskladile s cenami proizvodov in storitev, ki so 
predmet mednarodne menjave, tako bo čim več proizvodov in 
storitev konkurenčnih pri izvozu. 

Cene surovin in reprodukcijskega materiala bodo določene 
med subjekti menjave na dolgoročnejši podlagi. 

Družbeni vpliv na oblikovanje cen je trea omejiti na ustvar- 
janje možnosti za čimbolj uravnoteženo oblikovanje ponudbe 
in povpraševanja, cene pa neposredno kontrolirati samo ob 
resnejših motnjah. 

OdpravilT bomo motnje pri prostem prometu blaga, dela, 
družbenih sredstev, znanja, tehnoloških inovacij idr. Da bi 
zboljšali organizacijo trga, bomo izpopolnili ustrezne meha- 
nizme, s katerimi bomo za posamezne vrste blaga zagotovili 
kombinirano vlogo borz, rezerv in davčnih obremenitev ozi- 
roma olajšav, ter ukrepe kreditne politike. Uvedli bomo davek 
od inflacijskega dohodka kot obliko začasne imobilizacije 
ustrezih sredstev ter njihovega namena in usmerjanja v 
rezerve za skupne programe proizvodnje idr. 

Družbenopolitične skupnosti morajo v skladu s svojimi 
obveznostmi in odgovornostmi ustvarjati možnosti za obliko- 
vanje rezerv do ravni, ki omogoča normalno delovanje trga, 
preprečuje kršitev qen in omogoča normalno proizvodnjo, da 
bi se uspešno preprečevala in odpravljala pomanjkanja posa- 
meznih vrst blaga, in monopolni pojavi na trgu. 

20. Namesto sedanjih prehodnih rešitev bomo zagotovili 
sprejetje in aktiviranje ključnih elementov trajnega sistema 
ekonomskih odnosov s tujino v skladu z opredelitvami iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ki morajo 
voditi v jasno usmerjeno, zanesljivo, nepretrgano in dolgo- 
ročno izvozno spodbujanje celotnega sistema ekonomskih 
odnosov s tujino. Ker so v sedanjih rešitvah deviznega 
sistema velike pomanjkljivosti (nastajajo in rastejo tečajne 
razlike, prihaja do nepotrebnega izvoza in uvoza, do gotovo 
sistematičnega uvoza in izvoza istih surovin, spodbuja se 
inflacija, prihaja do nelegalnega prometa deviz idr.), jih je 
treba zamenjati s svobodnim obtokom deviz, ki zagotavljajo 
polno zainteresiranost izvoznikov, pri čemer bodo ostale 
devize izključno plačilno sredstvo do tujine. 

V vseh delih sistema ekonomskih odnosov s tujino, zlasti pa 
v deviznem režimu, bomo ustvarjali možnosti, da povprečno 
učinkovit jugoslovanski proizvajalec ustvari pri izvozu enak 
dohodek kot pri prodaji na domačem trgu. 

Za krepitev in nepretrgano izvozno spodbujanje bomo 
vodili politiko ohranjanja reainega deviznega tečaja dinarja 
kot enotnega instrumenta in merila za usmerjanje tekočih 
poslovnih odločitev in razvojne politike ekonomskih subjek- 
tov, da bi v primerjavi s tujo konkurenčnostjo zagotovili 
cenovno in celotno konkurenčnost domače proizvodnje ter 
ohranili planirane proprce plačilne bilance in zboljšali položaj 
države v mednarodni delitvi dela. 

21. Z aktivno monetarno in kreditno politiko, zlasti pa z 
ustreznimi gospodarsko-sistemskimi rešitvami in ukrepi eko- 
nomske politike, bomo predvsem v prvih letih planskega 
obdobja odločno uresničevali finančno konsolidacijo gospo- 
darstva in bank ter vzpostavili režim trdne finančne discipline 
pri medsebojnih plačilih subjektov gospodarjenja in denar- 
nega prometa. S posebnimi ukrepi davčne politike in politike 
delitve dohodka bomo onemogočili pridobivanje denarnih 
sredstev izven realno ustvarjenega dohodka in preprečili defi- 
citarno financiranje investicij ter vseh drugih oblik porabe. 

Bančni in kreditni sistem bosta spremenjena v skladu s 
temeljnimi sistemskimi rešitvami in opredelitvami z dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije ter uvedene 
ustrezne oblike in metode za pospeševanje in usmerjanje 
denarnih in kreditnih tokov te ohranjanje dinarske likvidnosti. 
S tem bomo omogočili, da organizacije združenega dela, ki 
združujejo in deponirajo sredstva v bankah, odločajo o poslo- 
vanju bank in jih upravljajo. S temi in drugimi ukrepi za 
pospešitev blagovno-denarnega prometa je treba podvojiti 
sedanji koeficient obračanja sredstev. 

Monetarna in kreditna politika bosta v funkciji uresniče- 
vanja ekonomske stabilizacije in sprejete razvojne politike. 
Zaradi normalizacije finančnih tokov, odprave dinarske nelik- 
vidnosti in krepitve dinarja kot edinega sredstva, ki ima funk- 
cijo denarja v državi in do tujine, bomo vodili aktivno denarno 
in kreditno politiko ter ustvarili možnosti za postopno ure- 
sničitev konvertibilnosti dinarja. Omogočeno bo znatnejše 
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združevanje sredstev in zoževanje depozitno-kreditnih od- 
nosov. 

Z ekonomsko politiko in instrumenti gospodarskega 
sistema bodo ustvarjene možnosti za finančno konsolidacijo 
gospodarstva in krepitev finančne discipline kot bistvenih 
pogojev za delovanje monetarne in kreditne politike. Pri tem 
moramo krepiti lastna sredstva, zlasti obratna sredstva 
gospodarstva, ter uskladiti razmerja med kratkoročnimi in 
dolgoročnimi plasmaji ter med osnovnimi in obratnimi 
sredstvi. 

Določili bomo učinkovit mehanizem za odpravo vzrokov, ki 
omogočajo nekrito finančno povpraševanje, tako da bomo 
zagotovili, da se dohodek ustvarja v odvisnosti od rezultatov 
na trgu. 

Nadaljevali bomo politiko realnih obrestnih mer in realnega 
deviznega tečaja dinarja. Zagotovili bomo, da postane dinar 
edino zakonito plačilno sredstvo in merilo vrednosti v državi. 

22. Mehnizmi oblikovanja in delitve dohodka bodo bist- 
veno krepili motivacijske dejavnike dela in ustvarjalnosti v 
vseh organizacijah združenega dela in ustvarjali možnosti za 
krepitev materialne osnove združenega dela. Pri razpolaganju 
z dohodkom se morajo spoštovati objektivne ekonomske 
zakonitosti, ki izhajajo iz narave družbene lastnine in bla- 
govne proizvodnje in se kažejo v nujni vzpostavitvi takšnih 
razmerij med porabo in akumulacijo, ki zagotavljajo normalno 
obnavljanje družbene lastnine in nenehno razširanje mate- 
rialne osnove združenega dela. Zato bodo ustvarjene možno- 
sti za realno obračunavanje, izkazovanje in načrtovanje 
dohodka ter za ekonomsko smotrno razporejanje dohodka na 
porabo in akumulacijo (sredstva za krepitev materialne 
osnove združenega dela in sredstva rezerv). 

Iz osnove za obdavčevanje dohodka bodo izključene obre- 
sti in druge kategorije, da bi se zmanjšal njihov inflacijski 
učinek na stroške. Organizacijam združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo, se bodo za ustrezen znesek zmanjšale obvezno- 
sti iz dohodka in tako zaščitila njihova reprodukcijska osnova. 

Z ustreznimi proporci in instrumenti delitve dohodka bomo 
zagotovili uresničevanje zakonite medsebojne odvisnosti 
med gibanjem bruto osebnih dohodkov na delavca ter aku- 
mulacije glede na angažirana sredstva ter prepečevali skupin- 
sko-lastninsko obnašanje do sredstev in akumulacije. 

S samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter 
ukrepi ekonomske politike bodo ustvarjane možnosti za 
dosledno uporabo sistema delitve osebnih dohodkov po delu 
in rezultatih dela ter uspehov poslovanja temeljne in drugih 
organizacij združenega dela. Pri tem bodo uvedeni zajamčeni 
osebni dohodki kot ekonomsko-socialna kategorija normalne 
materialne eksistence delavcev, znatno pa se bodo povečale 
razlike v osebnih dohodkih v skladu z delom in rezultati dela. 
Več se bo nagrajevalo proizvodno, produktivno in ustvarjalno 
delo. S tem bosta odpravljeni uravnilovka in t. i. socializacija 
negativnih rezultatov dela. V skladu z zakonom o združenem 
delu bo uveden letni obračun osebnega dohodka delavcev iz 
vseh naslovov pridobivanja in namena bruto osebnih dohod- 
kov, predvsem pa na podlagi delovne storilnosti in ekonomije 
sredstev. Spodbujali bomo razvoj stimulativnih metod in 
sistema delitve osebnih dohodkov. 

Vodili bomo politiko uresničevanja usklajenih odnosov pri 
delitvi osebnih'dohodkov in ustvarjali možnosti, da delavec ne 
glede na to, v kateri dejavnosti dela, dobi. za približno enako 
delo približno enako nagrado. 

Z ukrepi davčne politike, zajemanjem ekstra dohodka in s 
skupno politiko osebnih dohodkov ter politiko cen bodo 
zmanjšane medpanožne razlike oziroma razlike, ki izhajajo iz 
delovnih pogojev, večje pa bodo razlike znotraj panog in 
grupacij ter razlike v okviru organizacij združenega dela, ki 
izhajajo iz razlik v rezultatih dela. 

23. Vodili bomo politiko realnih in uravnoteženih odnosov 
pri vrednotenju vseh proizvodnih dejavnikov. Ocenili in dolo- 
čili bomo realno vrednost družbenega premoženja in celot- 
nega družbenega bogastva po vseh relevantnih obeležjih 
(premoženje družbenega sektorja, premoženje individualne 
lastnine, proizvodni skladi - družbeni in individualni), uvedli 
sistem stalne revalorizacije osnovnih in drugih sredstev ter 
uredili njihov promet. V skladu s tem bomo po enotnih merilih 
za vso državo uvedli avtomatizem pri valorizaciji osnovnih in 
obratnih sredstev, njihovo realno vrednost pa bi izkazovali in 
vključevali v obračun finančnih rezultatov. Amortizacijske 

stopnje je treba povečati do ravni, ki omogoča funkcionalno 
in sodobno amortiziranje osnovnih sredstev. Revalorizacija in 
povečanje vrednosti obratnih sredstev zaradi rasti cen ne 
moreta biti podlaga za delitev za končno porabo. 

24. Na podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije ter razvojnih ciljev in nalog iz tega 
odloka bomo ustvarjali nujne gospodarsko-sistemske in 
materialne možnosti, da postane odločanje o razširjeni repro- 
dukciji neposredna skupna funkcija delavcev v organizacijah 
združenega dela in da se ta uresničuje v odnosih njihove 
reprodukcijske medsebojne odvisnosti in povezanosti v širših 
oblikah povezovanja dela in sredstev na podlagah in interesih 
skupnega ustvarjanja dohodka. 

S krepitvijo akumulativne in reprodukcijske sposobnosti 
združenega dela, predvsem na podlagi povečanja delovne 
storilnosti in krepitve drugih kakovostnih dejavnikov ekonom- 
ske rasti in objektivizacije odnosbv pri delitvi družbenega 
proizvoda in dohodka na akumulacijo in porabo, bomo dose- 
gli, da delavec v združenem delu obvlada odnose v razširjeni 
reprodukciji. S tem bodo ustvarjene možnosti, da se precej 
manj opiramo na zunanja dopolnilna sredstva za razvoj in da 
se začne zmanjševati vloga kreditnega razmerja pri financi- 
ranju razširjene reprodukcije. 

S spremembo v vrednostni strukturi bruto družbenega pro- 
izvoda bomo zagotovili hitrejšo rast sredstev za razširitev 
materialne osnove dela in sredstev rezerv. Na tej podlagi se 
bo v družbenem proizvodu povečal delež sredstev za repro- 
dukcijo (amortizacija, sredstva za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve) s približno 22% v letu 1983 na pri- 
bližno 30% v letu 1990, medtem ko se bodo sredstva združe- 
nega dela in individualnih proizvajalcev (vštevši tudi amortiza- 
cijo) povečala na približno 66% družbenega proizvoda. 

Pogoj za uresničevanje takšne vloge združenega dela v 
razširjeni družbeni reprodukciji in kakovostnejše spremembe 
pri razvoju je zboljšanje samoupravnega prostega gibanja 
akumulacije na enotnem jugoslovanskem gospodarskem pro- 
storu, predvsem z združevanjem dela in sredstev, kar bomo 
podpirali z vsemi ukrepi skupne ekonomske politike. S tem 
bomo dosegli večjo usmerjenost razpoložljivih sredstev v 
financiranju skupnih razvojnih programov v skladu z glavnimi 
smermi proizvodne usmeritve, ki jo določa ta odlok. 

Vlogo družbenopolitičnih skupnosti v sistemu razširjene 
reprodukcije bomo dosledno uresničevali v okviru njihovih 
ustavnih in zakonskih pristojnosti. 

25. Z družbenim planom Jugoslavije in plani drugih nosil- 
cev planiranja je treba določati investicije v skladu z realnimi 
razpoložljivimi sredstvi in materialnimi možnostmi ter ustvar- 
jati možnosti za precejšnje povečanje učinkovitosti vlaganj. 
Bruto investicije v osnovna sredstva bodo v letu 1990 pove- 
čale delež v družbenem proizvodu na približno 23%. 

Razpoložljiva sredstva za investicije je treba s samouprav- 
nimi sporazumi in dogovori ter drugimi ukrepi usmerjati 
predvsem v financiranje objektov skupnega pomena (skupni 
proizvodni programi), predvsem zaradi uspešne uporabe raz- 
položljivih potencialov in krepitve izvozne sposobnosti 
gospodarstva, smotrne nadomestitve uvoza, zmanjšanja neu- 
sklajenosti v strukturi gospodarstva in povečanja produktiv- 
nega zaposlovanja. Za uspešno uresničitev te politike 
moramo zagotoviti kar največjo samoupravno koncentracijo 
sredstev in pripraviti ustrezne mehanizme za smotrno in učin- 
kovito usmerjanje teh sredstev v skupne razvojne programe in 
druge dogovorjene namene. S preobrazbo bančnega sistema 
bomo ustvarili možnosti za hitrejšo mobilizacijo in združitev 
sredstev na podlagi združevanja za financiranje skupnih raz- 
vojnih projektov na vsem gospodarskem prostoru. 

Sredstva bomo izjemoma obvezno združevali za namene, ki 
bodo določeni s skupno razvojno politiko. 

Cilje in naloge iz tega odloka lahko uresničimo, če začnemo 
nov investicijski cikel s kakovostno novimi obeležji, za kate- 
rega mora biti značilna precej večja učinkovitost novih inve- 
sticij. 

Zaradi večje učinkovitosti investicij bomo zboljšali sistem 
informiranja na tem področju in dosledno uporabljali 
samoupravno dogovorjena merila za oceno ekonomske učin- 
kovitosti in družbene opravičenosti novih investicij s stališča 
njihovega prispevka k uresničevanju skupne razvojne poli- 
tike. 

Učinkovitejše investicije bomo dosegli z intenzivnejšimi vla- 
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ganji v rekonstrukcijo in posodobitev sedanjih zmogljivosti 
ter s precej hitrejšo nadomestitvijo sedanje opreme s teh- 
nično popolnejšo in produktivnejšo opremo. Zvlaganji v nove 
zmogljivosti bomo hitreje odpravljali neusklajenost proizvod- 
nih skladov. 

Globalna.učinkovitost gospodarskih investicij se bo zbolj- 
šala, tako da se bo marginalni istočasni kapitalni koeficient 
znižal s približno 5,021, kolikor je znašal v obdobju 
1976-1980, na približno 4,162 v obdobj'u 1986-1990. 

V obdobju do leta 1990 je treba povečati stopnjo samofi- 
nanciranja investicij v družbenem sektorju na približno 80% in 
zagotoviti, da se ne vlaga v posamezne investicije predeloval- 
nih in podobnih dejavnosti, ki ne zagotavljajo minimalne 
stopnje akumulativnosti (približno 10%, merjeno z razmerjem 
med akumulacijo in angažiranimi sredstvi). Anagažiranje tujih 
sredstev za investicije bo strogo omejeno na projekte in 
programe, ki so izvozno usmerjeni, ki zagotavljajo zadostno 
akumulacijo za kritje obveznosti iz naslova vlaganj tujih in 
domačih sredstev, ter za objekte infrastrukture, katerih razvoj 
je širšega mednarodnega pomena. 

26. Z ustreznimi gospodarsko-sistemskimi rešitvami, izdajo 
zakonov in drugih predpisov ter z ukrepi ekonomske politike 
bomo še razširili možnosti in ustvarili ugodnejše možnosti za 
skupna vlaganja organizacij združenega dela s tujimi part- 
nerji, ki so posebnega pomena za uresničevanje skupne raz- 
vojne in ekonomske politike. Tako je treba precej povečati 
obseg vlaganj tujih sredstev in s tem nadomestiti kreditne in 
podobne finančne aranžmaje. Tako bomo vlagali predvsem v 
skupne programe proizvodnje s povečano izvozno usmerit- 
vijo ter v posebne dolgoročne izvozne akcije. Tako bomo 
skupno vlagali v programe in akcije, ki bodo pripomogli k 
povečanju proizvodne, izvozne in akumulativne sposobnosti 
ustreznih konzorcijsko povezanih delovnih organizacij in dru- 
gih organizacij združenega dela. Za vse vrste takšnih projek- 
tov, programov in akcij bomo uvedli obvezno ekonomsko 
finančno verifikacijo njihove vrednosti pri pripravi in sprejetju 
ustreznih investicijskih in drugih odločitev. 

27. Ustvarili bomo možnosti za trajno odpravljanje motenj v 
tokovih družbene reprodukcije, ki jih je povzročila neuravno- 
teženost med vsemi oblikami porabe in razpoložljivimi 
sredstvi oziroma blagovnimi skladi. Tudi v obdobju 
1980-1990 bomo ukrepali za uskladitev vseh oblik porabe z 
realnimi materialnimi okviri, in sicer na selektivni podlagi, da 
bi breme stabilizacije in obremenitve iz naslova stroškov 
družbene nadstavbe čim enakomerneje razporedili na vse 
sloje prebivalstva. Zato bomo povečali obveznosti gospo- 
darstva in prebivalstva z večim zajemanjem ekstra dohodka in 
drugih oblik rente zaradi ugodnejših naravnih, tržnih in dru- 
gih pogojev, ter z diferenciranim obdavčevanjem dohodka, 
katastrskega dohodka, dohodka od premoženja in prometa 
premoženja. Hhrati se bodo zmanjšali davki in prispevki iz 
dohodka in osebnih dohodkov na selektivni podlagi, ter 
ustvarjale zlasti ugodnejše možnosti za razvoj, npr. z oprostit- 
vijo davka odnovatorstva, racionalizatorstva, znanosti in dru- 
gih oblik ustvarjalnosti. 

Sredstva za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb se 
morajo gibati v odvisnosti od povečanja proizvodnje in 
dohodka ter gospodarskega razvoja v celoti. Ta sredstva bi 
zagotavljali za določene in sprejete programe, ki so v funkciji 
uresničevanja procesa reprodukcije, povečanja proizvodnje 
ter gospodarskega in družbenega razvoja. Definirati je treba 
dolgoročne, srednjeročne in tekoče potrebe posameznih 
družbenih namenov ter obveznosti uporabnikov sredstev za 
te namene. 

Na področju osebne porabe bomo vodili politiko zmanjše- 
vanja rasti življenjskih stroškov in politiko rasti osebnih 
dohodkov, dohodka in drugih virov prihodkov na podlagi 
delitve po delu in rezultatih dela ter v skladu z gibanjem 
razpoložljivih sredstev za porabo iz ustvarjenega družbenega 
proizvoda. V strukturi osebne porabe bodo nastopile kako- 
vostne spremembe v smislu večjega deleža trajnih dobrin 
(stanovanje ipd.), storitev in varčevanja, kar bomo spodbujali 
tudi z ukrepi ekonomske politike. 

28. V sistemu in politiki davkov in prispevkov so nujne 
spremembe, ki morajo namesto dosedanjih fiskalnih funkcij 
uveljaviti v praksi njihove ekonomske in socialne funkcije. Te 
spremembe morajo prispevati k uresničevanju načela, da 
vsak prispeva k zadovoljevanju splošnih družbenih in skupnih 

potreb v sorazmerju s svojo ekonomsko močjo. Z instrumenti 
davčne politike bomo zmanjšali socialne razlike. Zato bomo 
zagotovili ustrezno diferenciranje obveznosti organizacij 
združenega dela in drugih davčnih zavezancev. S temi spre- 
membami bomo zagotovili tudi manjši delež davkov iri pri- 
spevkov za financiranje splošne in skupne porabe ter njihovo 
ohranjanje na ravni, ki je manjša od 30% deleža v družbenem 
proizvodu. 

Na dogovorjenih skupnih podlagah bomo vodili aktivno 
davčno politiko. Skupne temelje davčnega sistema in davčne 
politike bomo v dogovoru enotno uporabljali v vsej državi, 
razčlenili in uporabljali vpa bomo tudi celovito zasnovo 
davčne politike v funkciji ekonomske in socialne politike. 

Zmanjšal se bo del prometnega davka in drugih posrednih 
davkov, povečala pa vloga neposrednih davkov. 

Politika posebnega prometnega davka mora biti v skladu z 
ekonomskimi in socialnimi funkcijami temeljnega promet- 
nega davka. Zagotovili bomo, da bo stopnja rasti prihodka iz 
naslova posebnega prometnega davka nižja od stopnje rasti 
prihodkov, ustvarjenih iz neposrednih davkov, s tem pa bomo 
povečali delež prihodkov iz neposrednih davkov v skupnih 
prihodkih za kritje splošnih družbenih potreb. 

29. S predvidenim družbenoekonomskim razvojem bomo 
dosegli postopno zboljšanje življenjskih razmer in delovnih 
pogojev ter v obdobju do leta 1990 zboljšali življenjsko raven 
delovnih ljudi in občanov za 15 do 20% oziroma povprečno 
zta 3 na 4% na leto. 

Povečanje osebne in družbene ravni se mora gibati v okviru 
realne rasti dohodka in delovne storilnosti. Določili bomo 
prednosti pri zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z real- 
nimi možnostmi družbe in spodbujali racionalizacijo sistema 
in mreže institucij v družbenih dejavnostih. 

Vodili bomo aktivno socialno politiko, ki bo zlasti razčlenila 
ukrepe za varstvo življenjske ravni in socialno varnost družin z 
nižjimi dohodki na člana gospodinjstva, nezaposlenih in osta- 
relih. Zagotovili bomo zmanjšanje socialnih razlik, sprejemali 
ukrepe socialnega varstva in reševali socialne probleme. Omi- 
litev socialnih razlik in njihovo reševanje morata temeljiti na 
trajnem povečanju proizvodnje in dohodka. 

30. Povečanje zaposlenosti bo tudi v prihodnjem obdobju 
eden najpomembnejših ciljev in nalog družbenoekonom- 
skega in socialnega razvoja. Za reševanje problema nezapo- 
slenosti morajo vse organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti v okviru svojih planov sprejeti tudi programe zapo- 
slovanja. Na tej podlagi bomo zagotovili, da se v obdobju do 
leta 1990 precej zmanjša število nezaposlenih, zlasti mladih 
strokovnih kadrov. 

V skladu s politiko produktivnega zaposlovanja bomo vodili 
politiko boljšega nagrajevanja proizvodnega dela in ustvarjali 
možnosti za učinkovito prekvalifikacijo v produktivne, defici- 
tarne poklice. Možnosti za zaposlovanje so v razširištvi dejav- 
nosti v vseh panogah in dejavnostih, v intenzivnejšem razvoju 
kmetijske proizvodnje in hitrejšem ustanavljanju proizvodnih 
in storitvenih zmogljivosti v drobnem gospodarstvu, zlasti na 
področju osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov. 

Glavne možnosti za večje zaposlovanje so v izkoriščanju 
vseh razpoložljivih tehničnih in materialnih virov, v organizi- 
ranju dela v več izmenah in boljšem izkoriščanju strojev, kar 
je treba posebej razčleniti pri pripravi planov. 

Za povečanje zaposlenosti in boljšo izrabo delovnega časa 
je treba spremeniti tudi delovno zakonodajo. Omogočili bomo 
skrajšanje delovnega časa in njegovo širšo uporabo, če bi 
tako povečali število zaposlenih, proizvodnjo in dohodek. 
Povečati je treba odgovornost delavcev za izpolnjevanje 
delovnih nalog in drugih delovnih obveznosti ter za učinko- 
vito uporabo družbenih sredstev. 

31. Samoupravna integracija je z združevanjem dela in 
sredstev ob odpravi administrativnih ovir pomembna smer 
organizacijskega prestrukturiranja gospodarstva. 

V okviru nujnih sprememb v organizaciji gospodarstva je 
treba ob spoštovanju ekon.omske in samoupravne funkcije 
temeljnih organizacij združenega dela s samoupravnimi spo- 
razumi in dogovori o temeljih planov in plani v skladu z ustavo 
SFRJ in zakonom o združenem delu zagotoviti ustrezno vlogo 
delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela pri usklajevanju in uresničevanju dohodkovnih razmerij, 
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planiranju in usklajevanju razvoja, delitvi dela, uporabi 
sodobne tehnologije in organizacije dela ter vzpostavljanju 
poslovnih odnosov izven lastne organizacije združenega dela. 

Ustvarjene bodo možnosti za popolnejšo funkcionalno 
organizacijo in integracijo gospodarstva na temeljih združe- 
vanja in reprodukcijskega povezovanja, ki prispevata k večji 
delovni storilnosti in učinkoviti uporabi družbenih sredstev 
ter k hitrejšemu in boljšemu gospodarskemu razvoju druž- 
beno-ekonomskih odnosov v celoti. 

S stališča nujnega kvalitativnega preobrata v gospodarstvu 
ima poseben pomen čim hitrejša funkcionalna združitev veli- 
kih tehnoloških sistemov, ki morajo poleg tehnološke enotno- 
sti zagotoviti tudi ekonomsko enotnost (zlasti elektroenerge- 
tika, železniški promet, poštni promet in zveze). 

32. V okviru stanovanjske reforme bodo ustvarjene vse 
potrebne možnosti, da delovni ljudje z organizirano družbeno 
pomočjo smotrno rešujejo svoje stanovanjske probleme. 
Postopoma se bo zmanjševal prispevek za stanovanjsko gra- 
ditev (razen prispevka za solidarno stanovanjsko graditev), 
uvedene bodo ekonomske stanarine, uporabnikom stanovanj 
v družbeni lastnini pa bo omogočeno, da organizirajo njihovo 
vzdrževanje oziroma uporabljajo storitve organizacij, ki 
nudijo za to najugodnejše pogoje. Določeni del družbenega 
stanovanjskega sklada se bo prodajal v skladu z ekonomsko 
politiko po ekonomskih merilih. S spremembami v stanovanj- 
ski politiki bo na stanovanjsko-komunalnem področju več 
smotrnosti. Z določenimi ukrepi kreditne politike bomo spod- 
bujali dolgoročno varčevanje za stanovanje in združevanje 
sredstev za stanovanjsko in komunalno graditev. Z davčno, 
zemljiško in kreditno politiko bodo ustvarjene ugodnejše 
možnosti za pritegnitev osebnih sredstev za stanovanjsko 
graditev (z zadružno in individualno stanovanjsko graditvijo, 
stanovanj za trg. zlasti v velikih mestih idr.). 

33. Premostili bomo sedanje neopravičene omejitve za raz- 
voj proizvodnje v individualnem sektorju lastnine, zlasti v 
kmetijstvu, ter za njegovo integracijo v proces družbene 
reprodukcije, kar naj bi aktiviralo velike potencialne rezerve 
prihodnje gospodarske rasti in pospešilo reševanje proble- 
mov nezaposlenosti. 

34. Instrumenti gospodarskega sistema, ukrepi ekonomske 
politike ter družbene dejavnosti morajo biti usmerjene v ust- 
varjanje čim stabilnejših pogojev za gospodarjenje ter druž- 
benoekonomski razvoj, da bi spodbujali učinkovitejše in 
kakovostnejše gospodarjenje, popolnejše izkoriščanje obsto- 
ječih zmogljivosti, razpoložljivih naravnih virov in delovnega 
potenciala ter hitrejši razvoj domače znanosti in tehnologije 
zaradi enakomernejšega gospodarskega razvoja in širše 
vključitve v mednarodno delitev dela. S sprejetjem družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 bodo hkrati 
sprejeti tudi temeljni ukrepi skupne ekonomske politike, s 
katerimi bodo določeni pogoji za gospodarjenje v naslednjem 
petletnem obdobju. 

IV. 
35! Z dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije 

bodo določeni skupni interesi in razvojni cilji ter skupna 
ekonomska politika za področja, ki se nanašajo: 

1) na usklajevanje in usmerjanje tokov družbene reproduk- 
cije v celoti in v njihovi medsebojni odvisnosti na enotnem 
jugoslovanskem trgu, zlasti na določanje skupne monetarne 
in kreditne politike, skupnih temeljev kreditne politike in 
skupne politike oblikovanja in uporabe denarnih, deviznih in 
blagovnih rezerv, pomembnih za vso Jugoslavijo, predvsem 
pa na skupno razvojno in ekonomsko politiko energetike, 
proizvodnjo osnovnih kmetijskih pridelkov, proizvodnjo dolo- 
čenih osnovnih surovin, znanost in tehnologijo, železniški, 
pomorski in rečni promet ter zveze in integralni transport; 

2) na politiko razvoja ekonomskih in drugih odnosov z 
durgimi državami ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Jugoslavije; 

3) na politiko hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin; _ , 

4) na razvoj Jugoslovanske ljudske armade in določanje 
drugih skupnih interesov in ciljev na področju ljudske 
obrambe in varnosti države. 

Če republike in avtonomni pokrajini ter drugi udeleženci 
dogovarjanja ugotovijo, da je to skupnega pomena, lahko z 
dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije določijo 
tudi druga področja dogovarjanja. 

36. Z dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije je 
treba zagotoviti usklajevanje in določanje osnovnih interesov 
in ciljev razvoja Jugoslavije, usklajevanje odnosov v celoti 
družbene reprodukcije, usmerjanje materialnega in družbe- 
nega razvoja s smotrno uporabo družbenega dela in sredstev, 
določanje ukrepov in dejavnosti za uresničevanje osnovnih 
interesov in ciljev ter za usmerjanje in usklajevanje tokov 
družbene reprodukcije, kot tudi obveznosti in odgovornosti 
za izpolnjevanje prevzetih obveznosti udeležencev dogovora. 
Z dogovori in samoupravnimi sporazumi je treba določiti 
skupne programe za proizvodnjo in razvoj določenih 
področij, kot so večje pridelovanje koruze, pridobivanje žele- 
zove rude in proizvodnja jekla, proizvodnja posameznih bazi- 
čnih surovin, graditev energetskih, industrijskih in drugih 
kompleksov, razvoj prometnih storitev in zvez, posamezne 
izvozne akcije ter druge akcije, predvidene v sprejeti skupni 
razvojni in proizvodni usmeritvi. Dogovori morajo zajeti 
skupne programe, ki so odločilnega pomena za nujne struk- 
turne spremembe v domačem gospodarstvu. S temi dogovori 
je treba urediti medsebojne materialne obveznosti, ter dolo- 
čiti pogoje in mehanizme za koncentracijo in nemoteno kro- 
ženje akumulacije ter vse druge pogoje, pomembne za 
uspešno uresničevanje skupnih proizvodnih in razvojnih pro- 
gramov. Z dogovori je treba zlasti urediti pogoje in medse- 
bojne odnose pri investiranju in skupnem ustvarjanju 
dohodka in pri tem določiti pogoje za pritegnitev tujih sred- 
stev in njihovo vračanje. Skupaj s tem je treba predvideti tudi 
ustrezne okvire in ukrepe ekonomske politike, s katerimi bi 
zagotavljali pogoje za uspešno uresničevanje skupnih proiz- 
vodnih in razvojnih programov oziroma dogovorjenih intere- 
sov in ciljev na posameznih področjih, ki so predmet dogovar- 
janja. 

37. Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 morajo biti Zvezni izvršni 
svet, izvršni sveti skupščin republik in izvršna sveta skupščin 
avtonomnih pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije, svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije in Interesna skupnost Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino, kar je odvisno od vsebine 
posameznih dogovorov. 

Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-1990 so lahko tudi posamezna splošna 
združenja ali druge asociacije združenega dela, če te asocia- 
cije prevzamejo posebne obveznosti.4 

Zvezni izvršni svet bo na podlagi smernic iz tega odloka 
začel postopek za pripravo in sklenitev dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, da bi bil družbeni plan Jugo- 
slavije za obdobje 1986-1990, pravočasno sprejet. 

Pripravo in sklenitev družbenega dogovora oziroma druž- 
benih dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 je treba pospešiti in uskladiti z roki, ki so 
določeni v odloku Skupščine SFRJ o pripravi družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

39. Na podlagi smernic iz tega odloka in nadaljnjega 
proučevanja pogojev in možnosti za razvoj bodo pristojni 
organi in organizacije pripravili enega ali več dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990. 

Po načelu sočasnega planiranja je treba zagotoviti uskla- 
jeno izdelavo samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti in s tem omogočiti usklajevanje 
skupnih interesov v dogovorih o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije. 

40. Zvezni izvršni Svet, pristojni organi republik in pristojna 
organa avtonomnih pokrajin morajo zagotoviti usklajeno 
izdelavo družbenega plana Jugoslavije ter družbenih planov 
republik in avtonomnih pokrajin, da bi bila skupna razvojna in 
ekonomska politika Jugoslavije izraz realnih pogojev in mož- 
nosti za razvoj na podlagi dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. 

41. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 
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Odlok o temeljnih smernicah družbenoekonomskega raz- 
voja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 se sprejme na podlagi 5. točke prvega odstavka 
281. člena ustave Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije v zvezi s 104. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planiranju Jugoslavije. 

S tem odlokom so določeni glavni elementi za pripravo 
skupne razvojne in ekonomske politike ter opredeljena 
področja dogovarjanja za družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990. Hkrati morajo biti smernice, ki so dolo- 
čene v tem odloku, skupaj s smernicami drugih nosilcev 
planiranja podlaga za usmerjanje priprav samoupravnih spo- 
razmov in dogovorov o temeljih planov ter planov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Za sprejetje odloka o temeljnih smernicah družbenoeko- 
nomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990 ni treba predhodno zagotoviti ustrez- 
nih finančnih sredstev. 

Glavni pravni instituti iz odloka so dogovori o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, ki določa skupne interese in 
cilje razvoja ter skupno ekonomsko politiko za področja, ki se 
nanašajo: 

- na usklajevanje in usmerjanje tokov družbene reproduk- 
cije v celoti in v odnosih njihove medsebojne odvisnosti na 
enotnem jugoslovanskem trgu; 

- na politiko razvoja ekonomskih in drugih odnosov z 
drugimi državami ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Jugoslavije; 

- na politiko hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin; 

- na razvoj Jugoslovanske ljudske armade in določanje 
drugih skupnih interesov in ciljev na področju ljudske 
obrambe in državne varnosti. 

Odlok ima štiri dele. V prvem delu so določeni glavni cilji 
družbenoekonomskega razvoja, ki jih je treba razčleniti v 
planih za obdobje 1986-1990 kot drugi etapi uresničevanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. To so: 

- hitrejši in odločnejši razvoj socialistične samoupravne 
družbenoekonomske ureditve kot temelja samoupravne inte- 
gracije in nadaljnjega napredka jugoslovanske družbe; 

- boljši delovni pogoji in večja življenjska raven ljudi, kar 
temelji na dinamičnejši gospodarski rasti, kvalitativnih struk- 
turnih spremembah in učinkovitejšem gospodarjenju; 

- krepitev gospodarskega položaja Jugoslavije v medna- 
rodnih ekonomskih odnosih ter njegove učinkovitejše in urav- 
novešenejše vključevanje v mednarodno delitev dela; 

- nadaljnja rast zaposlenosti, zlasti mladih šolanih ljudi; 
- vzpostavitev skladnejših in stabilnejših odnosov v toko- 

vih družbene reprodukcije in na tej podlagi odstranitev vzro- 
kov inflacije ter precejšnje zaviranje rasti cen. 

Drugi del tega odloka vsebuje glavne elemente skupne 
razvojne politike, ki jo je treba določiti z družbenim planom 

Jugoslavije za obdobje 1986—1990. S tem planom je treba 
določiti skupno razvojno politiko za energetiko, določene 
osnovne surovine, kmetijstvo, tehnologijo, promet in eko- 
nomske odnose s tujino ter politiko regionalnega razvoja in 
politiko krepitve splošne ljudske obrambe in samozaščite. 

Tretji del odloka vsebuje okvire glavnih gospodarsko- 
sistemskih sprememb, ki so potrebne v skladu z opredelitvami 
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, da bi 
uresničili skupne interese in cilje, določene v družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 1936—1990. 

Te spremembe se nanašajo na naslednja področja gospo- 
darskega sistema: sistem politike in kontrolo cen ter odpravo 
ovir pri delovanju enotnega jugoslovanskega trga; sistem 
ekonomskih odnosov s tujino; bančni in kreditni sistem ter 
kreditno-monetarno politikp; sistem in politiko pridobivanja, 
delitve in uporabe družbenega proizvoda in dohodka ter ure- 
ditve akumulativnosti gospodarstva; sistem razširjene repro- 
dukcije; politiko omejitve vseh oblik porabe v okvire razpo- 
ložljivih sredstev; sistem in politiko davkov in prispevkov; 
socialno politiko in politiko varstva življenjske ravni ter druga 
področja ekonomske politike. 

Četrti del tega odloka vsebuje pet področij dogovarjanja o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990, ki so že navedena kot temeljni pravni instituti 
tega odloka. 

Zvezni izvršni svet je pri določanju osnutka tega odloka 
upošteval, da bodo njegove opredelitve predmet verifikacije 
po rednem postopku obravnavanja v skupščinah republik in 
skupščinah avtonomnih pokrajin ter v postopku za sprejetje 
tega odloka v Skupščini SFR Jugoslavije na seji Zbora repu- 
blik in pokrajin. 
' Delež zapadlih obveznosti In stroškov Iz naslova zunanjega dolga v 
deviznem prilivu se bo zmanjšal približno na eno četrtino deviznega 
priliva do leta 19S0. Hkrati se bo nominalna višina zunanjega dolga 
do konvertibilnega področja zmanjšala s približno 20 na približno 17 
mrd dolarjev, t. j. približno za 3 mrd dolarjev. 1 Status gospodarsko manj razvitih SR In SAP bo za naslednje plan- 
sko obdobje določen z osnutkom akta o merilih In kazalnikih za 
določitev stopnje razvitosti republik In avtonomnih pokrajin (dogovor 
ali odlok). 3 Glavne smeri spodbujevalne politike bodo v naslednjem planskem 
obdobju natančneje določene v dogovoru o temeljih družbenega 
plana Jugsolavljo o politiki hitrejšega razvoje gospodarsko msn/ 
razvitih republik in SAP Kosovo za obdobja 1S3S—1988. 4 V skladu z drugim odstavkom 108. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja In o družbenem planu Jugoslavije sodelujejo 
pri sklepanju dogovora o temeljih družbenega piane Jugoslavije tudi 
organizacije združenega dela ter samoupravne organizacije In 
skupnsotl, ki s tem dogovorom prevzamejo obveznost! in naloge za 
uresničevanje skupnih Interesov In ciljev, če teh obveznosti že niso 
prevzele z dogovorom oziroma dogovori o temeljiti družbenega 
plana republik oziroma avtonomnih pokrajin. Že pri pripravljanju 
dogovora o tsmel'lh družbenega plana Jugoslavije bi bih treba 
določiti organizacije združenega dela ter samoupravne organizacijo 
In skupnsotl, ki bodo sodelovale pri dogovarjanju o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije ze obdobja 1986—1990. 

OSNUTEK ZAKONA 

o sistemu družbene kontrole cen 

(ESA-541) 

POVZETEK 
Zakon o sistemu družbene kontrole cen ureja sistem 

družbene kontrole cen na ravni federacije, ker je to druž- 
beno in materialno smotrnejše. 

Predlagani osnutek zakona naj bi zagotovil uveljavitev 
temeljnih načel ustave SFRJ, po katerih odnosi v družbeni 
reprodukciji in na področju cen med drugim temeljijo na 
samoupravljanju delavcev v združenem delu, družbeni 
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lastnini produkcijskih sredstev in družbenem značaju do- 
hodka. 

Osnutek zakona ima štiri poglavja: 
V prvem poglavju - temeljne določbe - ureja: 
- sistem družbene kontrole cen na enotnem jugoslo- 

vanskem trgu, v katerega okviru je določena pravica delav- 
cev, da oblikujejo v temeljnih organizacijah združenega 
dela cene samostojno, v odnosih medsebojne odvisnosti, 
povezanosti in odgovornosti z delavci v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih; 

- oblikovanje cen po pogojih na trgu; 
- pravico in obveznost družbenopolitičnih skupnosti, 

da omogočijo z ukrepi ekonomske politike oblikovanje 
cen po pogojih na trgu; in je dano 

- pomembno mesto organiziranju uporabnikov itd. 
- V drugem poglavju - družbena kontrola cen - ureja: 

- kaj se šteje za družbeno kontrolo cen, subjekte, ki jo 
opravljajo, ukrepe, s katerimi se uresničuje, ter nepo- 
sredno kontrolo cen. 

V tretjem poglavju so kazenske določbe, v katerih smo 
predlagali kazni za gospodarske prestopke in prekrške za 
organizacije združenega dela in odgovorne osebe v njih 
ter za posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, predvi- 
deno pa je tudi izrekanje varstvenega ukrepa odvzema 
premoženjske koristi, dosežene z gospodarskim prestop- 
kom ali prekrškom. 

V četrtem poglavju so prehodne in končne določbe, v 
katerih smo določili način izvajanja ekonomske politike na 
področju cen v letu 1985, da neha veljati zakon o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen in da ta zakon začne 
veljati 1. 1. 1985. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja sistem družbene kontrole cen, ki se upo- 

rablja na enotnem jugoslovanskem trgu. 

2. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela obliku- 

jejo v odnosih medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgo- 
vornosti z delavci v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih samostojno cene za svoje proizvode in storitve po 
tržnih pogojih. 

Organizacija združenega dela s samoupravnim splošnim 
aktom določa postopek in pristojnost organov samouprav- 
ljanja pri oblikovanju cen. 

3. člen 
Organizacije združenega dela, ki z drugimi samoupravnimi 

organizacijami urejajo razmerja v medsebojni reprodukcijski 
povezanosti na področju proizvodnje, predelave in menjave 
proizvodov in storitev, zlasti pa pri ustvarjanju skupnega 
prihodka in dohodka ter pri drugih oblikah samoupravnega 
organiziranja in sodelovanja, smejo s samoupravnim sporazu- 
mom oziroma s pogodbo trajnejše določati tudi elemente za 
oblikovanje cen oziroma cene. 

Pri oblikovanju cen in določanju elementov za oblikovanje 
cen v samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah ni dovo- 
ljeno izkoristiti monopolnega položaja ali na kakšen drug 
nezakonit način spraviti v neenakopraven položaj drugo orga- 
nizacijo združenega dela ali drugega udeleženca v proiz- 
vodnji in prometu. 

S samoupravnim sporazumom se ne smejo določati ele- 
menti za oblikovanje cen oziroma cene na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu med organizacijami združenega dela, ki proiz- 
vajajo isto vrsto proizvodov. 

4. člen 
Družbenopolitične skupnosti z družbenimi plani, akti o nji- 

hovem uresničevanju in z ukrepi ekonomske politike vplivajo 
na razmerja med ponudbo in povpraševanjem in ustvarjajo 
pogoje, ki zagotavljajo delavcem, da oblikujejo cene svojih 
proizvodov in storitev v skladu s tržnimi pogoji. 

5. člen 
Organizirani porabniki lahko dajejo pobude za sprejetje 

ukrepov ekonomske politike in predlagajo elemente za obli- 
kovanje cen proizvodov in storitev za neposredno porabo 
delovnih ljudi in občanov; organizacijam združenega dela, 
gospodarskim zbornicam in drugim samoupravnim oblikam 
organiziranja pa lahko tudi predlagajo, naj znova proučijo 
podlage za oblikovanje določene ravni cen. 

6. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pridobiva- 

njem energije in energetskih surovin ter z opravljanjem stori- 

tev v železniškem in PTT prometu, oblikujejo cene svojih 
proizvodov oziroma storitev v skladu s skupnimi elementi za 
oblikovanje teh cen, ki jih določajo planski akti na ravni 
federacije in drugi akti ekonomske politike, pri čemer upošte- 
vajo tudi interese uporabnikov svojih proizvodov in storitev. 

Z akti iz prvega odstavka tega člena se določa tudi relativno 
gibanje teh cen v primerjavi s celotnim gibanjem cen proizvo- 
dov in storitev. 

7. člen 
Upoštevajoč načelo, da se cene kmetijsko-živilskih proizvo- 

dov oblikujejo po tržnih pogojih, izhajajo pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti pri določanju ekonomske poli- 
tike tudi iz celotnih razmerij med cenami kmetijsko-živilskih 
proizvodov in cenami proizvodov, ki se uporabljajo v kmetijski 
pridelavi, in bistveno vplivajo na cene teh proizvodov. 

Za osnovne kmetijske pridelke, določene z dogovorom o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije, predpiše Zvezni 
izvršni svet v sodelovanju z izvršnimi sveti skupščin republik 
in avtonomnih pokrajin zaščitne cene. Elementi za določitev 
teh cen se določajo v planskih aktih na ravni federacije in 
drugih aktih ekonomske politike. Zaščitne cene zagotavljajo 
dolgoročni ekonomski interes proizvajalcev za povečanje 
kmetijske pridelave. 

Organizacije za blagovne rezerve federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin morajo kupiti po zaščitnih cenah vse 
ponuđene količine osnovnih kmetijskih proizvodov, za katere 
so določene zaščitne cene. 

8. člen 
Cene proizvodov in storitev, ki se proizvajajo oziroma 

opravljajo na podlagi posamičnih naročil in po posebnih 
tehničnih pogojih in prodajajo neposredno ali na javnih draž- 
bah, se določijo s pogodbo v fiksnem znesku, spreminjati pa 
se smejo samo s spremembo pogodbe in v dogovorjenem 

9. člen 
Cene v prometu se oblikujejo po tržnih pogojih in na pod- 

lagi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sred- 
stev ali samoupravnega sporazuma o trajnem poslovnem 
sodelovanju med organizacijami združenega dela - proizva- 
jalci in organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom tako, da se s temi sporazumi določi udeležba 
proizvodnih oziroma prometnih organizacij v skupnem pri- 
hodku, dohodku ali v cenah v prodaji na debelo oziroma na 
drobno. 

10. člen 
Oblikovanje cen in družbeno kontrolo cen za oborožitev in 

vojaško opremo ureja drugi zvezni zakon. 

II. DRUŽBENA KONTROLA CEN 

11. člen 
Družbena kontrola cen je celotna družbena aktivnost pri 
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spremljanju gibanja cen in sprejemanju ukrepov za usklaje- 
vanje celotnih razmerij na trgu, zlasti pa za spobujanje proiz- 
vodnje in povečevanje obsega in strukture povpraševanja, za 
omogočanje zadovoljevanja obsega in strukture povpraše- 
vanja ter za preprečevanje stihijskega delovanja trga. 

Družbeno kontrolo cen opravljajo delavci v organizacijah 
združenega dela s kontrolo usklajenosti oblikovanja cen za 
svoje proizvode in storitve s smotri in nalogami v proizvodnji 
in prometu. Organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti uresničujejo v odno- 
sih medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti 
družbeno kontrolo cen tako, da spremljajo izpolnjevanje med- 
sebojnih pravic in obveznosti iz samoupravnih sporazumov 
oziroma pogodb, s katerimi so skupaj določile elemente za 
oblikovanje cen oziroma cene. 

Organizirani porabniki uresničujejo družbeno kontrolo cen 
tako, da spremljajo in ocenjujejo raven in strukturo cen proiz- 
vodov in storitev za neposredno porabo delovnih ljudi in 
občanov. 

Družbenopolitične skupnosti opravljajo družbeno kontrolo 
cen tako, da sprejemajo ukrepe ekonomske politike, s kate- 
rimi vplivajo na razmerja med ponudbo in povpraševanjem, 
določajo skupne elemente za oblikovanje cen v planskih aktih 
na ravni federacije, določajo zaščitne cene osnovnih kmetij- 
skih pridelkov in izjemoma tako, da sprejmejo ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen. 

Ukrepi ekonomske politike iz četrtega odstavka tega člena 
se sprejemajo zlasti na področju skupne politike ekonomskih 
odnosov s tujino, skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike, skupne carinske in devizne poli- 
tike, politike delitve družbenega proizvoda in dohodka, poli- 
tike davkov in prispevkov, politike ustvarjanja in uporabe 
blagovnih in drugih rezerv idr. 

12. člen 
Pri opravljanju družbene kontrole cen organi za cene 

spremljajo in analizirajo gibanje cen in razmerja n£ trgu, 
ocenjujejo pričakovana gibanja cen, dajejo pobude za spreje- 
manje ukrepov ekonomske politike, predlagajo ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen in opravljajo druga strokovna, analitična 
in upravna dela na področju cen za potrebe družbenopolitič- 
nih skupnosti in organizacij združenega dela. 

Pri uresničevanju nalog iz prvega odstavka tega člena izha- 
jajo organi za cene iz ocene položaja posameznih dejavnosti v 
primarni delitvi, iz učinkovitosti uporabe proizvodnih dejavni- 
kov iri iz konkurenčne sposobnosti na tujem trgu. 

Pri opravljanju družbene kontrole cen določi pristojni 
organ za cene, za katere proizvode in storitve morajo organi- 
zacije združenega dela pošiljati obvestila o cenah, da bi jih 
spremljal. 

Z aktom iz tretjega odstavka tega člena se določijo tudi 
podatki, ki jih morajo vsebovati obvestilo o cenah, ter roki in 
način njihovega pošiljanja. 

13. člen 
Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 

nizacije ali skupnosti lahko vložijo prijavo Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije, da znova prouči raven cen posameznih proiz- 
vodov in storitev. V Gospodarski zbornici Jugoslavije se 
obvezno izvede postopek v zvezi z vloženo prijavo, če so njeni 
vložniki kupci več kot ene tretjine proizvodnje kakšnega pro- 
izvoza oziroma storitev. 

Postopek v Gospodarski zbornici Jugoslavije se opravi 
tako, kot je določeno s splošnimi akti Zbornice. 

14. člen 
Ukrepi neposredne kontrole cen se predpisujejo samo izje- 

moma, in sicer: 
- če kljub sprejetim ukrepom ekonomske politike nasta- 

nejo ali utegnejo nastati večje motnje na trgu in v gibanju cen 
ali če postane vprašljivo uresničevanje temeljnih ciljev, dolo- 
čenih z družbenim planom Jugoslavije in drugimi planskimi 
akti na ravni federacije; 

- če niso določeni skupni elementi iz 6. in 7. člena tega 
iakona; 

- zaradi preprečevanja monopolnega oblikovanja cen; 
- zaradi določanja cen pri prodaji proizvodov iz interven- 

cijskega uvoza. 

15. člen 
Kot ukrep neposredne kontrole cen se sme predpisati dolo- 

čitev najvišjih cen oziroma najvišje ravni cen, določitev rela- 
tivne ravni cen, način oblikovanja cen, dajanje soglasja k 
cenam oziroma tarifam, ohranitev cen na zadržani ravni, vra- 
čanje cen na določeno raven, določitev zneska pri udeležbi za 
kritje prometnih stroškov in obvezno poprejšnje obveščanje o 
spremembi cen proizvodov in storitev. 

16. člen 
Ukrepi neposredne kontrole cen smejo trajati najdalj šest 

mesecev. Če se ne spremenijo oziroma ne izboljšajo razmere 
na trgu, se smejo ukrepi neposredne kontrole cen podaljšati, 
pri čemer je treba vsakih šest mesecev znova ugotoviti raz- 
loge zanje. 

17. člen 
Izhodišče za predpisovanje ukrepov neposredne kontrole 

cen so realno vrednotenje in smotrna uporaba materialnih 
dejavnikov proizvodnje, raven in razmerja cen na tujem trgu, 
na katerem se izmenjujejo proizvodi in storitve, ter kazalniki 
učinkovitosti gospodarjenja in namenske delitve dohodka. 

18. člen 
Pri predpisovanju ukrepov neposredne kontrole cen za 

proizvode in storitve iz 6. in 7. člena tega zakona se bo zlasti 
upoštevalo: 

- za proizvodnjo in predelavo nafte in zemeljskega plina - 
cena uvoza nafte in zemeljskega plina franko jugoslovanska 
meja; 

- za druge proizvode - da se s cenami zagotovi najmanj 
enostavna reprodukcija in da se v razmerjih med cenami ne 
poslabša relativni položaj teh panog. 

19. člen 
Za uresničevanje nalog iz 13. člena lahko predlaga ukrepe 

neposredne kontrole cen Gospodarska zbornica Jugoslavije. 

20. člen 
Ukrepe neposredne kontrole cen za proizvode in storitve, 

pomembne za vso državo, predpiše Zvezni izvršni svet v 
sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi or- 
gani. 

Proizvodi in storitve, pomembni za vso državo, so po tem 
zakonu vsi proizvodi in storitve, razen stanarin in cen za 
komunalne storitve, mestni, primestni, rečni, cestni in pomor- 
ski promet, cen na področju družbenih dejavnosti, obrti, 
gostinstva in turizma, kmetijskih storitev, storitev na področju 
vodnega gospodarstva in gradbeništva, grafičnih in drugih 
podobnih storitev, dnevnih politično-informativnih časopisov, 
šolskih učbenikov, radijske in TV naročnine, najemnine in 
drugih nadomestil za uporabo posameznih objektov. 

21. člen 
Če nastanejo velike motnje v razmerjih na trgu in v gibanju 

cen, ki onemogočajo ali resno ogrožajo izvajanje skupne 
ekonomske politike, določene z družbenim planom Jugosla- 
vije, in kalijo enotnost jugoslovanskega trga, predpiše Zvezni 
izvršni svet v soglasju s pristojnimi organi republik in avto- 
nomnih pokrajin ukrep neposredne kontrole cen - ohranitev 
cen na zadržani ravni za vse proizvode in storitve. 

Alternativa: Ukrepe sprejema Skupščina SFRJ. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 dinarjev .se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela: 

1) če pri oblikovanju cen ali pri določanju elementov za 
oblikovanje cen v samoupravnem sporazumu ali pogodbi 
izkoristi monopolni položaj ali kako drugače nezakonito 
spravi v neenakopraven položaj drugo organizacijo združe- 
nega dela ali drugega udeleženca v proizvodnji oziroma pro- 
metu (drugi ostavek 3. člena): 
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2) če ne oblikuje cen energije, energetskih surovin in stori- 
tev železniškega in PTT prometa v skladu s skupnimi elementi 
za oblikovanje cen, določenimi planskimi akti na ravni federa- 
cije in drugimi akti ekonomske politike (6. člen); 

3) če spremeni cene proizvodov in storitev, ki se proizvajajo 
oziroma opravljajo na podlagi posameznih naročil in po 
posebnih tehničnih pogojih, po dogovorjenem roku ali v 
dogovorjenem roku - brez spremembe pogodbe (8. člen); 

4) če pri oblikovanju cen za svoje proizvode in storitve ne 
upošteva predpisov o ukrepih neposredne kontrole cen (18., 
19. in 21. člen). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organiza- 
ciji združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

23. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela: 

1) če ne določi v samoupravnem splošnem aktu postopka in 
pristojnosti organov samoupravljanja pri oblikovanju cen 
(drugi odstavek 2. člena); 

2) če vsebuje samoupravni sporazum, sklenjen med organi- 
zacijami združenega dela, ki proizvajajo isto vrsto proizvodov, 
elemente za oblikovanje cen oziroma cene (tretji odstavek 3. 
člena); 

3) če ne pošlje organizacijam združenega dela - kupcem 
proizvodov (30. člen) obvestila o povečanju cen 30 dni pred 
začetkom prodaje po teh cenah. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega 
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

24. člen 
Z denarno kaznjjo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, če proda 
proizvode ali storitve po višjih cenah, ki so bile oblikovane z 
uporabo ukrepov neposredne kontrole cen (18., 19. in 21. 
člen). 

25. člen 
Skupaj s kaznijo za gospodarski prestopek iz 22. člena in 

prekršek iz 23. člena tega zakona se izreče tudi varstveni 
ukrep odvzema premoženjske koristi, dosežene z gospodar- 
skim prestopkom ali prekrškom. Premoženjska korist po tem 
zakonu je razlika med ceno, po kateri je bilo blago prodano ali 
storitev opravljena, in po predpisih oblikovano ceno. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Cene proizvodov in storitev, oblikovane v skladu s predpisi, 

ki veljajo na dan, ko začne veljati ta zakon, se bodo uporab- 
ljale tudi po njegovi uveljavitvi, spreminjati pa se smejo pod 
pogoji, na način in po postopku, ki jih določa ta zakon. 

27. člen 
Za uresničevanje določene politike cen v letu 1985 določi 

Zvezni izvršni svet v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije ukrepe za izvajanje ekonomske politike na 
področju cen. 

28. člen 
Zvezni izvršni svet določi v soglasju s pristojnimi republiš- 

kimi in pokrajinskimi organi najvišjo raven cen določenih 
življenjskih proizvodov v letu 1985. 

29. člen 
Zvezni izvršni svet podpiše za leto 1985 način oblikovanja 

cen proizvodov v prometu na debelo oziroma na drobno in 
proizvodov iz uvoza. 

30. člen 
Zvezni izvršni svet predpiše, za katere proizvode in storitve 

morajo organizacije združenega dela v letu 1985 poslati orga- 
nizacijam združenega dela - kupcem teh proizvodov obve- 
stila o cenah 30 dni pred začetkom prodaje po teh cenah. 

31. člen 
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona: 
- določijo organizacije združenega dela v samoupravnih 

splošnih aktih postopek in pristojnost organov samouprav- 
ljanja pri oblikovanju cen in 

- določi Gospodarska zbornica Jugoslavije postopek za 
ponovno preučevanje cen v zvezi s prijavami iz 13. člena tega 
zakona. 

32. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 

temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (Uradni list 
SFRJ. št. 1/80, 38/80 in 21/84) in vsi predpisi,- sprejeti na 
podlagi tega zakona. 

33. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985. 

Beograd, 31. julij 1984 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za zakon 
Ustavna podlaga za ta zakon je 5. točka prvega odstavka 

281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija »ureja sistem 
družbene kontrole cen in zagotavlja neposredno kontrolo nad 
cenami za blago in storitve, ki so pomembne za vso državo«. 

Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ pred- 
lagani zakon sprejme Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avto- 
nomnih pokrajin. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom, in razlogi, zaradi katerih je 
treba izdati nov zakon 

Za realnejšo ugotovitev okoliščin in možnosti, v katerih se 
je uporabljal zakon, je treba upoštevati gmotne, tržne, institu- 
cionalne in druge razmere, v katerih se je uporabljal. Zakon se 
je uporabljal v zelo zapletenih in neugodnih materialno-eko- 
nomskih razmerah oziroma ob globljih materialnih dispropor- 
cih in ob nezadostnem delovanju ekonomskih zakonitosti 
socialistične blagovne proizvodnje. To se je kazalo v neuskla- 

jenem razmerju ponudbe in povpraševanja, neustrezni delitvi 
ustvarjenega dohodka in slabši materialni osnovi združenega 
dela, večanju vseh oblik porabe nad realnimi gmotnimi mož- 
nostmi, neusklajenem tečaju domače valute, poudarjenih pro- 
blemih zunanje in notranje nelikvidnosti, omejenih možnostih 
za pomembnejše intervencije z blagovnimi rezervami, iz 
uvoza in podobno. 

V obdobju, ko se je uporabljal zakon, je bila visoka inflacij- 
ska stopnja: leta 1981 - 39,38%; 1982 - 30.7%; 1983 - 58,4% 
in leta 1984 - junija 56,7%. 

Za institucionalne pogoje, pod katerimi so se v obdobju 
1981 — 1984 gibale cene, je značilno dvoje: prvič, uveljavitev 
novega sistema, ki ga je vzpostavil zakon o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen, in drugič, zelo široka uporaba 
ukrepov neposredne kontrole cen. Iz tega izhaja, da je treba 
pri oceni učinkovitosti, obsega in pomanjkljivosti novega 
sistema cen upoštevati, da je navedeni zakon v praksi komaj 
zaživel. Motnje v materialni proizvodnji in na trgu s težavami v 
ekonomskih in finančnih odnosih s tujino so povzročile, da je 
bilo večkrat nujno poseči po ukrepih neposredne kontrole 
cen. 

Novi organi za cene (skupnosti za cene), zamišljeni kot 
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mesto za koordinacijo delovanja na področju cen v katerih 
svetih so v večini delegati združenega dela, niso izpeljali tiste 
vloge, ki jim je bila namenjena ob pripravi zakonskega bese- 
dila. V večjem delu opazovanega obdobja so bile seje Sveta 
namenjene sprejemanju sklepov ob potrjevanju konkretnih 
cenikov za posamezne proizvode (ki so jih predložili posa- 
mezni proizvajalci) ali pa sprejemanju predlogov za pove- 
čanje cen posameznih proizvodov ali storitev, o čemer so 
odločali izvršni organi družbenopolitične skupnosti. Najmanj 
časa je bilo namenjenega vprašanjem, ki bi utegnila precej 
zmanjšati inflacijske pritiske, in predlaganju konkretnih ukre- 
pov ekonomske politike za zaviranje inflacijske stopnje. 

Kot posledica uveljavitve novega zakona o cenah je bil 
sprejet dogovor o razdelitvi pristojnosti, po katerem je federa- 
cija pristojna približno za 46% vrednosti industrijskih proizvo- 
dov, republike in pokrajini pa približno za 54% teh proizvo- 
dov. Pokazalo se je, da takšna razdelitev pristojnosti pri kon- 
troli bistveno vpliva na različno obnašanje družbenopolitičnih 
skupnosti, kar se bo kot problem pokeizalo zlasti v letu 1984. 

Kar zadeva druge institucionalne značilnosti v tem obdobju 
- uporaba ukrepov neposredne kontrole cen - ni dvoma, da 
bi bili zaradi velikih motenj na to uporabljeni, tudi če ne bi 
veljal nov sistem cen. O tem pričajo tudi dejstva, da je v letu 
1979 od 3. avgusta do konca leta veljal odlok o cenah, ki 
ostanejo na zadržani ravni za določene proizvode in storitve 
(le da je tisti del, ki se nanaša na delež trgovine v prodajni 
ceni, veljal tudi v naslednjih dveh letih). V letu 1980 je Zvezni 
izvršni svet hkrati z odlokom o enkratni devalvaciji dinarja (6. 
junija 1980) sprejel tudi odlok o najvišji ravni cen za vse 
proizvode in storitve, ki je veljal do 13. avgusta, t. j. do 
sprejetja dogovora o spremembi in dopolnitvi dogovora o 
izvajanju politike cen v letu 1980. 

Zakon o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen se 
je začel uporabljati leta 1981, že 18. junija 1981 pa je Zvezni 
izvršni svet sprejel odlok o najvišji ravni cen za vse proizvode 
in storitve ter o obveznem pošiljanju cenikov za te proizvode 
in storitve v overitev skupnostim za cene. Integralni del tega 
odloka je svojevrstna projekcija gibanja cen do konca leta 
1981 po posameznih oblikah cen. Po tem odloku so cene vseh 
proizvodov in storitev overjale skupnosti za cene (razen za 
tiste proizvode in storitve, za katere so se cene oblikovale po 
odlokih pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti). Ker 
se je inflacija po juniju pospešeno nadaljevala, je 18. septem- 
bra istega leta Zvezni izvršni svet sprejel odlok o obvezni 
uskladitvi cen za posamezne proizvode z določeno politiko 
cen v letu 1981. Odlok je določal, da se cene iz pristojnosti 
federacije, ki so se povečale v obdobju od 1. januarja do 19. 
junija istega leta, uskladijo z določeno politiko cen, tako da 
povečanje v omenjnem obdobju v primerjavi s koncem leta 
1980 ne znaša nad 25%. Podobne odloke so sprejele tudi 
republike in pokrajini. Toda tudi ta ukrep ni pomembneje 
zmanjšal inflacijske stopnje, zato je bil 17. decembra 1981 
sprejet odlok o določitvi najvišjih cen za vse proizvode in 
storitve ter o načinu oblikovanja cen zanje. Ta odlok je 
določal, da se za vse proizvode in storitve pošiljajo ceniki v 
overitev pristojnim skupnostim za cene. Hkrati je bilo dolo- 
čeno, da se v letu 1982 sprejme okvirni program premikanja 
cen, do sprejetja tega programa pa se cene niso smele po- 
večati. 

Kljub uporabi teh ukrepov neposredne kontrole cen pa so 
se v letu 1981 rekordno povišale vse cene, samo še v letu 1983 
so posamezne cene rasle po višji stopnji. 

Okvirni program premikanja cen v letu 1982 je bil sprejet z 
enomesečno zamudo (po navedenem odloku naj bi bil sprejet 
ob koncu januarja, sprejet pa je bil v začetku marca 1982). Po 
okvirnem programu je bilo predvideno, da bo tekoča rast cen 
znašala: v industriji 14%, v kmetijstvu 17%, v gozdarstvu 12%, 
v gradbeništvu 14%, pri prometu in zvezah do 16% in v 
trgovini do 15%. Gibanje cen v prvem polletju 1982 pa je 
pokazalo, da cene rastejo precej hitreje, kot je bilo predvi- 
deno, zato je bil ob koncu julija 1982 sprejet odlok o najvišji 
ravni cen za vse proizvode in storitve. Ta ukrep pomeni 
najstrožjo obliko neposredne kontrole cen v dotedanji upo- 
rabi zakona o cenah. Za cene vseh proizvodov in storitev je 
bila določena najvišja raven in povečevale so se lahko samo 
po odlokih Zveznega izvršnega sveta, s čimer je bil delno 
odpravljen dogovor o razdelitvi pristojnosti, ker so se cene iz 
vseh pristojnosti spreminjale z odloki ZIS. V letu 1982 se je 

inflacijska stopnja v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala 
(inflacijska stopnja je v letu 1982 znašala 30,7%, v letu 1981 pa 
39,3%). 

Zvezni izvršni svet je ocenil, da ni vseh možnosti za sprosti- 
tev cen, zato je 28. januarja 1983 sprejel odlok o podaljšanju 
veljavnosti odloka iz julija 1982. Odlok o določitvi najvišje 
ravni cen za vse proizvode in storitve, razen za proizvode in 
storitve, za katere se določi obvezno pošiljanje cenikov v 
overitev skupnosti za cene, je pomenil ponovno vrnitev na 
prejšnjo razdelitev pristojnosti, le da sta praktično obstajala 
samo dva režima neposredne kontrole cen: maksimiranje cen 
in pošiljanje cenikov v overitev pristojnim skupnostim za 
cene. 

Potem ko je ukrep neposredne kontrole cen trajal skoraj 
eno leto, so 26. julija 1983 začeli veljati novi predpisi, po 
katerih se bo režim neposredne kontrole cen za vse proizvode 
in storitve nadomestil z drugimi oblikami družbene in nepo- 
sredne kontrole cen. Čeprav od 26. julija do 23. decembra 
1983 ni bila popolnoma prosto oblikovana cena niti za en 
proizvod in storitev, je bila v tem obdobju izredno visoka rast 
vseh oblik cen, kar je spremenilo tendenco gibanja inflacije v 
smeri njihove hitrejše rasti. To se nanaša zlasti na cene 
proizvodov in storitev, za katere so organizacije združenega 
dela pošiljale svoje cenike pristojnim skupnostim za cene, da 
bi jih spremljale. 

Zaradi izredno visoke rasti cen v letu 1983 (58,4%) in 
potrebe po tem, da se tudi ob tako visoki inflacijski stopnji 
začnejo odpravljati najbolj izrazite disparitete cen, je Zvezni 
izvršni svet 23. decembra 1983 sprejel odlok o določitvi najviš- 
jih cen oziroma najvišje ravni cen ter o načinu oblikovanja cen 
za proizvode in storitve iz pristojnosti vseh družbenopoliti- 
čnih skupnosti. S tem odlokom pa so se povečale cene 
nekaterih proizvodov in storitev, da bi se odpravile najbolj 
izrazite disparitete cen, nato pa so bile vse cene zamrznjene. 
To je bil najstrožji ukrep neposredne kontrole cen med veljav- 
nostjo zakona o cenah, ker se, razen cen zdravil (ki so se 
lahko povečale največ do 20%, kar je bilo določeno z odlo- 
kom, toda šele po doseženem sporazumu proizvajalcev in 
porabnikov), od 23. decembra 1983 do 3. maja 1984 niso 
smele in tudi niso povečale cene za noben proizvod in stori- 
tev, ko so ta odlok nadomestili novi predpisi o cenah. 

Iz pregleda časovnega trajanja neposredne kontrole cen se 
vidi, da so bile cene med veljavnostjo zakona' o cenah 
večinoma neposredno kontrolirane, samo v krajših časovnih 
presledkih pa so se cene oblikovale nekoliko svobodneje. 
Objektivne ekonomske razmere pa so bile tako neugodne in 
pritiski na cene tako močni, da niti najstrožji ukrepi nepo- 
sredne kontrole cen niso mogli resneje vplivati na krotitev 
inflacije. Očitno je, da se z inflacijo ni bilo mogoče boriti samo 
z »režimom cen« ter z rešitvami iz zakona o cenah. Ob velikih 
ekonomskih in materialnih debalansih je težko izmeriti doseg 
in vpliv zakona na razmerja cen, vendar bi lahko ugotovili, da 
je imelo administrativno odločanje o cenah velik »delež« pri 
poglobitvi strukturnih neusklajenosti v reprodukciji. 

III. Načela, po katerih naj bi bilo urejeno 
razmerje na ustreznem področju, ter namen, ki 
ga želimo doseči, in posledice predlaganih 
rešitev 

Zakon o sistemu družbene kontrole cen naj bi zagotovil 
izvajanje temeljnih načel ustave SFRJ, po katerih poleg dru- 
gega razmerja v družbeni reprodukciji in razmerja na 
področju cen temeljijo na samoupravljanju delavcev v združe- 
nem delu, na pravici delavcev v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, da so glavni nosilci odločanja o cenah. 

Delavci v organizacijah združenega dela imajo pravico 
samostojno oblikovati cene za svoje proizode in storitve, 
vendar imajo tudi dolžnost, da cene oblikujejo v medsebojni 
odvisnosti, povezanosti in odgovornosti z delavci v temeljnih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih na pod- 
lagi delovanja zakonitosti trga. 

Družbenopolitične skupnosti imajo pravico in obveznost z 
ukrepi ekonomske politike vplivati na razmerja ponudbe in 
povpraševanja ter ustvarjati možnosti, s katerimi bo zagotov- 
ljeno, da delavci v organizacijah združenega dela oblikujejo 
cene za svoje proizvode in storitve po tržnih pogojih. 

Na podlagi teh načel je treba pri pripravah novega zakona o 
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sistemu družbene kontrole cen upoštevati tudi značilnosti 
veljavnega zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kon- 
troli cen ter težave, ki so bile med njegovo uporabo, njihovo 
premagovanje pa mora biti osnova za nove zakonodajne 
rešitve na področju cen. Veljavni zakon o cenah je v primer- 
javi z rešitvami iz zakona o družbeni kontroli cen (leta 1972), 
ki je natančneje določal administrativne regulative na 
področju cen, segel korak naprej pri širjenju pravic in polo- 
žaju združenega dela, da oblikuje cene svojih proizvodov. 
Kljub temu da je ta zakon močno pripomogel na področju 
nadaljnje krepitve samoupravnega položaja združenega dela, 
pa je vendarle čedalje bolj omejeval ekonomske zakonitosti 
ter pravice organizacij združenega dela, da oblikujejo cene za 
svoje proizvode po tržnih pogojih in potrebah. To je bil eden 
od glavnih razlogov, da se da pobuda za spremembo zakona, 
ki je bila izražena v zahtevi, da se iz predpisa opravijo vse tiste 
omejitve, ki zavirajo pobude in pravico temeljnih organizacij 
združenega dela, da obvladajo celotni dohodek, s tem pa tudi 
pogoje za njegovo pridobivanje, ustrezno svojemu interesu in 
stanju na trgu ter v skladu s splošno določenimi pogoji za 
pridobivanje dohodka in razpolaganje z njim. 

Posledica uporabe rešitev iz veljavnega zakona o cenah je 
bila, da so v praksi širši družbeni subjekti vse pogosteje 
vztrajali pri urejanju ravni in razmerja cen, ne pa pri takih 
razmerah v proizvodnji in porabi, ki bi odločno vplivale na 
gibanje cen. Pri tem so izhajali iz meril za oblikovanje cen kot 
predpisane sheme, ki so jo morale uporabljati vse organiza- 
cije združenega dela pri oblikovanju cen za več kot 150.000 
raznih proizvodov. Nedorečenost meril, zlasti pa njihova 
»celotna uporaba« je oteževala oblikovanje cen, pa tudi druž- 
beno kontrolo cen. Tako smo se v praksi znašli v takšnem 
položaju, da organizacije združenega dela oblikujejo cene za 
svoje proizvode na podlagi svojega realnega ekonomskega 
položaja (upoštevajoč stroške in dohodek), nato pa se na teh 
elementih usklajujejo v različnih oblikah svojih združenj (v 
odvisnosti od tega, ali je cena v pristojnosti SR in SAP ozi- 
roma federacije), in šele ko nastopijo pred družbenimi organi 
(skupnosti za cene), uporabijo najpogosteje za obrazložitev 
In opravičilo tako oblikovanih cen posamezna merila iz 
zakona, ki pogosto ne kažejo iste smeri sprememb. Na primer, 
če je proizvod deficitaren (večje povpraševanje od ponudbe)) 
in mu je zato treba povečati ceno, raven cen pa je nad ravnijo 
svetovnih cen, zato mu po tem merilu ne bi smeli dovoliti 
povečanja cen, o povečanju njegove cene najpogosteje arbi- 
trarno odloči pristojni organ za cene. Vprašanje je, ali se za 
cene vseh proizvodov pri nas lahko uporabljajo štiri merila iz 
veljavnega zakona. Poprej bi lahko rekli, da »pritisk« na 
organizacije združenega dela, da za vsak proizvod uporabl- 
jajo štiri merila, kar je praktično nemogoče, povzroča, da se 
pogajanja o cenah prenašajo v skupnosti za cene in da je v 
zadnjem času glavni element za tq pogajanje dogovorjena 
politika cen. Na tej podlagi so bile pogosto administrativne 
intervencije na področju cen, ki so začasno zadržale cene, na 
dolgoročni podlagi pa so poglabljali neskladnosti v reproduk- 
ciji in naposled zavirale celoten družbeni razvoj. 

Drugič, samoupravni sporazumi in družbeni dogovori o 
cenah so prerasli v tako imenovane »censke sporazume«, po 
katerih se cene izvlečejo iz realnega ekonomskega odnosa in 
se nanje gleda kot na samostojno ekonomski kategorijo. Vse 
to je spodbujalo ukvarjanje s cenami in je tudi organe družbe- 
nopolitičnih skupnosti prisililo, da razčlenijo ukrepe in pred- 
pise o cenah (o režimu cen), namesto da ustvarjajo možnosti 
in vplivajo na okoliščine, v katerih naj bi organizacije združe- 
nega dela samostojno oblikovale cene. Z drugimi besedami, 
cene niso delovale na razvoj celotnih ekonomskih odnosov 
med seboj povezanih in odvisnih organizacij združenega 
dela, ki se urejajo na trajnih temeljih ter s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori, ampak so se vedno bolj 
urejale s posameznimi sporazumi o cenah. 

Tretjič, v »Prilagajanju gospodarskega sistema stabilizacij- 
skim zahtevam« se izrecno terja, da se ponovno prouči 
spdanja rešitev v zakonu o t.i. »razdelitvi pristojnosti« pri 
družbeni kontroli cen med organi federacije in republik ozir 
roma pokrajin. Pogoste administrativne intervencije ter 
dejstvo, da pristojni organi SR in SAP različno uporabljajo 
štiri merila, so povzročile zelo različne ravni cen za tiste 
proizvode in storitve, katerih promet se opravlja na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

Glede na takšne probleme pri uporabi veljavnega zakona in 
na potrebo, da se premostijo, so v osnutku novega zakona o 
sistemu družbene kontrole cen podane osnovne rešitve, ki 
slonijo na dveh temeljih, in sicer: 

1. Na pravici in obveznosti organizacij združenega dela, da 
v skladu s tržnimi pogoji in delovanjem ekonomskih zakonito- 
sti samostojno ter v odnosih medsebojne odvisnosti in pove- 
zanosti oblikujejo cene svojih proizvodov. Na tej podlagi je 
opravljena bistvena sprememba v primerjavi z veljavnim zako- 
nom, ker za organizacije združenega dela niso predpisana 
obvezna merila ali kakšne druge enotne sheme in pravila za 
oblikovanje cen. V bistvu smo krenili iz stališča, da je na tej 
stopnji družbenega in ekonomskega razvoja skoraj nemo- 
goče z zakonom predpisati pravila za oblikovanje cen razen v 
primerih, ko želimo s pravili omejevati delovanje trga in njego- 
vih zakonitosti. To je ključno vprašanje, ki nadalje opredeljuje 
tudi celotno zasnovo zakona. Če bi sprejeli enotna merila za 
oblikovanje vseh cen, po katerih bi dejavniki zunaj združe- 
nega dela določali, ali je organizacija združenega dela upra- 
vičeno ali neupravičeno oblikovala cene, bi to pomenilo ome- 
jevanje pravic organizacij združenega dela, da oblikujejo 
cene ustrezno svojemu interesu v proizvodnji ter možnostim 
prodaje na trgu. V tem primeru ne bi bila glavna merila trg in 
možnost prodaje, ampak merila, predpisana z zakonom, kar 
bi organizacijam združenega dela odreklo pravico, da obvla- 
dajo cene, in bi kar posredno dušila pobudo številnih gospo- 
darskih Subjektov, da z večjo proizvodnjo in širšim asortimen- 
tom povečajo pondube glede na zahteve trga, in da sebi z 
večjim vrednotenjem ustvarjalnega in produktivnega dela ust- 
varjajo možnosti za nenehni boj za večji dohodek. Vključitev 
meril za oblikovanje cen v zakon bi objektivno obračalo orga- 
nizacije združenega dela k tistim organom, ki razlagajo »pra- 
vilnost« uporabe meril, to pa bi izčrpalo ustvarjalno energijo 
in oslabilo položaj za zboljšanje notranjih kakovostnih dejav- 
nikov gospodarjenja, pozornost organov družbenopolitičnih 
skupnosti pa bi bila spet usmerjena v merila namesto v mož- 
nosti, okvire in okoliščine, v katerih se oblikujejo cene. 

2. Na pravici in obveznosti organov družbenopolitičnih 
skupnosti, da z ukrepi ekonomske politike delujejo na izrav- 
navo ponudbe in povpraševanja. Zakon omejuje pravico druž- 
benopolitičnih skupnosti, da lahko neposredno določajo 
cene (ukrepi za neposredno kontrolo cen), šele ko poprej 
izčrpajo instrumente ekonomske politike in ocenijo, da ute- 
gne priti do večjih motenj na trgu. Tudi družbenopolitične 
skupnosti morajo ustvarjati možnosti za realno vrednotenje 
dejavnikov proizvodnje (na primer politika realnega tečaja) ter 
ustvarjati druge možnosti in okvire, v katerih bodo organiza- 
cije združenega dela samostojno in v medsebojni odvisnosti 
in povezanosti oblikovale cene za svoje proizvode in storitve v 
skladu z zahtevami in potrebami trga. Zakon določa, kateri 
instrumenti ekonomske politike so na razpolago organom 
DPZ, od tekoče ekonomske politike pa je odvisno, kako se 
bodo ti instrumenti uporabljali za uresničevanje določenih 
ciljev v politiki cen. 

Glede na druge rešitve iz zakona je vključena pravica orga- 
nizacij združenega dela, da v okviru skupnega reševanja 
odnosov v proizvodnji in prometu, zlasti pri ustvarjanju skup- 
nega prihodka in dohodka, lahko s samoupravnim sporazu- 
mom ali pogodbo na trajnejši podlagi urejajo tudi razmerja 
cen oziroma cene. Na ta način bodo organizacije združenega 
dela čedalje bolj in bolj organizirano potiskale državo in njene 
organe pri oblikovanju cen in odločanju o cenah. Za proiz- 
vode, ki gredo iz reprodukcijske h končni porabi in so nepo- 
srednega pomena za porabo delovnih ljudi in občanov, lahko 
organizirani porabniki dajo pobudo za določene ukrepe eko- 
nomske politike (na primer, svoboden uvoz določenih proiz- 
vodov široke porabe, zmanjšanje davka od prometa določene 
vrste kakšnega proizvoda ipd.) ali neposredno sodelujejo pri 
predlaganju elementov za oblikovanje cen za določene proiz- 
vode oziroma storitve. Na ta način bi se organizirani porabniki 
konstituirali v subjekt, ki bi ščitil interese porabnikov in na 
širši družbeni podlagi nadomeščal dosedanjo vlogo državnih 
organov na tem področju, l/se to pa terja nadaljnjo dograditev 
sistema in funkcij organiziranih porabnikov. Zvezni izvršni 
svet je v zvezi s tem sklenil, naj pristojni zvezni organi hkrati z 
zakonom o cenah dajo pobudo za izdajo posebnega zakona 
ali za dopolnitev veljavnih zakonov, s katerimi bi se tudi 
natančneje določile in normativno uredile funkcije organizira- 
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nih porabnikov, upoštevajoč vse pomembnejšo vlogo tudi na 
področju cen. 

Popolnoma svobodnega delovanja trga ne moremo priča- 
kovati na vseh gospodarskih področjih, zlasti ne v družbenih 
dejavnostih. Razvoja infrastrukture, energetike, nekaterih sto- 
ritvenih dejavnosti ipd., ne moremo prepustiti samo trgu, zato 
pa tudi cene na teh področjih ne morejo biti posledica direkt- 
nega vpliva trga. Toda tudi v takšnih primerih je vedno bolje 
izhajati iz ekonomskih cen, s katerimi se vrednotijo in upošte- 
vajo realni dejavniki proizvodnje, ker bi neekonomske cene 
povzročale neekonomske, »umetne« proizvodne strukture, 
zgrešene proizvodne usmeritve in navidezno večje možnosti 
porabe, kasneje pa bi vse to plačali s počasnejšim razvojem in 
nižjo življenjsko ravnijo, zato je v zakpnu tudi predloženo, da 
se pri energetiki in prometu določijo skupni elementi cen v 
planskih aktih na ravni federacije. Na ta način bi praktično po 
petih letih operacionalizirali politiko iz separatov dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije na eni strani, na 
drugi strani pa bi prišel najmočneje do izraza družbeni vpliv 
na energetsko in prometno politiko, v njenem okviru pa tudi 
na cene. Zakon o cenah predlaga torej, riaj bi bili obvezni 
sestavni del družbenega plana Jugoslavije tudi skupni ele- 
menti za določitev cen v energetiki in prometu. Dokler to ni 
določeno v družbenem planu, naj bi ZIS začasno določil 
elemente za oblikovanje teh cen, le da je ta pravica ZIS 
omejena, in sicer tako, da je treba pri cenah nafte in naftnih 
derivatov izhajati iz cen uvozne nafte franko jugoslovanska 
meja, pri drugih energentih in prometu pa je treba s cenami 
zagotoviti vsaj enostavno reprodukcijo in ustvariti takšne raz- 
mere, da se ne poslabša relativni položaj teh panog glede na 
razmerja cen. 

Na področju kmetijstva bi se predpisovale zaščitne cene, 
ker se njihov značaj in funkcija spremenita glede na dose- 
danjo prakso. Z zaščitnimi cenami bi se zagotavljal dolgo- 
ročni ekonomski interes proizvajalcev, da povečajo kmetijsko 
proizvodnjo. To ne bi bile samo cene, s katerimi se »rešuje 
proizvodnja«, določene najpogosteje precej nižje od tržnih, 
pa tudi pod realnimi lastnimi cenami. Z zaščitnimi cenami bi 
organi družbenopolitičnih skupnosti zagotavljali možnosti za 
stabilnost in nenehno povečevanje kmetijske proizvodnje, saj 
utegnejo imeti neekonomske cene tudi na tem področju pre- 
cej daljnosežne posledice. Te cene naj bi čedalje bolj nado- 
meščale plansko-namenske cene, s katerimi bi družba zago- 
tovila minimalno varnost in stabilnost pri nenehnem poveče- 
vanju kmetijske proizvodnje, tako da bi tudi te cene delovale 
za uresničevanje setvenih načrtov ter ciljev pri proizvodnji 
hrane. 

Družbeno kontrolo cen pomeni najširše družbeno delo- 
vanje, usmerjeno v spremljanje gibanja cen, povečanje proiz- 
vodnje in bogatenje ponudbe, način in možnosti za zadovolje- 
vanje povpraševanja in zatiranje stihijskega delovanja trga. 
Družbeno kontrolo cen opravljajo delavci v organizacijah 
združenega dela, tako da spremljajo in nadzorujejo, kako 
pristojni organi samoupravljanja oblikujejo cene, v skladu z 
interesi in cilji v proizvodnji, prometu in dohodku organizacij 
združenega dela. Družbeno kontrolo cen bodo opravljale na 
skupnih temeljih tudi med seboj povezane organizacije zdru- 
ženega dela, organizirani porabniki ter družbenopolitične 
skupnosti. 

Organi za cene imajo nalogo, da na strokovnoanalitični 
podlagi spremljajo gibanja cen in da odvisno od ocene stanja 
dajo pobudo za ustrezne ukrepe ekonomske politike in izje- 
moma predlagajo pristojnim organom družbenopolitičnih 
skupnosti ukrepe za neposredno kontrolo cen (predpisovanje 
cen). Glede statusa organov za cene so možne rešitve v treh 
smereh, in sicer: 

- ustanoviti poseben organ za cene v okviru družbenopoli- 
tičnih skupnosti, hkrati pa ustanoviti družbeni svet za cene; 

- ustanoviti organ za cene v okviru gospodarskih zbornic 
in 

- ohraniti sedanje rešitve skupnosti za cene, z ustreznimi 
spremembami in dopolnitvami. 

ZIS se je za zdaj odločil, da se v osnutku zakona opredelijo 
naloge organov za cene, da bi se med razpravo o osnutku, na 
podlagi sugestij iz te razprave, dokončno odločil o organiza- 
cijski obliki bodočih organov za cene. Sklenil je tudi, da bodo 
do konca avgusta pripravil svoj predlog za konstituiranje 
organov za cene. 

Naloge organov za cene so v prvem odstavku 12. člena, 
način uresničevanja teh nalog pa v drugem odstavku istega 
člena. Organi za cene bodo namreč spremljali položaj posa- 
meznih panog in grupacij v primarni delitvi, učinkovitost 
gopodarjenja in konkurenčno sposobnost na zunanjem trgu. 
Ce se oceni, da se zboljšuje položaj panoge in grupacije v 
dohodku in, na primer, zmanjšuje delež te panoge v izvozu 
(manjši delež prihodka od izvoza v celotnem prihodku), tedaj 
se ob preveritvi tudi drugih indikatojrev (stanje proizvodov na 
trgu) lahko sklepa, da se do večjega dohodka prihaja s pro- 
dajo na domačem trgu, zato se lahko predlagajo intervencij- 
ski ukrepi na trgu iz rezerv s sprostitvijo uvoza in z drugimi 
oblikami ekonomskega pritiska na proizvajalce teh proizvo- 
dov, pri katerih se ustvarja nadpovprečen dohodek na 
domačem trgu. Če se z zukrepi ekonomske politike ne dobijo 
ustrezni učinki, tedaj organi za cene lahko predlagajo, da 
pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti začasno pred- 
pišejo cene. 

Predlagana je pravica organizacij združenega dela, da 
morebitna sporna vprašanja pri oblikovanju cen načnejo v 
Zbornici, predvidijo način njihovega usklajevanja, če pa bi 
bilo to izčrpno, je Zbornici dana pravica da lahko predlaga 
tudi uvedbo ukrepov za neposredno kontrolo cen. 

Pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti bodo pri 
predpisovanju cen izhajali iz realnega vrednotenja in racio- 
nalnejše uporabe dejavnikov proizvodnje, kar pomeni iz stan- 
dardov in normativov porabe materialnih dejavnikov proiz- 
vodnje ter iz primerjave ravni in razmerja cen s svetovnimi 
cenami, namenske delitve dohodka in učinkovitosti gospo- 
darjenja. Predlagano je bilo, da ZIS lahko uvede ukrepe za 
neposredno kontrolo cen za proizvode, ki so v prometu na 
ozemlju vse države. Izjema pri tem so stanarine, komunalne 
storitve, cene v družbenih dejavnostih in podobno. Pri tem je 
bila izhodišče kritika sedanje prakse, v kateri je z dogovorom 
federacije, SR in SAP opravljena tako imenovana »razdelitev 
pristojnosti« pri družbeni kontroli cen. Upoštevajoč, da se s 
konceptom tega zakona v bistvu krepi položaj in pravica 
organizacij združenega dela, da samostojno v medsebojni 
povezanosti in neodvisnosti z drugimi deli združenega dela 
oblikujejo cene za svoje proizvode glede na potrebe in raz- 
mere na trgu, se objektivno zmanjša pomen in vloga ukrepov 
neposredne kontrole cen. Poleg tega je z »razdelitvijo pristoj- 
nosti« v družbeni kontroli cen skoraj nemogoče razmejiti, 
kateri proizvod se giblje na enotnem jugoslovanskem trgu, in 
kateri proizvod je predmet t. i. lokalnega prometa. Zato je bilo 
predlagano, da Zvezni izvršni svet v sodelovanju s prisotjnimi 
organi republik in avtonomnih pokrajin predpiše ukrepe za 
neposredno kontrolo cen, razen za proizvode in storitve, 
navedene v zakonu. Če bo med razpravo tako določeno, je 
mogoče predvideti rešitve, da se za delo proizvodov ZIS s 
soglasnostjo pristojnih organov SR in SAP določijo ukrepi za 
neposredno kontrolo cen, da bi se izognili ponovni razdelitvi 
pristojnosti pri družbeni kontroli cen in na tej podlagi umet- 
nemu ločevanju interesov organizacij združenega dela v re- 
produkciji. 

V zakonu so tudi prehodne rešitve za leto 1985, in sicer 
pravica in obveznost ZIS, da v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije določi ukrepe za izvajanje ekonomske 
politike na podorčju cen. V neposrednem sodelovanju z Zbor- 
nico bi se določila značaj in funkcija tega akta, ki bi ga za 
politiko cen sprejeli v prihodnjem letu. Predlagano je bilo, da 
ZIS v soglasju z izvršnimi sveti SR in SAP predpiše najvišjo 
raven cen za nekatera živila. Na seji ZIS je bilo ugotovljeno, da 
je treba ta ukrep restriktivno uporabljati in ga uporabiti za 
manjše število živil, kot sta kruh in mleko. 

IV. Finančna sredstva za Izvrševanje zakona 
in način njihove zagotovitve 

Za izvrševanje tega zakona niso potrebna finančna 
sredstva. 

V. Pojasnila temeljnih pravnih institutov, ki jih 
vsebuje osnutek zakona 

Osnutek zakona o sistemu družbene kontrola cen smo 
razdelili na štiri poglavja. 

1. V poglavju - Temeljne določbe- smo uredili tole: 

poročevalec 43 



V skladu z ustavo SFRJ smo v 1. členu najširše določili, kaj 
ureja ta zakon - sistem družbene kontrole cen na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

Glede na opredelitve iz zakona o združenem delu smo v 2. 
členu določili pravico delavcev, da v temeljnih organizacijah 
združenega dela oblikujejo cene samostojno, v odnosih med- 
sebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti z delavci v 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, po pogojih 
na trgu. Poleg tega smo predvideli, da se s samoupravnim 
splošnim atftom organizacije združenega dela določi posto- 
pek za oblikovanje cen, in določili organ samoupravljanja, 
pristojen za oblikovanje cen. S tem smo dali najširšo podlago 
za oblikovanje cen v združenem delu. 

Na podlagi temeljne opredelitve, da se cene oblikujejo po 
pogojih na trgu, smo v 3. členu določili, da smejo organizacije 
združenega dela, ki urejajo odnose v medsebojni reprodukcij- 
ski povezanosti, bodisi na področju proizvodnje, bodisi pre- 
delave ali menjave, s samoupravnimi sporazumi, oziroma 
pogodbo na trajnejši podlagi določati tudi elemente za obli- 
kovanje cen oziroma same cene. Pri tem smo poudarili, da se 
pri teh aktih ne sme izkoristiti monopolni položaj in ne kako 
drugače spraviti v neenakopraven položaj druga organizacija 
združenega dela ter da se elementi za oblikovanje cen ne 
smejo določati s samoupravnimi sporazumi med gospodar- 
skimi subjekti, ki izdelujejo iste vrste proizvodov. 

V skladu z načelom, da se cene oblikujejo po pogojih na 
trgu, smo določili pravico in obveznost družbenopolitičnih 
skupnosti, da s planiranjem in ukrepi ekonomske politike 
vplivajo na odnose na trgu in omogočajo oblikovanje cen po 
pogojih na trgu (4. člen). 

V osnutku zakona smo dali pomembno mesto organizira- 
nim porabnikom na vseh ravneh organiziranosti, ki lahko: 
dajo pobudo za ukrepe ekonomske politike; predlagajo ele- 
mente za oblikovanje cen in ponovno proučevanje podlag, na 
katerih temelji oblikovanje posamezne cene. To se nanaša 
predvsem na proizvode in storitve široke porabe (5. člen). 

Glede na pomen energetike in prometa za celotno stanje v 
gospodarstvu smo v 6. členu kot izjemo splošnega pravila, da 
se cene oblikujejo po pogojih na trgu, predvideli, da se skupni 
elementi za oblikovanje takih cen določajo s planskimi akti na 
ravni federacije in z drugimi akti, ki določajo ekonomsko 
politiko. Tudi te organizacije združenega dela - proizvajalke 
energije in izvajalke storitev železniškega in PTT prometa 
oblikujejo svoje cene na podlagi interesov uporabnikov proiz- 
vodov in storitev. S planskimi in drugimi akti naj bi določili 
tudi relativno gibanje cen energije in prometa v primerjavi s 
celotnim gibanjem cen proizvodov in storitev. S to opredelit- 
vijo smo želeli onemogočiti večje disparitete cen energije in 
prometa v primerjavi z drugimi cenami, to je še nadalje, 
postopno odpravljati sedanje disparitete. 

V 7. členu osnutka zakona smo predvideli določeno izjemo 
splošnega pravila, da se cene oblikujejo po pogojih na trgu, 
predvideli smo namreč, da morajo pristojni organi družbeno- 
politične skupnosti omogočiti, da se tudi cene kmetijskih 
pridelkov oblikujejo po pogojih na trgu, vendar se mora pri 
tem izhajati tudi iz cen proizvodov, ki se uporabljajo v procesu 
kmetijske proizvodnje in bistveno vplivajo na raven cen kme- 
tijskih pridelkov. Predvideli smo poleg tega, da Zvezni izvršni 
svet v sodelovanju z izvršnimi sveti republik in pokrajin pred- 
piše zaščitne cene za osnovne kmetijske pridelke, ki jih določi 
dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije. Z ravnjo 
zaščitnih cen moramo zagotoviti dolgoročna ekonomske inte- 
rese proizvajalcev kmetijskih pridelkov za povečanje proiz- 
vodnje. Da zagotovijo gotovost proizvajalcev kmetijskih pri- 
delkov, morajo organizacije za blagovne rezerve federacije, 
republik in pokrajin kupiti po zaščitnih cenah vse ponuđene 
pridelke. 

Precej se proizvaja na podlagi tako imenovanih specialnih 
naročil ali po posebnih tehničnih pogojih. Cene teh proizvo- 
dov se določijo s pogodbo v fiksnem znesku in se lahko 
spreminjajo samo s spremembo pogodbe v roku, ki ga določa 
pogodba (8. člen). 

Po pogojih na trgu se oblikujejo tudi cene v prometu na 
podlagi samoupravnih sporazumov organizacij združenega 
dela proizvajalcev in organizacij združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom proizvodov. Ti samoupravni sporazumi 
določajo delež proizvodnih in prometnih organizacij v skup- 

nem prihodku, dohodku ali ceni na debelo oziroma ceni na 
drobno. 

2. V poglavju družbena kontrola cen smo določili, kaj se 
šteje za družbeno kontrolo cen, subjekte, ki opravljajo druž- 
beno kontrolo cen, ukrepe, s katerimi se kontrola uresničuje, 
ter neposredno kontrolo cen. 

V 11. členu smo določili, da je družbena kontrola cen 
celotna družbena aktivnost, usmerjena k spremljanju gibanja 
cen in izvajanju ukrepov za uskladitev celotnih odnosov na 
trgu. To so ukrepi, ki zlasti spodbujajo proizvodnjo in poveču- 
jejo obseg in strukturo ponudbe, omogočajo zadovoljevanje 
obsega in strukture povpraševanja in preprečujejo stihijsko 
delovanje trga. 

Družbeno kontrolo cen opravljajo delavci v organizacijah 
združenega dela, organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, organizirani porab- 
niki in družbenopolitične skupnosti. To pomeni, da se druž- 
bena kontrola cen začne s samokontrolo v združenem delu, 
prek organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter organiziranih porabnikov do druž- 
benopolitičnih skupnosti. Vloga družbenopolitičnih skupno- 
sti pri opravljanju družbene kontrole cen je v tem, da spreje- 
majo ukrepe ekonomske politike, določajo skupne elemente 
za oblikovanje cen v planskih aktih na ravni federacije, 
določajo zaščitne cene osnovnih kmetijskih pridelkov in izje- 
moma neposredno kontroliranjo cene. Ukrepi ekonomska 
politike, ki zagotavljajo, da se cene oblikujejo po pogojih na 
trgu, se izvajajo tudi na področju skupne politike ekonomskih 
odnosov s tujino, skupne carinske in devizne politike, skupne 
monetarne politike in skupnih temeljev kreditne politike, poli- 
tike delitve družbenega proizvoda in dohodka, politike davkov 
in prispevkov, politike oblikovanja in uporabe blagovnih in 
drugih rezerv idr. 

V osnutku zakona (12. člen) smo predvideli, da organi za 
cene ob družbeni kontroli cen spremljajo in analizirajo 
gibanje cen in odnosov na trgu, ocenjujejo pričakovano 
gibanje cen, dajejo pobudo za ukrepe ekonomske politike, 
predlagajo ukrepe neposredne kontrole cen in opravljajo 
druga strokovna, analitična in druga dela na področju cen. 
Vsa ta strokovna in analitična dela opravljajo organi za cene 
za družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega 
dela. Pri tem pa izhajajo iz ocene položaja posameznih dejav- 
nosti v primarni delitvi, iz učinkovitosti uporabe proizvodnih 
dejavnikov in konkurenčne sposobnosti na tujem trgu. V tem 
členu smo obdržali tudi institut obveščanja o cenah zaradi 
njihovega spremljanja, ki je tudi do sedaj obstajal. 

Mesto, kjer se lahko usklajujejo interesi združenega dela, je 
Gospodarska zbornica Jugoslavije (13. člen), pri kateri orga- 
nizacije združenega dela lahko vložijo prijavo za ponovno 
proučitev ravni cen posameznih proizvodov in storitev. 
Gospodarska zbornica sama oceni, ali je potreben postopek v 
zvezi z vloženo prijavo, če so prijavitelji kupci do tretjine 
proizvodnje zadevnega proizvoda. Če pa so prijavitelji kupci 
več kot tretjine proizvodnje zadevnega proizvoda, gospodar- 
ska zbornica mora izvesti postopek v zvezi z vloženo prijavo. 

Osnutek zakona predpisuje ukrepe neposredne kontrole 
cen samo izjemoma. 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. člen 
urejajo: pogoje za izvajanje ukrepov, vrste in ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen, trajanje ukrepov in subjekte, ki jih spre- 
jemajo. 

Pri tem moramo poudariti, da moramo tudi pri izvajanju 
ukrepov neposredne kontrole cen izhajati iz realnega vredno- 
tenja in smotrnejše uporabe materialnih dejavnikov proiz- 
vodnje, ravni in razmerja cen na zunanjem trgu ter dejavnikov 
učinkovitosti gospodarjenja in namenske delitve dohodka. 

Ukrepe neposredne kontrole cen za proizvoda in storitve, 
pomembne za vso državo, predpisuje Zvezni izvršni svet v 
sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi 
organi. Proizvodi in storitve, pomembne za vso državo, so po 
tem zakonu vsi proizvodi in storitve na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, razen stanarin in cen komunalnih in drugih podob- 
nih storitev (20. člen). 

Ukrep neposredne kontrole cen - ohranitev cen na zadr- 
žani ravni za vse proizvode in storitve predpiše Zvezni izvršni 
svet v soglasju s pristojnimi organi republik in pokrajin (21. 
člen). Ta člen predvideva tudi edino alternativo v osnutku 
zakona, po kateri sprejme ta ukrep kot splošni ukrep za 
zamrzovanje cen Skupščina SFRJ. 
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V delu kazenske določbe smo predlagali kazni za gospodar- 
ske prestopke in prekrške za organizacije združenega dela in 
odgovorne osebe v njih, nato za posameznike, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina 
občanov (22., 23. in 24. člen). V25. členu smo predvideli, da se 
izreče varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, dose- 
žene z gospodarskim prestopkom aH prekrškom. Premoženj- 
ska korist, dosežena po tem zakonu, je razlika med ceno, po 
kateri je bilo prodano blago ali opravljena storitev, in ceno, 
oblikovano po predpisih. 

4. V delu - prehodne in končne določbe - smo v 26., 27., 
28., 29. in 30. členu, upoštevajoč sedanje stanje na trgu, za 
katero sta značilni predvsem neusklajeno razmerje, povpraše- 
vanje na domačem trgu in visoka stopnja inflacije, ki bo 
trajala tudi v letu v letu 1985, predlagali način izvajanja eko- 
nomske politike na področju cen v letu 1985. 

V 26. členu smo predvideli, da veljajo cene proizvodov in 
storitev, oblikovane v skladu s predpisi, ki so veljale na dan 
uveljavitve tega zakona, tudi po njegovi uveljavitvi in da se 
smejo spreminjati pod pogoji, na način in po postopku, ki jih 
določa ta zakon. 

V 31. členu smo določili, da morajo v 3 mesecih od dneva 
uveljavitve zakona organizacije združenega dela sprejeti 
samoupravni splošni akt, v katerem bodo določile postopek in 
pristojnost organa samoupravljanja pri oblikovanju cen, 

Gospodarska zbornica Jugoslavije pa določiti postopek za 
ponovno proučitev cen v zvezi z vloženimi prijavami. 

Zakon določa, da nehajo veljati zakon o temeljih sistema 
cen in o družbeni kontroli cen, predpisi, sprejeti na njegovi 
podlagi, in da zakon o sistemu družbene kontrole cen začne 
veljati 1. januarja 1985. 

it it it 

Komisija ZIS za pripravo in izvrševanje planov uresniče- 
vanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je 
obravnavala na seji 13. 7. 1984 delovno gradivo Zakon o 
sistemu družbene kontrole cen, 24. 7. 1984 pa predosnutek 
zakona o sistemu družbene kontrole cen. 

Na seji 24. 7. 1984 je komisija: 
- podprla predlagano koncepcijo zakona, pri čemer je 

ugotovila, da odseva stališča z njene prejšnje seje in da 
ustreza njenim poprejšnjim sklepom v zvezi z novim sistem- 
skim zakonom o cenah, ter 

- ocenila, da pomeni ta verzija zakona podlago za pripravo 
osnutka zakona, ki bi ga Zvezni izvršni svet poslal v postopek 
Skupščini SFRJ. 

Na podlagi predlogov in sugestij komisije smo sestavili 
osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen, ki ga je 
Zvezni izvršni svet oblikoval na svoji seji 25. 7. 1984. 
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KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA DOGOVORA 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah in merilih 

samoupravnega urejanja odnosov pri 

pridobivanju in delitvi dohodka v 

Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji (ESA-456) DELOVNO BESEDILO 

Na podlagi 124. člena ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in 579. člena zakona o združenem 
delu, Skupščina SFRJ, Skupščina SR Bosne in Hercegovine, 
Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Sku- 
pščina SR Srbije, Skupščina SAP Vojvodine, Skupščina SAP 
Kosovo, Sabor SR Hrvatske, Skupščina SR Črne gore, Svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov Bosne 
In Hercegovine, Svet Zveze sindikatov Makedonije, Svet 
Zveze sindikatov Slovenije, Svet Zveze sindikatov Srbije, 
Svet Zveze sindikatov Vojvodine, Svet Zveze sindikatov 
Kosova, Svet Zveze sindikatov Hrvatske, Svet Zveze sindi- 
katov Črne gore, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Gospo- 
darska zbornica SR Bosne in Hercegovine, Gospodarska 
zbornica SR Makedonije, Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije, Gospodarska zbornica SR Srbije, Gospodarska zbor- 
nica SAP Vojvodine, Gospodarska zbornica SAP Kosovo, 
Gospodarska zbornica SR Hrvatske in Gospodarska zbor- 
nica SR Črne gore (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogo- 
vora) sklepajo 

DRUŽBENI DOGOVOR O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH 
SAMOUPRAVNEGA UREJANJA 
ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 
DELITVI DOHODKA V SOCIALISTIČNI 
FEDERATIVNI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Udeleženci dogovora, v okviru svojih pravic in dolžnosti, 

določajo s tem dogovorom skupne osnove in merila 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju dohodka, 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter pri delitvi sred- 
stev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev ter 
urejajo svoje obveznosti pri nadaljnjem dograjevanju odno- 
sov pri pridobivanju in delitvi dohodka. 

2. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo: 
- da se z družbenimi dogovori republik in avtonomnih 

pokrajin podrobneje razdelajo skupne osnove in merila tega 
družbenega dogovora; 

- da se s samoupravnimi sporazumi in samoupravnimi 
splošnimi akti organizacij združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti konkretizirajo skupne 
osnove in merila tega družbenega dogovora. 

3. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo z ukrepi in 

drugimi aktivnostmi podrobneje razdelali in konkretizirali 
skupne osnove in merila, določena v tem družbenem dogo- 
voru, kot tudi njihovo dosledno izvajanje, pogoje za realno 
planiranje, izenačevanje pogojev gospodarjenja, realno ugo- 
tavljanje in razporejanje dohodka in čistega dohodka ter za 
preprečitev gibanja porabe zunaj okvirov ustvarjenega 
dohodka v materialni proizvodnji. 

4. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo z dosledno 

uporabo skupnih osnov in meril, določenih s tem družbenim 
dogovorom, zagotovili doseganje naslednjih ciljev: 

- odločilno vlogo delavcev v družbeni reprodukciji ter 
njihovo obvladovanje vseh pogojev in rezultatov dela; 

- enotnost družbenoekonomskih odnosov pri pridobi- 
vanju dohodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo de- 
lavcev; 

- večjo udeležbo organizacij združenega dela gospo- 
darstva v ustvarjenem dohodku in krepitev njihove akumula- 
tivne in reproduktivne sposobnosti; 

- da se v politiki razporejanja dohodka in čistega dohodka 
enakopravno upoštevajo potrebe proizvodnje, razvoja in po- 
rabe; 

- ohranjanje realne vrednosti, nenehno obnavljanje, pove- 
čevanje in izboljševanje družbenih sredstev v organizacijah 
združenega dela; 

- vzpostavljanje enakopravnih pogojev pri pridobivanju 
dohodka organizacij združenega dela na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu na podlagi delovanja zakonitosti trga in družbe- 
nega usmerjanja gospodarskega in družbenega razvoja ter 
usklajevanja odnosov na trgu; 

- večjo ekonomsko in družbeno motiviranost ter odgovor- 
nost delavcev za združevanje dela in sredstev ter nadaljnji 
ražvoj samoupravnih odnosov na enotnem jugoslovanskem 
območju; 

- večjo ekonomsko in družbeno motiviranost ter odgovor- 
nost delavcev za rast produktivnosti dela in učinkovitosti 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi, prilagojevanje organiza- 
cij združenega dela pogojem na trgu in na teh osnovah za 
ustvarjanje večjega dohodka ter dviganja osebnega in druž- 
benega standarda; 

- družbeno usmerjanje politike delitve v skladu z načelom, 
da se za približno enako količino in kvaliteto dela ter dose- 
žene rezultate dela pridobiva približno enak osebni dohodek; 

- preseganje razlik v osebnih dohodkih in sredstvih 
skupne porabe, ki ne temeljijo na delu in rezultatih dela 
delavcev med organizacijami združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti; 

- dosledno uveljavljanje družbenih opredelitev o večjem in 
ustreznejšem materialnem in družbenem vrednotenju proiz- 
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vodnega dela, dela v težkih pogojih in ustvarjalnega dela; 
- izboljševanje in razvijanje načela socialistične solidar- 

nosti. 

5. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se uporabljajo skupne 

osnove in merila tega družbenega dogovora za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobivanju dohodka, razporejanju 
dohodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo: 

- delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, 
enovitih delovnih organizacijah in delovnih skupnostih; 

- delavcev in drugih delovnih ljudi v temeljnih zadružnih 
organizacijah, temeljnih organizacijah kooperantov, kmetij- 
skih zadrugah, katere v sestavi nimajo temeljnih zadružnih 
organizacij, obrtnih in drugih zadrugah, pogodbenih organi- 
zacijah združenega dela ter začasnih ali trajnih delovnih 
skupnostih, ki jih ustanovijo delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo določeno dejavnost v skladu s 
svojimi pravicami in obveznostmi pri pridobivanju dohodka, 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo, določenih z ustavo in 
zakonom. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se skupne osnove in 
merila tega družbenega dogovora uporabljajo za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju dohodka, 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo za vse delavce in druge 
delovni ljudi iz prvega odstavka tega člena, ne glede na vrsto 
opravil in delovnih nalog, ki jih opravljajo ter ne glede na kraj 
njihovega dela, bodisi v državi ali inozemstvu. 

6. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se v smislu tega družbe- 

nega dogovora štejejo: 
- Kot temeljne organizacije združenega dela tudi delovne 

organizacije, ki v svoji sestavi nimajo temeljne organizacije 
združenega dela; 

- Kot druge samoupravne organizacije in skupnosti 
delovne skupnosti, temeljne zadružne organizacije, temeljne 
organizacije kooperantov, kmetijske zadruge, ki v svoji 
sestavi nimajo zadružne organizacije, obrtne in druge 
zadruge, pogodbene organizacije združenega dela in začasne 
ali trajne delovne skupnosti, ki jih ustanovijo delovni ljudje, ki 
z osebnim delom samostojno opravljajo določeno dejavnost; 

- Kot delovne skupnosti tiste delovne skupnosti, ki so 
ustanovljene v smislu 95., 96. in 97. člena zakona o združe- 
nem delu; 

- Kot organizacije združenega dela, temeljne organizacije 
združenega dela, delovne organizacije in sestavljene organi- 
zacije združenega dela. 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da je po tem družbenem 

dogovoru: 
- bruto osebni dohodek: čisti osebni dohodek, obveznosti 

za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, ki se 
odvajajo iz osebnega dohodka ter sredstva za skupno porabo, 
ki se uporabljajo za neposredno porabo delavcev; 

- akumulacija: sredstva za izboljševanje in širitev mate- 
rialne osnove dela ter sredstva rezerv, razporejena iz čisteaa 
dohodka. 

II. PRIDOBIVANJE DOHODKA 
8. člen 

Udeleženci dogovora se zavezujejo v okviru svojih pravic in 
dolžnosti, da bodo ustvarjali pogoje, v katerih bodo delavci 
pridobivali dohodek temeljne organizacije združenega dela 
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti v odvisnosti 
od produktivnosti dela, uspešnosti upravljanja in gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi ter prilagojenosti dejavnosti pogo- 
jem trga in družbenim potrebam. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da za doseganje teh pogo- 
jev - upoštevajoč ekonomske zakonitosti, predpise in ukrepe 
ekonomske politike ter druge aktivnosti - usmerjajo gospo- 
darski in družbeni razvoj ter usklajujejo odnose pri pridobi- 
vanju dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu, predvsem 

na področju sistema in politike cen, na področjih kreditno- 
monetarnega sistema in politike, deviznega sistema in poli- 
tike, carinskega sistema in politike, sistema davčne politike in 
prispevkov ter na drugih področjih gospodarskega sistema in 
ekonomske politike. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da s predpisi, ukrepi in 
aktivnostmi iz prvega odstavka tega člena ustvarjajo pogoje, 
da se dosega v vsaki dejavnosti oziroma panogi, s približno 
enako količino in kvaliteto dela ter rezultati dela približno 
enak bruto osebni dohodek na delavca in približno enaka 
akumulacija v primerjavi z uporabljenimi sredstvi. 

9. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se pri izvajanju sistema 

in politike cen, kot enega bistvenih pogojev enakopravnega 
pridobivanja dohodka, zagotovi: 

- pogoj, da delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela samostojno, v odnosih medsebojne odvisnosti, poveza- 
nosti in odgovornosti oblikujejo cene svojih proizvodov na 
enotnem jugoslovanskem trgu, na osnovi delovanja ekonom- 
skih zakonitosti in v skladu s kriteriji za oblikovanje cen; 

- da se predpisujejo ukrepi neposredne kontrole cen na 
osnovi kriterijev, določenih z zakonom, pri čemer se morajo 
odpravljati oziroma se ne smejo ustvarjati razlike v cenah istih 
proizvodov in storitev, ki so predmet menjave na enotnem 
jugoslovanskem trgu, kot tudi paziti, da ukrepi neposredne 
kontrole cen ne bi slabili reprodukcijskih povezanosti tehno- 
loško in dohodkovno povezanih celot; 

- preseganje delitev pristojnosti pri oblikovanju cen, še 
zlasti glede proizvodov in storitev, ki so predmet menjave na 
enotnem jugoslovanskem trgu, kot tudi 

- da se prenašajo ob uporabi kriterija svetovnih cen pri 
oblikovanju cen za domači trg in na cene v državi predvsem 
pozitivni vplivi svetovnih cen, toda v skladu s cilji politike 
gospodarskega in družbenega razvoja ter delovanjem 
ponudbe in povpraševanja. 

10. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se s predpisi, ukrepi 

ekonomske politike in z drugimi aktivnostmi ustvarjajo pogoji 
za ekonomsko motiviranost temeljnih organizacij združenega 
dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti za 
pridobivanje skupno ustvarjenega dohodka na osnovi združe- 
vanja dela in sredstev ter za zagotavljanje, na teh osnovah, 
samoupravne koncentracije družbenih sredstev in racionalne 
družbene delitve dela. 

11. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da je potrebno s 

samoupravnimi sporazumi, s katerimi se urejajo medsebojni 
odnosi pri pridobivanju dohodka na osnovi udeležbe v skup- 
nem prihodku; zagotoviti zlasti: 

- usklajene programe in plane dela ter razvoja, racionalno 
delitev dela in povečano odgovornost pri izpolnjevanju prev- 
zetih obveznosti, vključujoč tudi odškodnino zaradi 
neizvršitve obveznosti; 

- doseganje deleža v skupnem prihodku v odvisnosti od 
prispevka k ustvarjanju skupnega prihodka, ugotovljenega po 
osnovah in merilih, določenih s samoupravnim sporazumom; 

- urejanje medsebojnih odnosov z uporabo standarda 
materialnih stroškov, s samoupravno urejenimi normativi 
materialnih potroškov, energije in dela, kriterijev za ugotavl- 
janje stopnje amortizacije in kriterijev za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev; 

- redno spremljanje in medsebojno primerjanje rezultatov 
dela in poslovanja pri skupnem poslovanju. 

12. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se s samoupravnim 

sporazumom, s katerim se urejajo medsebojni odnosi pri 
pridobivanju dohodka na osnovi udeležbe v skupnem 
dohodku, zagotovi predvsem: 

- odgovornost temeljnih organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki uporabljajo 
združena sredstva za uresničevanje dogovorjenih investicij- 
skih programov, za racionalno in učinkovito uporabo združe- 
nih sredstev pri pridobivanju dohodka, ki zadostuje za razšir- 

poročevalec 47 



jeno reprodukcijo in nadomestilo združevalcem sredstev za 
uporabo združenih sredstev, za redno vračanje vrednosti 
združenih sredstev v znesku, v katerem so sredstva združena, 
ali v revaloriziranem znesku, ter za pravočasno izvrševanje 
drugih obveznosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom; 

- udeležba temeljnih organizacij združenega dela ter dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki uporabljajo 
združena sredstva na podlagi dogovorjenih normiranih mate- 
rialnih stroškov in živega dela ter dogovorjenih kriterijev za 
ugotavljanje stopnje amortizacije; 

- odgovornost temeljnih organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki združujejo 
sredstva, za pravočasno izvrševanje obveznosti glede zago- 
tavljanja sredstev za investicije in drugih združenih sredstev, 
prevzetih s samoupravnim sporazumom; 

- medsebojno materialno poravnavanje škode zaradi 
neizvršenih obveznosti, prevzetih s samoupravnim spora- 
zumom; 

—. pravice in obveznosti skupnega organa za opravljanje 
določenih opravil skupnega poslovanja, če je s samouprav- 
nim sporazumom predvidena ustanovitev skupnega organa. 

13. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se ob ugotavljanju pri- 

spevka v skupnem prihodku in dohodku uporabljajo kazalci: 
dohodek na delavca, dohodek v primerjavi z uporabljenimi 
sredstvi, bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija v 
primerjavi z uporabljenimi sredstvi, da bi se na kar najbolj 
objektiven način ugotavljal prispevek vsakega udeleženca in 
uresničevala bolj objektivna delitev skupnega prihodka ozi- 
roma skupnega dohodka. 

14. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se organizacijam zdru- 

ženega dela komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega 
gospodarstva, prometa in drugih dejavnosti materialne proiz- 
vodnje, katerih cene proizvodov in storitev se ustvarjajo v 
odnosih, zasnovanih na načelih svobodne menjave dela, 
zagotavljajo približno enaki pogoji pridobivanja dohodka 
glede sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter 
sredstev z,a izboljšanje in razširitev materialne podlage dela, v 
skladu s sprejetim samoupravnim sporazumom. 

15. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da delavci v organizacijah 

združenega dela materialne proizvodnje in drugih področij 
družbenega dela (uporabniki storitev) ter delavci v organizaci- 
jah združenega dela na področju družbenih dejavnosti (izva- 
jalci storitev), samoupravno določajo ceno za posamezno 
storitev in za samoupravno dogovorjeno nadomestilo za 
izvršitev določenega programa storitev, ali za opravljanje 
določene družbene dejavnosti, na osnovi samoupravno dogo- 
vorjenih pianov in programov dela ter razvoja. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da izvajalci storitev in upo- 
rabniki storitev pri določanju višine cene oziroma 
samoupravno dogovorjenega nadomestila izhajajo iz 
samoupravno ugotovljenih standardov in normativov dela ter 
materialno-tehnične opremljenosti za ustrezne vrste storitev, 
kot tudi iz družbeno potrebnega dela, ki ustreza normalnih 
oziroma podobnim pogojem za nuđenje teh vrst storitev, 
kvaliteto storitev, racionalizacije in učinkovitosti pri opravl- 
janju storitev ter uspešnosti upravljanja s sredstvi dela in 
poslovanja. 

16. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da vsebuje samoupravno 

dogovorjeno nadomestilo materialne stroške, amortizacijo in 
sredstva, ki tvorijo dohodek izvajalca storitve. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da izvajalci storitev in upo- 
rabniki storitev določajo samoupravno dogovorjeno nadome- 
stilo po naslednjih merilih: 

- za materialne stroške: po samoupravno določenih nor- 
mativih tistih materialnih stroškov, ki jih je možno normirati, 
za druge materialne stroške za katere je določena višina 
izdatkov s samoupravnim sporazumom pa na osnovi 
samoupravno dogovorjene višine, upoštevajoč pogoje, pod 
katerimi se opravlja družbena dejavnost; 

- za amortizacijo: na osnovi amortizacijske stopnje, pred- 
pisane z zakonom oziroma dogovorjene s samoupravnim 
sporazumom, v skladu s planom dela in programom dela in 
programom razvoja družbene dejavnosti; 

- za sredstva, ki so dohodek izvajalca storitve: na osnovi 
poprečnega dohodka na delavca v gospodarstvu občina ali 
druge družbenopolitične skupnosti, zmanjšanega za sredstva 
za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela, izhajajoč iz 
normativa živega dela oziroma povprečnega potrebnega časa 
za posamezno vrsto storitve v časovnih enotah in določenih 
stopnjah zahtevnosti. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da izvajalci storitev in upo- 
rabniki storitev določajo s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti ali z drugim 
samoupravnim sporazumom, kateri del sredstev se zagotavlja 
za izboljševanje in razširitev materialne osnove dela v okviru 
cene storitev in kateri del iz namenskih sredstev, ki se zago- 
tavljajo s posebnim samoupravnim sporazumom. 

17. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da delovne skupnosti, ki 

opravljajo dela skupnega pomena za temeljna organizacije 
združenega dela, pridobivajo dohodek iz skupnega prihodka 
v odnosih svobodne menjave dela na naslednjih osnovah: 

- plana dela in programa razvoja delovne skupnosti, kot 
tudi predračuna stroškov, obveznosti in nalog, potrebnih za 
pridobivanje skupnega prihodka; 

- doseženega plana dela in programa razvoja delovne 
skupnosti po vrsti, obsegu in kvaliteti opravljenih del glede na 
produktivnost dela in ekonomičnost poslovanja; 

- porast dohodka v temeljnih organizacijah združenega 
dela, za katere delovna skupnost opravlja dela skupnega 
pomena, ki je rezultat prispevka delovne skupnosti. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da praviloma v delovni 
skupnosti ne more biti porast osebnega dohodka na delavca 
večji od porasta osebnega dohodka na delavca v temeljnih 
organizacijah združenega dela, za katere delovna skupnost 
opravlja dela skupnega pomena. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da pridobivajo ria osnovah 
iz prvega odstavka tega člena dohodek iz skupnega prihodka 
oziroma neposredno pridobivajo dohodek s svobodno men- 
javo dela delovne skupnosti v drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah in 
družbenih organizacijah, kot tudi v organih družbenopolitič- 
nih skupnosti, v skladu s specifičnimi pogoji njihovega dela. 

Mi. PLANIRANJE DOHODKA IN 
RAZPOREJANJE DOHODKA SN ČISTEGA 
DOHODKA * 

1. Planiranje dohodka 

18. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se vzpostavljajo z druž- 

benim planiranjem odnosi pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodka na njegove osnovne namenske dele, s kate- 
rimi se ustvarjajo pogoji za izboljšanje proizvodnje, povečanje 
produktivnosti skupnega družbenega dela in povečanje druž- 
benega dohodka, ter na tej osnovi v čim večjem obsegu 
zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih 
potreb, razširjanje materialne podlage dela in uresničevanje 
vodilne vloge delavcev v družbeni reprodukciji. 

19. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo z družbe- 

nimi plani republik in avtonomnih pokrajin izhodiščne veliko- 
sti in osnovna razmerja v razporejanju dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo z družbe- 
nim planom Jugoslavije izhodiščne velikosti v primerih, dolo- 
čenih z dogovorom in s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije; 

Izhodiščne velikosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena predstavljajo osnovo za primerjanje pri planiranju pri- 
dobivanja dohodka, razporejanja dohodka in čistega 
dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno 
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porabo delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela 
ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

20. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da določajo delavci v 

temeljnih organizacijah združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih razmerja razpore- 
janja dohodka in čistega dohodka s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana delovne in sestavljene organizacije 
združenega dela ter drugih oblik združevanja dela in sredstev, 
izhajajoč iz prevzetih obveznosti za uresničevanje razvojnih 
ciljev s temi samoupravnimi sporazumi in drugimi 
samoupravnimi splošnimi akti ter izhodiščnih velikosti, dolo- 
čenih kot osnovnih razmerij s plani družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

21. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se uporabljajo v temelj- 

nih organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih pri planiranju dohodka.„kazalci: 
dohodek na delavca, dohodek v primerjavi z uporabljenimi 
sredstvi, bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija v 
primerjavi z uporabljenimi sredstvi, na osnovi katerih se pre- 
verja, s kakšnim'angažiranjem dela in sredstev se dosega 
dohodek ter možnosti ustvarjenega dohodka za pridobivanje 
osebnih dohodkov in izboljšanje ter razširitev materialne 
osnove dela. Pri tem imajo organizacije oziroma skupnosti, ki 
ustvarjajo večji dohodek na delavca in večji dohodek v pri- 
merjavi z uporabljenimi sredstvi, materialno osnovo in lahko 
planirajo nadpoprečna sredstva za osebne dohodke pod 
pogojem, da je planirana tudi nadpoprečna akumulacija v 
primerjavi z uporabljenimi sredstvi. 

22. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se uporabljata pri plani- 

ranju in razporejanju dohodka in čistega dohodka, kazalca: 
bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi 
z uporabljenimi sredstvi kot objektivno merilo za vzpostav- 
ljanje odnosov, ki zagotavljajo zakonito medsebojno odvi- 
snost potrošnje in akumulacije. 

Ob uporabi teh kazalcev morajo temeljne organizacije in 
druge samoupravne organizacije, ki planirajo večji bruto 
osebni dohodek na delavca glede na planirani v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini, izdvajati sorazmerno več sred- 
stev za akumulacijo v primerjavi z uporabljenimi sredstvi 
giede na izhodiščno velikost, določeno za gospodarstvo repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Ob uporabj,teh kazalcev lahko planirajo temeljne organiza- 
cije združenega dela in druge samoupravne organizacije, ki 
planirajo manjše bruto osebne dohodke na delavca giede na 
planirane bruto osebne dohodke za republiko oziroma avto- 
nomno pokrajino, manjše izdvajanje sredstev za akumulacijo 
v primerjavi z uporabljenimi sredstvi glede na izhodiščno 
velikost, določeno za gospodarstvo republike oziroma avto- 
nomne pokrajine. 

23. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se zaradi razlik v pogo- 

jih gospodarjenja, ki se odražajo v razlikah bruto osebnega 
dohodka na delavca in akumulaciji v primerjavi z uporablje- 
nimi sredstvi mod posameznimi dejavnostmi, pri planiranju 
odnosov iz predhodnega člena, lahko izvaja primerjanje v 
smislu tega stališča glede na izhodiščno velikost, določeno za 
isto oziroma sorodno dejavnost v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini; v primerih, navedenih v družbenih dogovorih 
republik in avtonomnih pokrajin pa v odnosu na izhodiščno 
velikost, določeno za enako oziroma sorodno dejavnost v 
Jugoslaviji. 

24. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da so ob planiranju obvez- 

nosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, 
ki se izdvajajo iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
določa nivo, nad katerim ni možno določati obveznosti orga- 
nizacijam združenega dela. 

25. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se zagotovi pred dolo- 

čitvijo razmerij pri razporejanju dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih: 

- da pristojni organi v družbenopolitičnih skupnostih in 
samoupravnih interesnih skupnostih, ob predlaganju obvez- 
nosti za zadovoljevanje splošnih, skupnih in družbenih 
potreb, ki se pokrivajo iz dohodka, izdelajo pregled sredstev, 
potrebnih za pokrivanje teh obveznosti ter da jih istočasno 
pošljejo delavcem v teh organizacijah in skupnostih, da se o 
njih izjavijo; 

- da poslovodni organi v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, ob predlaganju obveznosti za zadovoljevanje skupnih, 
splošnih in družbenih potreb, ki se pokrivajo iz dohodka, 
seznanijo delavce, ko se izjavljajo o planiranem dohodku, o 
potrebnih sredstvih za bruto osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev ter o potrebnih sredstvih za izboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela ter za rezerve na osnvi 
določenih izhodiščih velikosti, kot tudi o skupnem znesku 
sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb po tem predlogu; 

- da imajo delavci po proučitvi predloga za zadovoljevanje 
skupnih, splošnih in družbenih potreb, ki se pokrivajo iz 
dohodka, možnost vpogleda v možnosti in potrebe ter da 
zavzemajo stališča in dajejo smernice svojim delegatom v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in skupščinah 
samoupravnih intreresnih skupnosti pri odločanju o tem 
predlogu. 

Skupščina republik in avtonomnih pokrajin prevzemajo , 
obveznost, da bodo uredile s svojimi predpisi postopek izjav- 
ljanja delavcev v skladu s stališčem prvega odstavka tega 
člena. 

2. Razporejanje dohodka 

26. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da izhajajo delavci v 

temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah pri razporejanju dohodka iz ust- 
varjenega dohodka v obračunskem obdobju iz določenih raz- 
merij za razporejanje dohodka, in iz obveznosti, prevzetih s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana in drugimi 
samoupravnimi sporazumi ter iz ciljev in nalog, določeni s 
plani družbenopolitičnih skupnosti. 

27. dJ»n 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo obveznosti 

za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, 
skladno z doseženim dohodkom, vsako trimesečje in na 
koncu leta. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se obveznosti za zado- 
voljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, če so se 
gibala sredstva za zadovoljevanje teh potreb nad doseženim 
dohodkom, za ugotovljeni presežek v naslednjem obdobju 
zmanjšajo. Izdvojena sredstva, ki niso bila uporabljena za is 
namene, pa se vrnejo organizacijam in samoupravnim skup- 
nostim, ki so jih za te potrebe izdvajale iz dohodka. 

Skupščine republik in avtonomnih pokrajin prevzemajo 
obveznost, da zagotovijo s svojimi predpisi način obračuna in 
vračanja presežkov iz drugega odstavka tega člena na koncu 
obračunskega obdobja. 

28. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da v primeru, ko delavci v 

temeljnih organizacijah združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ocenijo, da skupni 
znesek obveznosti ni usklajen z doseženim dohodkom, dajo 
pobudo za uskladitev teh obveznosti z doseženim dohodkom. 
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in skupščine 
samoupravnih interesenih skupnosti so dolžne v doiočenih 
rokih proučiti pobtfdo delavcev, in ukrepati za usklajevanje 
teh obveznosti z doseženim dohodkom ter obvestiti pobud- 
nike o ukrepanju. 
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29. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se pred pdopisom 

dogovora med republikami in avtonomnima pokrajinama, s 
katerim se določajo osnove in merila, del dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti, ugotavljaš kot razlika med dose- 
ženim dohodkom v skupini (le-ta zmanjšan za davke in pri- 
spevke iz dohdoka) in dohodkom, ki ga dobimo tako, da 
povprečni bruto osebni dohodek na delavca v republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini pomnožimo s številom delavcev v 
skupini in povečamo za dohodek, ki ga dobimo, tako da 
poprečno stopnjo akumulacije povečamo za dogovorjene 
obveznosti v gospodarstvu republike oziroma avtonomne 
pokrajina in pomnožimo z uporabljenimi sredstvi v skupini 
(ravnotežni dohodkek). 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se določi z družbe- 
nim dogovorom v republikah in avtonomnih pokrajinah meja, 
nad katero bo predstavljala razlika med doseženim dohod- 
kom skupine in ravnotežnim dohodkom del dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti in se uporablja za razširitev mate- 
rialne osnove dela. 

3. Razporejanje čistega dohodka 

30. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da izhajajo delavci v 

temeljnih organizacijah združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih pri razporejanju 
čistega dohodka iz določenih razmerij za razporejanje čistega 
dohodka, doseženih rezultatov dela in poslovanja ter obvez- 
nosti, prevzetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
ter drugimi samoupravnimi sporazumi kot tudi iz ciljev in 
nalog, določenih s plani družbenopolitičnih skupnosti. 

31. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da delavci v temeljnih 

organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih odločajo o razporejanju čistega 
dohodka, izhajajoč iz planiranih in doseženih rezultatov dela 
in poslovanja, ki jih izkazujejo z naslednjimi kazalci: bruto 
osebni dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi z 
uporabljenimi sredstvi. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se lahko primerja rezul- 
tate dela in poslovanja iz prvega odstavka tega člena v istih ali 
sorodnih dejavnostih v republiki oziroma avtonomni pokrajini 
v skladu z določili 22. člena. 

32. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da morajo delavci v temelj- 

nih organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, kadar dosegajo večji bruto 
osebni dohodek na delavca, izdvajati večjo akumulacijo v 
primerjavi z uporabljenimi sredstvi glede na povprečje repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, ki ustvarjajo manjši bruto osebni 
dohodek na delavca, izdvajajo tudi manj sredstev za akumula- 
cijo. 

33. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da morajo delavci v temelj- 

nih organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, ki izdvajajo manjša sredstva za 
akumulacijo v primerjavi z uporabljenimi sredstvi, toda dose- 
gajo večje bruto osebne dohodke na delavca, izboljšati raz- 
merja pri razporejanju čistega dohodka v korist akumulacije. 

34. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se pri primerjanju bruto 

osebnega dohodka na delavca v temeljni organizaciji združe- 
nega dela glede na povprečje v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, upoštevajo razlike v stopnjah zahtevnosti del in 
pogojev dela, ki so določene za isto ali sorodno dejavnost; 

Udeleženci dogovora soglašajo, da določi Zvezni zavod za 
statistiko skupne elemente za stopnjo zahtevnosti dela, Zveza 

sindikatov Jugoslavije pa skupaj z Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije določi skupne osnove za določanje stopnje težav- 
nosti posebnih pogojev dela v istih ali sorodnih dejavnostih. 

Skupščine socialističnih republik in avtonomnih pokrajin se 
obvezujejo, da bodo določile z dogovorom, katera sredstva se 
bodo izdvajala iz bruto osebnih dohodkov za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb. 

IV. DELITEV SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE IN SKUPNO PORABO 

35. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo v skupnih 

osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v temeljnih organizacijah združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih z ustrez- 
nimi ukrepi in aktivnostmi zagotovili: 

- nenehno krepitev družbene in ekonomske vloge oseb- 
nega dohodka kot motiva za porast proizvodnje, produktivno- 
sti dela in dohodka, kot tudi za zmanjšanje stroškov poslo- 
vanja in porasta kvalitete opravljenega dela; 

- meritve dela in vrednotenja vsakega opravila in delovne 
naloge in doseganje osebnega dohodka vsakega delavca 
glede na prispevek na osnovi živega, minulega in še zlasti 
ustvarjenega dela; 

- boljše in ustreznejše vrednotenje opravil, delovnih nalog 
delavcev v materialni proizvodnji, ki neposredni vplivajo na 
porast proizvodnje in dohodka, na zmanjšanje odpadka in 
stroškov po enoti proizvoda glede na ostala opravila in 
delovne naloge enake ali približne zahtevnosti; 

- boljše in ustreznejše vrednotenje opravil in delovnih 
nalog delavcev v družbenih dejavnostih in delovnih skupno- 
stih, ki opravljajo opravila in delovne naloge temeljne dejav- 
nosti v primerjavi z drugimi delavci v družbenih dejavnostih in 
delovnih skupnostih; 

- boljše in ustreznejše vrednotenje opravil in delovnih 
nalog, ki se opravljajo v težkih pogojih dela (delo pod zemljo, 
v vodi, na višini, pri visokih in nizkih temperaturah, fizični 
napor, opravila, ki škodujejo zdravju, opravila, pri katerih je 
nevarnost nesreč in nezgod pri delu); 

- boljše in ustreznejše vrednotenje prispevka inovacij, 
racionalizacije in drugih vidikov ustvarjalnosti pri delu z druž- 
benimi sredstvi, ki prispevajo k rasti dohodka; 

- boljše in ustreznejše merjenje in določanje prispevka 
delavcev glede uspešnega uporabljanja in upravljanja s 
sredstvi družbene reprodukcije; 

- uporabo sredstev za skupno porabo po načelu vzajem- 
nosti in solidarnosti delavcev, izhajajoč iz materialnega, 
zdravstvenega in socialnega stanja delavca in njegove dru- 
žine, vzpodbujajoč tudi aktiven odnos delavca do dela in 
upravljanja z družbenimi sredstvi. 

36. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se sredstva za osebne 

dohodke, ki se izdvajajo iz čistega dohodka razporejajo po 
osnovah in merilih za naslednje namene: 

- živo delo; 
- minulo delo; 
- inovacije, racionalizacije in druge oblike ustvarjalnosti; 
- za solidarnost; 
- za nadomestila osebnih dohodkov. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se uporabljajo sredstva 

za skupno porabo, ki se izdvajajo iz čistega dohodka, po 
osnovah in merilih za zadovoljevanje stanovanjskih potreb, 
prehrane, počitka, rekreacije, kulture, ustvarjalnosti in za 
druge namene skupne porabe; 

- za neposredno zadovoljevanje teh potreb (za nepo- 
sredno porabo delavcev); < 

- za vlaganja v objekte in opremo, ki se uporablja za 
zadovoljevanje teh potreb, za investicijsko porabo. 

37. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo: 
- da se sredstva za osebne dohodke določajo začasno 

vsak mesec kot akontacija na osnovi rezultatov živega in 
minulega dela delavcev. Tako določena in izplačana sredstva 
pa se usklajujejo na podlagi rezultatov dela, doseženih v 
obdobju, na katerega se nanaša periodični obračun in letni 
zaključni račun; 

50 poročevalec 



- da se določa akontacija sredstev za osebne dohodke 
delavcev v materialni proizvodnji, odvisno od rezultatov dela, 
ustvarjenih v proizvodnji ter realizaciji proizvodov in storitev 
na trgu in ekonomičnosti poslovanja; 

- da se akontacija in končni obračun sredstev za osebne 
dohodke delavcev v družbenih dejavnostih in delovnih skup- 
nostih določata odvisno od opravljenega programa dela, 
dosežene kvalitete opravljenih storitev in spoštovanja rokov 
opravljanja storitev glede na plan in enako obdobje predhod- 
nega leta. > 

38. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa delovni pri- 

spevek delavca iz živega dela na podlagi kvantitete in kvalitete 
dela, upoštevajoč: 

- zahtevnost dela; 
- odgovornost pri delu; 
- napore pri delu; 
- obseg in količino dela; 
- kvaliteto doseženih rezultatov dela; 
- uspešnost uporabe delovnih sredstev; 
- dosežene prihranke pri delu; in 
- izkoriščenost delovnega časa. 

39. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se zahtevnost del 

določa na podlagi značilnosti del, ki objektivno obstojajo v 
realnih delovnih procesih, ki pogojujejo določen nivo potreb- 
nega znanja, spretnosti, delovnih navad oziroma strokovne 
sposobnosti delavca, potrebne za uspešno opravljanje dolo- 
čenega dela ali delovne naloge. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se zahtevnost del in 
nalog določa v odvisnosti od potrebne usposobljenosti (stro- 
kovnosti in delovne izkušnje) in naporov (umskih in fizičnih) 
delavcev pri delu. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo bistvene 
značilnosti, ki določajo zahtevnost opravil, na osnovi tehnolo- 
gije dela oziroma predmeta dela, sredstev in delovnih postop- 
kov, ki se določajo z analizo dela za identifikacijo prispevka, 
pri čemer je potrebno upoštevati objektivne elemente dela. 

40. člen , 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa odgovornost 

pri delu v odvisnosti od sposobnosti delavca, da se mu 
zaupajo opravila, od pravic in dolžnosti ter od možnih posle- 
dic, toda upoštevajoč: 

- predmete dela, s katerimi delavec dela; 
- delovna sredstva, s katerimi delavec dela; 
- položaj v organizaciji dela. 

41. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo pogoji dela 

v odvisnosti od objektivnih dejstev, ki izhajajo iz načina orga- 
nizacije in poteka tehnološkega procesa, upoštevajoč: 

- mikroklimatske pogoje; 
- tehnične pogoje; 
- kemične in fizične nevarnosti za življenje delavcev. 

43. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se izdelajo, izhajajoč iz 

skupnih osnov iz 39., 40. in 41. člena, izhodiščne osnove 
metodologije za določanje zahtevnosti dela, odgovornosti pri 
delu in pogojev dela za osnovne poklice, opravila in naloge v 
okviru istih oziroma sorodnih dejavnosti. 

Zveza sindikatov Jugoslavije, republiški in pokrajinski sveti 
Zveze sindikatov, Gospodarska zbornica Jugoslavije in 
gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin kot 
udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo organizirali izde- 
lavo izhodiščnih osnov za metodologijo iz prvega odstavka 
tega člena. 

43. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa kvaliteta 

rezultatov dela v odvisnosti od kvalitete proizvodov in storitev, 
rokov, v katerih so izvršena opravila, in dosežene produktiv- 
nosti dela. 

44. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa prispevek 

delavcev k uspešnosti uporabe delovnih sredstev v odvisnosti 
od stopnje izrabe zmogljivosti, koeficienta obračanja družbe- 
nih sredstev in drugih kriterijev, določenih s samoupravnimi 
splošnimi akti. 

45. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa prispevek 

delavcev k doseženim prihrankom pri uporabi surovin, mate- 
riala, energije in drugih družbenih sredstev na osnovi določe- 
nih standardov za uporabo teh sredstev. 

46. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa prispevek 

delavcev pri izrabi delovnega časa na podlagi kriterijev, s 
katerimi se določa razmerje med časom dejanskega dela in 
delovnega časa, razmerje med časom izvrševanja opravil in 
nalog po planiranih rokih in glede na delovni čas. 

47. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se za delavce, ki organi- 

zirajo delovni proces, koordinirajo delo in opravljajo poslo- 
vodne naloge, določajo rezultati dela po naslednjih kriterijih: 
produktivnost dela v naturalnih kazalcih, dosežena proiz- 
vodnja, dosežena realizacija, dosežen izvoz, dosežena ekono- 
mičnost, dohodek na delavca, čisti dohodek na delavca, 
dohodek na sredstva, akumulacija v primerjavi s sredstvi, 
stopnja izrabe zmogljivosti, učinkovitost investicij, uvajanje 
nove tehnike in tehnologije ter drugih; ki se primerjajo s 
planiranimi in doseženimi v enakem obdobju predhodnega 
leta, kot tudi z doseženimi rezultati v istih ali sorodnih dejav- 
nostih. 

48. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo v družbenih 

dejavnostih in delovnih skupnostih rezultati dela tistih delav- 
cev, ki opravljajo poslovodne in organizacijske naloge na 
podlagi uspeha in prispevka pri doseganju planov in pro- 
grama dela ter kvalitete, stroškov in rokov. 

49. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa delež sred- 

stev za osebne dohodke na osnovi minulega dela v skupnih 
sredstvih za osebne dohodke, na osnovi uspešnosti upravl- 
janja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, predvsem pa v 
odvisnosti od akumulacije v primerjavi z uporabljenimi 
sredstvi, dohodka v primerjavi z uporabljenimi sredstvi, aku- 
mulacije in čistega dohodka ter drugih kazalcev, primerjajoč 
dosežene rezultate z doseženimi rezultati v enaki ali sorodni 
dejavnosti v republiki oziroma avtonomni pokrajini ter glede 
na dosežene rezultate dela v predhodnem obdobju. 

Osnovni kazalec za določanje mase osebnih dohodkov za 
minulo delo je akumulacija v primerjavi s povprečno uporabl- 
jenimi sredstvi, ki se korigira s kazalci: dohodek v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi sredstvi in akumulacijo v primerjavi 
s čistim dohodkom. Akumulacija v primerjavi z uporabljenimi 
sredstvi je za primerjavo povprečna akumulacija v primerjavi z 
uporabljenimi poslovnimi sredstvi, dosežena v zadnjem ozi- 
roma v nekaj zadnjih letih. 

50. člen 
Udeieženci dogovora soglašajo, da delavci v temeljni orga- 

nizaciji združenega dela, ki dosegajo večjo ali manjšo akumu- 
lacijo dela v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, 
upoštevajoč dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
poslovnimi sredstvi, ter akumulacijo v primerjavi s čistim 
dohodkom v odnosu na istovrstne dejavnosti, lahko dosegajo 
večji a!i manjši delež sredstev za osebne dohodke za minulo 
delo v skupni masi sredstev za osebne dohodke glede na 
enako dejavnost. 

Udeieženci dogovora soglašajo, da se določa kot kriterij za 
določanje spodnje meje deleža sredstev za osebne dohodke 
na podlagi min tiega dela v skupni masi sredstev za osebne 
dohođk«, pcvp 'Sna e' >pnja akumulacije v primerjavi s pov- 
prečno uporab1 -nimi \ osiovnimi sredstvi v enaki ali sorodni 
dejavnosti repi like ali avtonomne pokrajine. 
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.Udeleženci dogovora soglašajo, da se kot osnova za 
določanje zgornje meje sredstev na osnovi minulega dela v 
skupnih sredstvih za osebne dohodke uporablja delež akumu- 
lacije v dohodku republike oziroma avtonomne pokrajine, ki 
je lahko določen v dvojnem znesku. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se določajo s 
samoupravnim sporazumom o skupnih osnovah in mreilih 
podrobnejša merila za odstopanje deleža osebnih dohodkov 
za minulo delo glede na poprečni delež sredstev za osebne 
dohodke za minulo delo istovrstne dejavnosti. 

51. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se razporejajo sredstva 

za osebne dohodke na osnovi minulega dela po naslednjih 
osnovah: 

- za uspešnost upravljanja poslovanja organizacije zdru- 
ženega dela in druge organizacije, 

- za doseženo akumulacijo in rezultate dela. dosežene pri 
gospodarjenju z investicijskimi sredstvi, na osnovi vlaganj v 
razvoj lastne materialne osnove dela in materialne osnove 
dela drugih organizacij združenega dela, 

- za doseganje prihrankov pri materialu, surovinah, ener- 
giji, uporabi delovnih sredstev in druge dosežene prihranke 
pri gospodarjenju ter upravljanju z družbenimi sredstvi, 

- za povečani dohodek zaradi inovacij, racionalizacije in 
drugih vidikov ustvarjalnosti, 

-- za primere zmanjšanja delovne sposobnosti delavcev 
zaradi povečane intenzivnosti dela, ki jo zahtevajo rezpore- 
ditve, tehnologija dela in organizacija dela kot tudi drugi 
pogoji dela, ki so pomembno vplivali na zmanjšanje delovne 
sposobnosti delavcev. 

52. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa delež sred- 

stev za osebne dohodke za minulo delo v skupni masi sred- 
stev za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavnostih in 
delovnih skupnostih na osnovi kazalcev, s katerimi se določa 
prispevek teh delavcev pri doseganju rezultatov gospodar- 
jenja pri uporabnikih storitev, kot tudi drugih kazalcev, ki se 
določajo s samoupravnimi sporazumi ter medsebojnimi pravi- 
cami in obveznostmi izvajalcev in uporabnikov storitev. 

53. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa delež sred- 

stev za osebne dohodke za minulo delo v skupnih sredstvih za 
osebne dohodke v dejavnostih gospodarske infrastrukture 
(elektrogospodarstva, železniškega gospodarstva, PTT, 
komunalne in drugih dejavnosti), ki ne dosegajo ustrezne 
akumulacije, v višini poprečnega deleža teh sredstev v skup- 
nih sredstvih za osebne dohodke pri uporabnikih njihovih 
storitev. 

54. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa individualna 

udeležba delavcev pri razporejanju sredstev za osebne 
dohodke na osnovi minulega dela, na podlagi meril, s katerimi 
se določa'delavčev prispevek k skupnim rezultatom. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se pri določanju indivi- 
dualne udeležbe delavcev pri skupnih rezultatih na osnovi 
minulega dela v smislu prvega odstavka tega člena predvsem 
upošteva: 

- osebni dohodek delavca na podlagi živega dela, dosežen 
v obdobju, za katerega se obračunavajo osebni dohodki na 
podlagi minulega dela; 

- osebni dohodek delavca, dosežen v letih, ko je prispeval 
k ustvarjanju akumulacije; 

- skupni prispfevek delavcev k upravljanju in gospodar- 
jenju z družbenimi sredstvi, ki se ugotavlja za vsakega 
delavca, še zlasti giede dela z družbenimi sredstvi. 

55. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določa individualna 

udeležba delavcev pri delitvi sredstev za osebne dohodke na 
podlagi minulega dela v družbenih dejavnostih, kot tudi v 
dejavnostih gospodarske infrastrukture, v katerih je delež 
akumulacije v dohodku minimalen ali se akumulacija ne 
ustvarja, na osnovi: 

- poprečnega osebnega dohodka delavcev; 
- skupnega časa dela delavcev z družbenimi sredstvi; 
- drugih kazalcev individualnega prispevka k skupnim 

rezultatom minulega dela. 

56. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da Se razdeljuje de! sred- 

stev za osebne dohodke na osnovi inovacij, racienalizacij in 
drugih vidikov ustvarjalnosti delavcem, ki so prispevali k 
porastu dohodka z inovacijami, racionalizacijo ali drugimi 
oblikami ustvarjalnosti k povečanju dohodka. 

V temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih se s 
posebnimi pravilniki določajo pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti delavcev, ki s svojim delom prispevajo k povečanju 
dohodka in produktivnosti dela z inovacijami in drugimi obli- 
kami ustvarjalnosti. 

57. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se z družbenimi dogo- 

vori republik in avtonomnih pokrajin podrobneje razdelajo 
osnove in merila za določanje sredstev za solidarnost, na 
podlagi katerih pridobivajo delavci del osebnega dohodka v 
primerih zmanjšane sposobnosti za opravila in naloge, ki so 
jih opravljali, zaradi poškodb pri delu ali poklicnih obolenj, 
kadar ne dosegajo planiranih rezultatov zaradi starosti in 
izčrpanosti pri delu, v primerih zmanjšane delovne sposobno- 
sti zaradi opravljanja del v težkih pogojih dela v daljšem 
obdobju, zaradi porodniškega dopusta ter v drugih podobnih 
primerih. 

58. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se določi z družbenimi 

dogovori, zakoni republik in pokrajin zajamčeni osebni doho- 
dek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev. Pri 
tem naj se izhaja iz vrednosti osnovnih življenjskih potreb- 
ščin, splošne stopnje produktivnosti skupnega dela, splošnih 
pogojev okolja in dela, v katerih delavec zadovoljuje svoje 
osebne in skupne potrebe. Način oziroma merila za uporabo 
navedenih osnov bodo razdelali dogovori republik in pokra- 
jin. Z zakonom zajamčeni osebni dohodek ne more biti manjši 
od 65% poprečnega osebnega dohodka gospodarstva repu- 
blike ali avtonomne pokrajine. 

—v 
59. člen 

Udeleženci dogovora soglašajo, da družbeni dogovori 
republik in avtonomnih pokrajin dojočip najnižji osebni 
dohodek, ugotovljen glede na rezultate dela in poslovanja za 
poln delovni čas in normalne rezultate dela, s katerimi se 
zagotavlja realno ekonomsko vrednotenje dela pri delitvi 
sredstev za osebne dohodke delavcev, izpod katerega se ne 
more planirati osebnih dohodkov v strukturi cene proizvoda 
in storitve. Najmanjši osebni dohodek je večji od osebnega 
dohodka, zajamčenega z zakonom. V 

SO. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da družbeni dogovori 

republik in avtonomnih pokrajin ter samoupravni sporazumi 
določijo zgornjo in spodnjo mejo za določanje osebnega 
dohodka, in sicer: 

- za delo nad polnim delovnim časom največ 50% od 
tekočega osebnega dohodka: 

- za nočno delo najmanj 30% od tekočega osebnega do- 
hodka; 

- za delo ob državnih praznikih največ 50% poprečnega 
osebnega dohodka delavca, doseženega v tekočem obdobju; 

- za čas odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni največ do 90% 
poprečnega osebnega dohodka, doseženega v predhodnem 
obračunskem obdobju, razen za odsotnost zaradi nesreče pri 
delu in drugih primerih, določenih z zakonom - 100% od 
poprečnega osebnega dohodka, doseženega v predhodnem 
obračunskem obdobju; 

- za dneve letnega dopusta in upravičene odsotnosti z 
dela v višini sorazmernega dela povprečnega osebnega 
dohodka, ki ga je dosegel delavec v zadnjih treh mesecih; 

- za prehrano delavcev, razen za prehrano delavcev, za 
katere se zagotavljajo sredstva iz materialnih stroškov, v isti 
višini od poprečnega osebnega dohodka, v kateri se obliku- 
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jejo sredstva za prehrano delavcev, ki se poravnavajo v breme 
materialnih stroškov; 

- za regresiranje letnega dopusta delavcev materialne pro- 
izvodnje do 60% povprečja mesečnega čistega osebnega 
dohodka delavcev gospodarstva republike oziroma avto- 
nomne pokrajine predhodnega leta, s tem da se v ta znesek 
vračunava tudi regresiranje penzionov in počitniških domov; 

- za regresiranje letnega dopusta delavcev, ki delajo v 
družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih v višini, ki ne 
more biti višja od poprečja izplačanih sredstev za regresiranje 
letnega dopusta na delavce za katere opravljajo storitve. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se delijo sredstva za 
regresiranje letnega dopusta delavcem različno, v odvisnosti 
od prihodkov delavca na člana gospodinjstva ter drugih 
pogojev, določenih v samoupravnih splošnih aktih. 

V. SPREMLJANJE IZVAJANJA TER 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 

61. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da ustanovijo koordinacij- 

ski odbor za spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da vsak udeleženec dogo- 

vora delegira v koordinacijski odbor tudi po enega predstav- 
nika. 

62. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da koordinacijski odbor 

prouči stanje, pojave in probleme pri izvajanju tega družbe- 
nega dogovora, daje udeležencem dogovora pobude za ukre- 
panje in aktivnosti pri izvajanju tega družbenega dogovora, 
organizira ali pripravlja ukrepe za proučevanje določenih 
vprašanj, ki so pomembna za izvajanje tega družbenega 
dogovora, pojasnjuje njegovo izvajanje in opravlja druga dela, 
ki mu jih zaupajo udeleženci dogovora. 

63. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da koordinacijski odbor 

najmanj enkrat letno poroča udeležencem o uresničevanju 
tega družbenega dogovora. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo koordinacij- 

skemu odboru dostavljali podatke in obvestila, ki so potrebrg 
za izdelavo poročila iz prvega odstavka tega člena 

84. člen 
Udeleženci dogovora sogiašajo, da zagotavljajo pogoje za 

delo koordinacijskega odbora Svet Zveze"sindikatov Jugosla- 
vije, Skupščina SFRJ in Gospodarska zbornica Jugoslavije. 

65. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da je lahko pobudnik spre- 

membe in dopolnitve tega družbenega dogovora vsak udele- 
ženec dogovora. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se posreduje pobuda iz 
prvega odstavka tega člena koordinacijskemu odboru, ki jo je 
dolžan posredovati s svojim mnenjem drugim udeležencem 
dogovora najkasneje v 30 dneh od dneva njenega prejetja. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se ta družbeni dogovor 
spreminja in dopolnjuje po enakem postopku, kot je bil 
sprejet. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

66. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo družbeni dogovori 

republik in avtonomnih pokrajin, s katerimi se podrobno 
opredelijo skupne osnove in merila, določene s tem družbe- 

' nim dogovorom, sprejeti v šestih mesecih od dneva sprejetja 
tega družbenega dogovora. 

67. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se samoupravni spora- 

zumi in drugi samoupravni splošni akti, s katerimi se podrob- 
neje opredeljujejo oziroma konkretizirajo skupne osnove in 
merila, določena s tem družbenim dogovorom, sprejmejo v 
roku, določenem z družbenimi dogovori republik in avtonom- - 
nih pokrajin. 

63. čien 
Ta družbeni dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ. 
Ta družbeni dogovor je sprejet, ko ga sprejmejo udeleženci 

dogovora in podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev 
dogovora. 

OBRAZLOŽITEV 

delovnega besedila predloga 
družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SFRJ 

I. Pogled na dosedanje delo, zahteve, iz katerih 
se je izhajalo in zastavljeni cilji s tem družbenim 
dogovorom 

1. Zaradi enotnega pristopa v nadaljnji razdelavi in dograje- 
vanju samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju, raz- 
porejanju dohodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev, je Svet Zveze 
sindikatov Jugoslavije na seji 4. februarja 1983 sprožil pobudo 
za sprejetje družbenega dogovora na nivoju Jugoslavije. 
Pobuda je bila sprejeta in odločeno je bilo, da so udeleženci 
dogovora: Skupščina SFRJ in skupščine republik in avtonom- 
nih pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije in gospodar- 
ske zbornice republik in avtonomnih pokrajin ter republiški in 
pokrajinski sveti Zveze sindikatov. Maja 1983. leta je bil obli- 
kovan koordinacijski odbor za pripravo družbenega dogo- 
vora, v katerem so delegatski predstavniki podpisnikov dogo- 
vora. 

2. Koordinacijski odbor za pripravo družbenega dogovora 
je pripravil osnutek družbenega dogovora. Pri tem je izhajal iz 

osnovne zahteve, da se zagotovi s sprejetjem skupnih osnov 
in meril, ki se nadalje razdeiujejo v družbenih dogovorih 
republik in avtonomnih pokrajin ter konkretizirajo v 
samoupravnih sporazumih in samoupravnih splošnih aktih 
organizacij združenega dela, nadaljnje izboljševanje 
samoupravnih dohodkovnih odnosov in delitve po delu na 
osnovah dosledne uporabe in nadaljnje razdelave ustave 
SFRJ, zakona o združenem delu in usmeritev dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije. 

To mora prispevati k uresničevanju vseh pomembnih ciljev 
in nalog stabilizacijskega programa, k večjemu aktiviranju 
vseh proizvodnih dejavnikov, preseganju skupinsko lastniš- 
kega vedenja in zapiranja v meje temeljnih organizacij združe- 
nega dela, občine in regij, k hitrejšemu samoupravnemu zdru- 
ževanju in povezovanju organizacij združenega dela na enot- 
nem jugoslovanskem gospodarskem območju, k usklajevanju 
potrošnje z ustvarjenim dohodkom, k večji motiviranosti 
delavcev za povečanje produktivnosti, bolj odgovornem 
odnosu do uporabe in upravljanja z družbenimi sredstvi, k 
večjemu varčevanju in zmanjševanju stroškov. Zato vsi najbolj 
odgovorni dejavniki v družbi ocenjujejo, da gre za enega 
najpomembnejših dokumentov, ki ga je potrebno sprejeti v 
prvi fazi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Pri izdelavi družbenega dogovora se je izhajalo iz ocen s 
stanja in problemov na tem področju, še posebej od osnovnih 
usmeritev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, 
s katerimi se ugotavlja nujnost zagotovitve nadaljnjega raz- 
voja samoupravnih dohodkovnih odnosov na enotnih osno- 
vah. ob dosledni uporabi načela, da delavci odločajo o pogc- 
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jih pridobivanja dohodka in njegovi delitvi, večje medsebojne 
odvisnosti med osebnimi dohodki in akumulacijo, usklaje- 
vanja vseh vrst porabe z ustvarjenim dohodkom, izdelave 
stimulativnejšega sistema delitve po delu in rezultatih dela, 
preseganja uravnilovke pri delitvi in neupravičenih medpa- 
nožnih razlik v osebnih dohodkih in sredstvih za skupno 
porabo ter večje vrednotenje proizvodnega dela in ustvarjal- 
nosti ter dela v težkih pogojih. 

V družbenem dogovoru so predlagane skupne osnove za 
urejanje odnosov pri pridobivanju, skupne osnove in merila 
za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter za delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev. S 
tem dogovorom predlagane skupne osnove in merila se ne bi 
neposredno uporabljale. Iz njih bi se izhajalo pri urejanju teh 
odnosov v družbenih dogovorih republik in avtonomnih pok- 
rajin, kot tudi v samoupravnih sporazumih in samoupravnih 
splošnih aktih v organizacijah združenega dela. S sprejetjem 
tega družbenega dogovora ni zanikana ne potreba, ne zmanj- 
šana vloga in pomen družbenih dogovorov republik in avto- 
nomnih pokrajin, temveč se prizadeva urejati samoupravne 
odnose na tem področju na enotnih osnovah. 

3. O osnutku družbenega dogovora je v marcu in aprilu 
1984 potekala zelo široka razprava. Na podlagi poročila ude- 
ležencev dogovora je koordinacijski odbor ocenil, da je bila 
javna razprava obsežna, dobro organizirana, kritična in kon- 
struktivna ter je izzvala veliko zanimanje delavcev v združe- 
nem delu za nadaljnjo dograditev samoupravnih dohodkov- 
nih odnosov. V razpravi so sodelovale vse organizirane oblike 
Zveze sindikatov, odbori sindikata, občinski, medobčinski in 
mestni sveti ter določeno število osnovnih organizacij Zveze 
sindikatov. Poleg tega se je razpravljalo v velikem številu 
delovnih, sestavljenih kot tudi v znatnem številu temeljnih 
organizacij združenega dela. Razpravo so organizirali tudi 
ostali udeleženci dogovora: Skupščina SFRJ, skupščine 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, 
Gospodarska zbornica Jugoslavije in gospodarske zbornice 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. V republikah 
in avtonomnih pokrajinah so organizirali posvete in znanst- 
vena srečanja, na katerih so sodelovali znanstveni in stro- 
kovni delavci, strokovni delavci, ki se neposredno ukvarjajo z 
delitvijo in dohodkovnim sistemom v organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih. 

Razprava je povsem podprla sprejem družbenega dogovora 
na nivoju države in njegove osnovne opredelitve. Izpolnjen je 
velik interes delovnih ljudi za uravnavanje ključnih vprašanj 
dohodka in delitve na enotnih osnovah. Posebej se je zahte- 
valo ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enotnega dohod- 
kovnega sistema, s katerim se zagotavlja, da samo delo in 
rezultati dela opredeljujejo materialni in socialni položaj 
delavca ter se presegajo neupravičene razlike v osebnih 
dohodkih, ki ne izvirajo iz dela in rezultatov dela. Največ 
pripomb in predlogov za nadaljnjo dograditev dohodkovnega 
sistema se nanaša na dosledno uporabo načela delitve po 
delu in rezultatih dela. 

4. Po objavljeni razpravi je bil izdelan pregled pripomb in 
mnenj ter povzetek razprave. Koordinacijski odbor je osnoval 
več delovnih skupin z nalogo, da na podlagi teh mnenj in 
pripomb pripravijo delovno besedilo predloga dogovora. Na 
sejah 5. in 6. julija letos je kooridnacijski odbor proučil na teh 
osnovah pripravljen tekst in sprejel stališča za njegovo dogra- 
ditev. 

Na seji 16. julija letos je sprejel delovno besedilo predloga 
dogovora. 

Pri izdelavi delovnega besedila predloga so predstavljale 
osnovo za dograditev spremembe osnutka zbrane pripombe 
udeležencev iz razprave. Izhajajoč iz značaja tega dogovora, 
dogovorjenega sistema družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumevanja o dohodku v državi ter dru- 
gih družbenih opredelitev, določenih pripomb niso mogli 
upoštevati. Večje število takih predlogov in mnenj je lahko 
predmet družbenega dogovarjanja in samoupravnega spora- 
zumevanja v republikah in avtonomnih pokrajinah oziroma v 
organizacijah združenega dela. 

II. Obrazložitve osnovnih rešitev, vsebovanih 
v tem družbenem dogovoru. 

1. Po zahtevah javne razprave je spremenjen naslov tega 

družbenega dogovora zaradi njegovega skrčenja, pri čemer 
pa je tudi v skrajšanem naslovu vsebovana vsebina vprašanj 
obravnavanih v družbenem dogovoru 

Ta družbeni dogovor urejuje skupne osnove in merila, ki 
bodo podrobneje razdelani v družbenih dogovorih republik in 
pokrajin ter konkretizirani v samoupravnih sporazumih in 
samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela (2. 
člen). 

V razpravi je bilo veliko pripomb glede ciljev tega družbe- 
nega dogovora. ZAhtevali so realno dosegljive cilje in samo 
tiste, ki so uresničljivi ob določilih ter skupnih osnovah in 
merilih tega družbenega dogovora. V tem smislu je spremen- 
jen 4. člen. 

Skupne osnove in merila se nanašajo na delavce v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, ne glede na kraj 
opravljanja dejavnosti (5. člen). Pri urejanju medsebojnih 
odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter delitvi 
sredstev za osebne dohodke, naj bi se izhajalo iz skupnih 
osnov in meril, opredeljenih v tem družbenem dogovoru ozi- 
roma iz skupnih osnov in meril, opredeljenih v družbenih 
dogovorih republik i.n avtonomnih pokrajin ter v samouprav- 
nih sporazumih. 

V 7. členu so definirani osnovni pojmi, ki se uporabljajo in 
razdeljujejo v-tem družbenem dogovoru in sicer: akumulacija 
in bruto osebni dohodek, z namenom njihove enotne uporabe 
v vseh njihovih funkcijah. Pri definiranju akumulacije je 
potrebno najti sprejemljivejše rešitve glede upoštevanja viso- 
kih obresti, ki se izdvajajo iz dohodka zato, da ne bi morale 
organizacije združenega dela zaradi visokih obresti zmanjše- 
vati osebne dohodke pri primerjanju po tem kazalcu. 

2. V delu družbenega dogovora o pridobivanju dohodka se 
določa obveznost udeležencev dogovora, da z ukrepi, pred- 
pisi in aktivnostjo, v okviru svojih pravic in pristojnosti, ustvar- 
jajo enakopravne pogoje pridobivanja dohodka v vseh dejav- 
nostih in panogah na enotnem jugoslovanskem trgu (8. člen). 
Ustvarjanje enakopravnih pogojev pridobivanja dohodka 
mora omogočiti, da se za približno isto količino in isto kvali- 
teto dela ter dosežene rezultate pri upravljanju z družbenimi 
sredstvi v vseh dejavnostih oziroma panogah dosega pri- 
bližno isti bruto osebni dohodek na delavca in približno ista 
akumulacija v primerjavi z uporabljenimi sredstvi, upošte- 
vajoč pri tem osnovne cilje in razvojne prioritete, določene z 
družbenimi plani. Ustvarjanje enakopravnih splošnih pogojev 
gospodarjenja ne pomeni tudi enakosti v delitvi, temveč 
pogoje, da temeljijo razlike v osebnih dohodkih in sredstvih 
za razširitev materialne osnove dela na razlikah v doseženih 
delovnih rezultatih. S tem se ustvarjajo pogoji za preseganje 
obstoječih razlik v osebnih dohodkih med posameznimi 
panogami in dejavnostmi, ki ne temeljijo na razlikah glede 
rezultatov dela in učinkovitosti pri uporabi družbenih sred- 
stev. 

Zaradi tega cilja je določena obveznost udeležencev dogo- 
vora za ustvarjanje pogojev, da se ne bodo mogle ob izvajanju 
sistema in politike cen - kot enega osnovnih pogojev za 
enakopravno pridobivanje dohodka na enotnem jugoslovan- 
skem trgu - krhati reprodukcijske povezave tehnološko in 
dohodkovno povezanih organizacij, ter da ne bo razlik v 
cenah istih proizvodov in storitev, ki so predmet menjave na 
enotnem jugoslovanskem trgu (9. člen). 

V zakonu o združenem delu in zakonu o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu so dane osnove za samoupravno 
urejanje dohodkovnih odnosov na osnovi združevanja dela in 
sredstev ter za pridobivanje skupnega prihodka in skupnega 
dohodka. Izhajajoč iz tega se določajo v dogovoru obveznosti 
udeležencev ustvarjati s predpisi in ukrepi ekonomske poli- 
tike ter drugim pogoje ekonomske motiviranosti za pridobi- 
vanje skupnega dohodka in prihodka na osnovi združevanja 
dela in sredstev ter na teh osnovah za samoupravno koncen- 
tracijo družbenih sredstev in racionalnejšo družbeno delitev 
dela (10. člen). V 11. in 12. členu so poudarjene osnovne 
aktivnosti udeležencev, ki so potrebne pri urejanju medseboj- 
nih odnosov in drugih vprašanj pridobivanja skupnega pri- 
hodka in dohodka. V 13. členu je predvideno, da se pri 
ugotavljanju prispevka v skupnem prihodku in dohodku upo- 
rabijo kazalci, ki so opredeljeni s tem družbenim dogovorom. 

Skupne osnove in merila za pridobivanje dohodka družbe- 
nih dejavnosti na osnovi svobodne menjave dela obsegajo 
kriterije za oblikovanje cen storitev. Pri ugotavljanju cen stori- 
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tev se izhaja iz samoupravno dogovorjenih standardov in 
normativov materialnih stroškov in živega dela. V strukturi 
cene storitve se ugotavlja dohodek družbenih dejavnosti na 
osnovi poprečnega dohodka na delavca v gospodarstvu 
občine ali druge družbenopolitične skupnosti, zmanjšanega 
za sredstva za izboljševanje in razširitev materialne osnove 
dela. Pri tem se določa živo delo na osnovi normativov. Ob 
izdelavi delovnega besedila predloga je bilo prisotno mnenje, 
ki pa ni bilo sprejeto, da je pri uporabi kazalca dohodek na 
delavca gospodarstva, potrebno slednjega zmanjšati tudi za 
obresti. 

Poleg osnovnih opredelitev in načel pridobivanja dohodka 
v delovnih skupnostih po načelu svobodne menjave dela je 
določeno, da praviloma tudi ne more biti rast osebnega 
dohodka na delavca v delovni skupnosti večja od porasta 
osebnega dohodka na delavca v temeljnih oprganizacijah 
združenega dela. Takšno stališče mora prispevati, da se ob 
pomanjkanju natančnejših meril prispevkov dohodku mate- 
rialne proizvodnje, osebni dohodki v delovnih skupnostih 
gibljejo v skladu s poprečnimi osebnimi dohodki delavcev, ki 
neposredno ustvarjajo dohodek v temeljnih organizacijah 
materialne proizvodnje. 

V javni razpravi je bilo precej zahtev po konkretnejši ure- 
ditvi pogojev pridobivanja dohodka. To se je nanašalo na 
cene, skupni prihodek in skupni dohodek ter svobodno men- 
javo dela. Koordinacijski odbor je ocenil, da ne more bolj 
konkretizirati teh določil zaradi značaja tega družbenega 
dogovora in opredelitev sistema družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumevanja. Ker se cene urejajo s 
sistemskim zakonom in s samoupravnimi sporazumi, so v 
delovnem besedilu predloga le ključne opredelitve, iz katerih 
je potrebno izhajati pri ustvarjanju enakopravnih pogojev 
poslovanja in urejanja cen. Hkrati so v pripravi naslednji 
zakoni: zakon o sistemu in družbeni kontroli cen (komisija ga 
je proučila in sprejela stališča na sejah 13. in 24. julija); zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema 
planiranja in družbenem planu Jugoslavije; zakon o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka idr., 
katerih določila bodo povsem neposredno vplivala na 
vprašanja pridobivanja in delitve dohodka. Zato je potrebno 
zagotoviti usklajenost določil družbenega dogovora z vsemi 
temi zakonskimi predpisi, s katerimi se opredeljujejo tudi 
pogoji pridobivanja dohodka. Glede pridobivanja dohodka 
kot deleža v skupnem prihodku in dohodku se ocenjuje, da je 
dana z zakonom o združenem delu široka osnova za urejanje 
teh odnosov, in se konkretna merila urejujejo v samoupravnih 
sporazumih organizacij združenega dela, ki proizvajajo 
skupni proizvod ali nudijo skupno storitev. Pridobivanje 
dohodka družbenih dejavnosti na načelu svobodne menjave 
dela je razdelano v skladu s stališči zveznih družbenih svetov 
in z resolucijo o svobodni menjavi dela. Ocenjeno je, da ni 
možno nadalje razdeljevati, kar pa z vidika značaja dogovora 
niti ni nujno. V razpravi so zahtevali, da se v tem dogovoru 
določijo merila prispevkov družbenih dejavnosti k dohodku 
materialne proizvodnje. Ker se v dosedanjem delu ni dalo 
določiti teh meril, ostaja realno določanje cene storitve kot 
merilo svobodne menjave dela. 

3. Glede na osnutek tega družbenega dogovora so v delu o 
planiranju dohodka ter razporejanju dohodka in čistega 
dohodka pomembne spremembe. 

Jasneje je določeno, da se določajo odnosi pri delitvi 
dohodka in čistega dohodka v delovnih in sestavljenih organi- 
zacijah s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. Druž- 
beno usmerjanje odnosov pri razporejanju dohodka naj bi se 
zasnovalo na osnovnih proporcih, ki se določajo v družbenih 
planih republik in avtonomnih pokrajin oziroma v družbenem 
planu Jugoslavije. 

V delovnem besedilu predloga je določeno, kar ni bilo v 
osnutku, da se določajo v družbenih planih republik in avto- 
nomnih pokrajin izhodiščne velikosti in osnovna razmerja 
razporejanja dohodka. Izhodiščne velikosti in osnovna raz- 
merja predstavljajo osnovo za primerjanje pri planiranju v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela. 

V 21., 22. in 23. členu je podano osnovno načelo planiranja, 
po katerem se lahko pri planiranju večjega dohodka na 
delavca in uporabljenih sredstvih planira tudi večji bruto 
osebni dohodek na delavca glede na izhodiščno velikost, 
določeno za gospodarstvo republike oziroma avtonomne 

pokrajine, ob pogoju, da je planirano tudi večje izdvajanje za 
akumulacijo v primerjavi z uporabljenimi sredstvi glede na 
izhodiščno velikost, določeno za gospodarstvo republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine. Po delovnem besedilu predloga 
je to osnovno določilo. V prehodnem obdobju pa je zaradi 
razlik v pogojih gospodarjenja predlagano, da se primerjanje 
pri planiranju izvaja glede na izhodiščne velikosti, določene 
za enako ali sorodno dejavnost v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, ali na nivoju države, kadar je to določeno v družbe- 
nem dogovoru republike oziroma avtonomne pokrajine. 

V 24., 25., 26. in 27. členu je določena obveznost, da je 
potrebno določiti pri planiranju obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb nivo, nad katerim se ne 
morejo določati obveznosti temeljne organizacije; vse z 
namenom, da ne bi zaradi teh obveznosti temeljne organiza- 
cije poslovale z izgubo oziroma za zavarovanje čistega 
dohodka temeljne organizacije. Predlagano je bilo, da se ta 
meja določa v dogovoru o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije kot spodnja meja sredstev za osebno in skupno porabo 
delavcev in minimalna akumulacja v primerjavi z uporablje- 
nimi sredstvi. Ta znesek sredstev bi zagotavljali v temeljnih 
organizacijah pred izpolnjevanjem obveznosti iz dohodka. V 
razpravi ni bila sprejeta zamisel določanja spodnje meje sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo ter minimalne 
akumulacije v družbenem planu države. Zato je ostala obvez- 
nost samoupravnega sporazumevanja določanja meje, nad 
katero se ne morejo izdvajati sredstva za skupne in splošne 
družbene potrebe. 

Prav tako je predlagano, da se ob predlaganju obveznosti 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb pri- 
pravi skupen pregled teh potreb in predloži delavcem v izjav- 
ljanje, da ga pregledajo in ocenijo vpliv teh obveznosti na 
možnost zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev 
in potreb razširjene reprodukcije. 

Določena je tudi obveznost obveščanja delavcev ob izjav- 
ljanju delavcev o skupnih obveznostih za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb, glede vpliva obveznosti 
na dohodek njihove organizacije in na možnost zadovolje- 
vanja njihovih osebnih in skupnih potreb kot tudi potreb 
razširjene reprodukcije. Na tej osnovi bi delavci odločali in 
usmerjali svoje delegate pri odločanju v skupščinah družbe- 
nopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti. 

Razdelan je način odločanja o celotnem dohodku oziroma 
o izdvajanju sredstev za zadovoljevanje skupnih, splošnih in 
drugih družbenih potreb iz dohodka. Določen je namreč 
mehanizem, da delavci pokrenejo postopek razbremenje- 
vanja preko svojih delegacij in delegatov v Zboru združenega 
dela občine oziroma republike, za zmanjšanja skupnih obvez- 
nosti iz dohodka, preden nastopi poslovanje z izgubo. Sku- 
pščine družbenopolitične skupnosti in samoupravne intere- 
sne skupnosti so dolžne uskladiti te obveznosti z doseženim 
dohodkom in materialnimi možnostmi organizacij združe- 
nega dela ali pa pokrenejo postopek sanacije ali likvidacije, 
če se oceni, da rezultati poslovanja niso v skladu z uporablje- 
nimi družbenimi sredstvi. 

V 28. členu je dana rešitev izdvajanja dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti. Koordinacijski odbor je ocenil, 
da tudi ta rešitev povsem ne ustreza zahtevam iz razprave. 
Vseeno je bilo ocenjeno, da lahko služi kot začasna - do 
sprejetja posebnih dogovorov republik in avtonomnih pokra- 
jin, s katerimi bo določen ta del dohodka po virih njegovega 
nastajanja. Ob tem je poudarjeno, da se del dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti, izloča progresivno za akumula- 
cijo glede na sredstva za osebne dohodke: s progresivnim 
izdvajanjem sredstev za akumulacijo do določene meje, v 
primerih, ko se dosegajo nadpovprečni osebni dohodki, toda 
s predlogom, da bi se preko te meje izdvajal celotni znesek 
sredstev za razširitev materialne osnove dela. Predložena 
rešitev bi se uporabljala za izdvajanje dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti za akumulacijo organizacij zdru- 
ženega dela, kar bi se uredilo s samoupravnim sporazumom. 

29. člen določa, da izhajajo delavci pri razporejanju čistega 
dohodka iz samoupravno dogovorjenih razmerij, iz doseženih 
rezultatov dela in poslovanja in iz prevzetih obveznosti s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana. Doseženi rezul- 
tati poslovanja se po 30. členu primerjajo s kazalci: bruto 
osebni dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi z 
uporabljenimi sredstvi. 
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Pri razporejanju dohodka je potrebno vzpostavljati zakonito 
medsebojno odvisnost med akumulacijo in porabo na osnovi 
teh dveh kriterijev, ki predstavljata objektivizirano merilo 
delitve dohodka, upoštevajoč medsebojno pogojenost živega 
in minulega dela. 

Druga dva kriterija (ali kazalca) dohodek na delavca in 
dohodek v primerjavi z uporabljenimi sredstvi, kot tudi drugi 
kazalci, so uporabni za planske in druge namene, toda pri 
delitvi sta uporabna le navedena kazalnika in lahko pravilno 
odražata razlike med kvaliteto rezultatov dela gospodarskih 
subjektov. Srž tega dogovora pa predstavlja dohodek kot 
temeljni produkcijski odnos. Dohodek je temeljni motiv 
gospodarjenja .in so določila tega dogovora usmerjena na 
zagotavljanje pogojev, da delavci odločajo o celotnem 
dohodku, njegovem pridobivanju in delitvi. 

Razporejanje čistega dohodka naj se primerja z doseženim 
povprečjem republike oziroma avtonomne pokrajine (kot 
trajna rešitev) oziroma iste ali sorodne dejavnosti v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini, ali povprečjem iste ali sorodne 
dejavnosti na nivoju države. To je potrebno določiti z družbe- 
nim dogovorom v republiki oziroma avtonomni pokrajini. V 
prehodnem obdobju, ko bi se akumulacija v primerjavi z 
uporabljenimi sredstvi primerjala z isto ali sorodno dejav- 
nostjo na nivoju republike oziroma pokrajine ali na nivoju 
države, naj bi se primerjal bruto osebni dohodek na delavca s 
povprečjem republike. 

Uporabo teh kazalcev naj se ne zapira v okvir skupin in 
republik, temveč se morajo uporabljati kazalci pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v reprodukcijskih in dohodkovnih 
povezavah. Na ta način bi pospeševali združevanje in povezo- 
vanje s ciljem pridobivanja dohodka na osnovi skupnega 
prihodka in skupnega dohodka ter presegali preveč poudar- 
jen panožni, skupinski in regionalni vidik. 

Pri razporejanju čistega dohodka so delavci dolžni, če izd- 
vajajo več sredstev za bruto osebne dohodke, izdvajati več 
sredstev za akumulacijo v primerjavi z upoabljenimi sredstvi. 
Če ustvarja večje bruto osebne dohodke na delavca, a manjšo 
akumulacijo v primerjavi s sredstvi, mora temeljna organiza- 
cija povečati delež akumulacije v čistem dohodku. 

V 34. členu sta določena dva korektivna koeficienta bruto 
osebnega' dohodka na delavca, in sicer: koeficient zahtevno- 
sti in pogojev dela, ki se ugotavljata za isto ali sorodno 
dejavnost. Ti koeficienti se uporabljajo za primerjanje bruto 
osebnih dohodkov na deiavca temeljne organizacije s povpre- 
čjem republike oziroma avtonomne pokrajine. Tako bi se 
upoštevale razlike v stopnji zahtevnosti in pogojev dela, ki so 
med različnimi dejavnostmi. Da bi še to lahko izvajalo, je 
določena obveznost Zveznega zavoda za statistiko, da določi 
skupne elemente stopnje zahtevnosti del, Svet Zveze sindika- 
tov Jugoslavije in Gospodarska zbornica Jugoslavije pa 
skupne osnove za ugotavljanje stopnje zahtevnosti posebnih 
pogojev dela, iz katerih bi se izhajalo v organizacijah združe- 
nega dela pri ugotavljanju razlik med osebnimi dohodki po 
teh osnovah. Istočasno je zaradi primerljivosti bruto osebnih 
dohodkov določena obveznost, da se v dogovorih skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin določi potrebno izdvajanje 
sredstev iz bruto osebnih dohodkov za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih družbenih potreb. 

4. Namen skupnih osnov in meril za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo je izdelati enoten pristop 
vrednotenja dela in delovnega prispevka delavca, kot tudi za 
večje in ustreznejše vrednotenje opravil in nalog temeljnih 
nosilcev proizvodnje, težkih pogojev dela in ustvarjalnosti. 

To mora prispevati h krepitvi ekonomske vloge osebnega 
dohodka, kot tudi da se ugotavlja prispevek vseh delavcev na 
osnovi rezultatov dela, ustvarjenih z živim in minulim delom 
ter inovacij, racionalizacij in drugih vidikov ustvarjalnosti. 

V tem družbenem dogovoru so predlagane skupne osnove 
za ugotavljanje mesečne akontacije sredstev za osebne 
dohodke. Po teh je potrebno posamične osebne dohodke 
delavcev izdvojiti iz skupnih sredstev, ki se določajo glede na 
rezultate dela (37. člen). To se zagotavlja na podlagi doseže- 
nih proizvodnih rezultatov in ekonomičnosati poslovanja, v 
družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih pa na podlagi 
izpolnitve programa dela, kvalitete dela in dogovorjenih 
rokov. 

Skupne osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti dela, 
odgovornosti in pogojev dela bi bile uporabljene za izdelavo 

izhodiščnih osnov metodologije vrednotenja del in nalog v 
istorodnih ali sorodnih dejavnostih (39., 40. in 41. člen). Orga- 
nizacije Zveze sindikatov in gospodarske zbornice bodo orga- 
nizirale izdelavo teh izhodiščnih osnov. 

Pri zahtevnosti del je predvideno izhajanje iz tehnologije 
dela, predmetov dela, delovnih sredstev in drugih objektivnih 
elementov dela. S tem se ustvarjajo pogoji za onemogočanje 
uporabe formalnih kriterijev pri delitvi sredstev za osebne 
dohodke kot so šolska izobrazba, izkušnje in hierarhija delov- 
nega mesta. 

Skupne osnove in merila za ugotavljanje rezultatov dela so 
kvaliteta rezultatov dela, uspešnost pri uporabi delovnih sred- 
stev, prihranki in izkoriščanje delovnega časa (44., 45. in 46. 
člen). Kot merila za te osnove so predloženi: kvaliteta proizvo- 
dov in storitev, stopnja izkoriščenosti zmogljivosti, koeficient 
obračanja sredstev, prihranki pri stroških, razmerja med 
dejanskim delom in delovnim časom, razlika fned planiranimi 
in doseženimi roki ter drugo. 

Posebej so v tem dogovoru predlagane osnove za 
ugotavljanje rezultatov dela organizatorjev dela, zlasti v mate- 
rialni proizvodnji in še posebej v družbenih dejavnostih in 
delovnih skupnostih (47. in 48: člen). Predloženih je več 
osnov, ki se uporabljajo odvisno od dejanskih pogojev dela. 
Uporablja se ena ali več osnov, kar je odvisno od vrste opravil 
organizatorja dela. Kazalci rezultatov dela so vrednostni ali 
naturalni (dohodek na delavca, dohodek v primerjavi z upo- 
rabljenimi sredstvi, akumulacija v primerjavi z uporabljenimi 
sredstvi, fizični obseg proizvodnje na delavca, stopnja izko- 
riščanja zmogljivosti in drugo). 

Kot skupne osnove in merila za ugotavljanje višine sredstev 
za osebne dohodke na podlagi minulega dela so predlagani: 
nivo in dinamika akumulacije v primerjavi s sredstvi, dohodek 
v primerjavi s sredstvi, akumulacija na čisti dohodek. Poleg 
teh kazalcev se lahko uporabljajo še drugi kazalci, odvisno od 
dejanskih pogojev dela in vrste proizvodnje. 

Tako ugotovljena masa osebnih dohodkov ima v celotni 
masi osebnih dohodkov svojo spodnjo in zgornjo mejo. 
Spodnja meja udeležbe je odrejena z akumulacijo v primerjavi 
z uporabljenimi sredstvi v sorodni dejavnosti. Zgornja meja 
udeležbe pa je določena z akumulacijo v.primerjavi z dohod- 
kom gospodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine v 
dvojnem znesku. 

Udeležba delavcev v delitvi sredstev za osebne dohodke na 
osnovi gospodarjenja z družbenimi sredstvi je odvisna od 
osebnega dohodka delavcev na podlagi živega dela, oseb- 
nega dohodka v letih, v katerih je delavec prispeval k ustvar- 
janju akumulacije ter skupnega trajanja dela z družbenimi 
sredstvi. 

Udeležba delavcev v delitvi sredstev za osebne dohodke na 
podlagi minulega dela v družbenih dejavnostih in delovnih 
skupnostih se ugotavlja na osnovi povprečnega osebnega 
dohodka delavca, skupnega delovnega časa delavcev z druž- 
benimi sredstvi in drugih kazalcev individualnega prispevka k 
skupnim rezultatom minulega dela. 

Vprašanja inovacij in racionalizacij niso podrobno razde- 
lana, ker o njih obstajajo posebni družbeni dogovori. 

V družbenih dogovorih republik in avtonomnih pokrajin se 
podrobneje razdelajo osnove in merila za določanje sredstev 
solidarnosti (zmanjšana sposobnost zaradi poškodb pri delu, 
poklicnih obolenj, starosti, izčrpanosti zaradi dela, težkih 
pogojev dela in drugo). 

Zajamčeni osebni dohodek v delovnem besedilu tega druž- 
benega dogovora hi podrobneje razdelan, temveč se je opre- 
delilo, da se to stori v družbenih dogovorih republik in avto- 
nomnih pokrajin. To zato; ker so predlagane osnove za ugo- 
tavljanje višine zajamčenega osebnega dohodka kot tudi da z 
zakonom zajamčeni osebni dohodek ne more biti manjši od 
65% povprečnega osebnega dohodka gospodarstva repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine (58. člen). Različna so 
mnenja o tem, ali je z zakonom zajamčeni osebni dohodek 
enak za vse delavce, ne glede na zahtevnost del in pogoje 
dela. Zato morajo v nadaljnji fazi priprave predloga vsi udele- 
ženci podrobno proučiti to vprašanje. 

S tem družbenim dogovorom se vzpostavlja ekonomska 
odvisnost med delavci v proizvodnji in delavci družbenih 
dejavnosti in delovnih skupnosti pri oblikovanju višine 
regresa za letni dopust. Osnova za proizvodne organizacije je 
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do 60% povprečnega osebnega dohodka gospodarstva repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. Osnova za organizacije i/ 
družbenih dejavnostih in za delovne skupnosti pa je znesek 
regresa za letni dopust na delavca v organizacijah, za katere 

je opravljala dela v predhodnem letu. Tako določena sredstva 
se delijo delavcem diferencirano v odvisnosti od prihodkov na 
člana gospodinjstva in drugih pogojev, določenih s 
samoupravnim sporazumom. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

PREGLED NALOG, 

ki izhajajo iz uresničevanja predloga Družbenega 

dogovora o temeljih skupne politike zaposlovanja in 

njenem uresničevanju v SFRJ (ESA-435) 

V zvezi s pregledom nalog, ki izhajajo iz vsebine posa- 
meznih členov družbenega dogovora o temeljih skupne 
politike na področju zaposlovanja in njegovem uresniče- 
vanju v SFR Jugoslaviji, in so že v postopku operacionali- 
zacije izvajanja dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije, je potrebno še opozoriti, da pregled nalog in 
načini izvršitve ne vsebujejo nalog, ki so delno vsebinsko 
že zajete v dogovoru socialističnih republik in socialisti- 
čnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju osnov davčne 
politike in davčnega sistema oziroma bodo zajete v njego- 
vem dopolnjevanju; v družbenem dogovoru o temeljih 
skupne zemljiške politike ter v družbenem dogovoru o 
pospeševanju razvoja, drobnega gospodarstva. V teh 
dokumentih so tudi opredeljene naloge, ki razrešujejo 

problematiko zaposlovanja, na kar je bilo v razpravah v 
Skupščini SR Slovenije že opozorjeno. Prav tako je bilo v 
dosedanjih razpravah že opozorjeno, da dogovor sociali- 
stičnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o 
skupnih osnovah sistema vzgoje in izobraževanja bolj 
celovito ureja vprašanja usklajevanja izobraževanja s 
kadrovskimi potrebami. 

V razpravah o družbenem dogovoru o temeljih skupne 
politike rta področju zaposlovanja in njegovem uresniče- 
vanju v SFR Jugoslaviji v delovnih telesih zborov in Sku- 
pščine SR Slovenije bi bilo treba nameniti posebno skrb 
tudi popolnejši opredelitvi nosilcev posameznih nalog iz 
družbenega dogovora. 

Pregled nalog, ki izhajajo iz uresničevanja Družbenega 
dogovora o temeljih skupne politike, na področju zaposlo- 
vanja in njenem uresničevanju v SFRJ. 

Na koordinacijskem sestanku ob obravnavi predloga Druž- 
benega dogovora o temeljih skupne politike na področju 
zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ v Jugoslaviji, ki 
je bila dne 18. 7. 84 v Skupščini SR Slovenije je bilo naloženo 
Republiškemu komiteju za delo, da pripravi: 

- pregled nalog in nosilcev na osnovi vsebine posa- 
meznih členov, 

- pregled nalog, ki izhajajo'iz vsebine nalog posa- 
meznih členov in so že v postopku operacionalizacije 
izvajanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, 

- pregled specifičnosti ureditve posameznih določil 
družbenega dogovora v SR Sloveniji ter pregled more- 
bitnih sprememb predpisov. Pregled zahtevanih podat- 
kov smo pripravili tako, da smo najprej definirali 
nalogo nato pa opredelili nosilca naloge in način iz- 
vršitve. 

1. Opis nalog: 
Iz 4. člena družbenega dogovora izhaja obveznost udele- 

žencev, da zagotove tako samoupravno planiranje razvoja 
terrjeljnih in drugih organizacij združenega dela, DPS in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki bo usklajeno s 
cilji in nalogami razvojne politike in politike zaposlovanja. Pri 
tem so nosilci družbenoekonomskega razvoja dolžni določiti 
programe zaposlovanja z ukrepi in roki o izvrševanju. 

Programi morajo zagotoviti popolnejšo angažiranje obsto- 
ječih tehničnih in delovnih potencialov zaradi hitrejšega in 
stabilnejšega povečevanja zaposlenosti. 

Način izvršitve: 
To določilo se že uresničuje in se bo tudi v bodoče, prek 

planskih dokumentov DPS in SIS za zaposlovanje, kajti v teh 
dokumentih je področje zaposlovanja opredeljeno med 
temeljnimi cilji razvojne politike. V letnih resolucijah o druž- 
benoekonomskem razvoju DPS so naloge na področju zapo- 
slovanja še konkretnejše in zavezujoče za vse tiste, ki niso 
neposredni udeleženci družbenega dogovora (OZD, občine). 

Po svoji vsebini pa programe zaposlovanja predstavljajo 
samoupravni sporazumi o usklajevanju letnih načrtov zapo- 
slovanja organizadij združenega dela v okviru občinskih 
skupnosti za zaposlovanje oziroma letni načrt zaposlovanja v 
SR Sloveniji za posamezno leto. Elementi samoupravnega 
sporazumevanja že v sedanji vsebini vključujejo vrsto ukrepov 
za uresničevanje temeljnih ciljev, opredeljenih v predloženem 
dogovoru. Pri pripravi elementov samoupravnih sporazumov 
za naslednja leta pa bodo SIS za zaposlovanje morala upošte- 
vati tudi tista določila dogovora, ki še niso vsebovana v njih (9. 
člen in 13. člen 2 odst. družbenega' dogovora). 

Nosilci naloge: 
Skupščina SR Slovenije in skupščina'Zveze skupnosti za 
zaposlovanje. 
2. Opis naloge: 

Zagotoviti čimpopotnejšo izkoriščanje obstoječih proizvod- 
nih zmogljivosti prek ukrepov davčne politike, politike pri- 
spevkov, carinske in kreditne politike ter ukrepov, ki vspodbu- 
jajo uvajanje večizmenskega dela. Udeleženci so dolžni spre- 
jeti ukrepe na podlagi katerih bodo v OZD določili konkretne 
programe za uvajanje več izmen in ukrepe, ki bodo omogočili, 
da se neizkoriščena sredstva za delo in oprema odstopijo 
organizacijam združenega dela, da jih racionalno uporabijo 
oziroma ukrepe, ki neracionalen odnos do proizvodnih sred- 
stev ekonomsko sankcionirajo (5. člen dogovora). 
Način izvršitve:, 

Glede na to, da so te naloge tudi že opredeljene v Načrtu 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije v SR Sloveniji se aktivnosti udeležencev družbenega 
dogovora ne morejo izvajati izven uresničevanja nalog, opre- 
deljenih v načrtu, pač pa morajo udeleženci dogovora prek 
aktivnosti za uresničitev načrtov doseči njihovo realizacijo. 

Nosilci naloge: 
Gospodarska zbornica, Skupščina SR Slovenije. 

3. Opis naloge: 
Zagotoviti popolnejšo izkoriščanje delovnega časa, ustvar- 

jati pogoje za skrajševanje delovnega časa pri delih in nalo- 
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gah, ki se opravljajo pod težkimi in za zdravje škodljivimi 
pogoji kot tudi za skrajševanje delovnega časa pri ostalih 
delih in nalogah, da bi se povečala produktivnost dela in 
povečalo zaposlovanje (6. člen) 

Način izvršitve: 
Zakon o delovnih razmerjih že zavezuje delavce v organiza- 

ciji združenega dela, da določijo in razporejajo delovni čas 
tako, da je racionalno in popolno izkoriščen. Na tem področju 
ni potrebnih zakonskih sprememb, vendar pa je, glede na 
podatkke o nizki izkoriščenosti delovnega časa, z drugimi 
ukrepi zagotoviti popolnejšo izrabo delovnega časa. Tudi 
možnost uvedbe skrajšanega delovnega časa na delih in 
nalogah, kjer se pojavljajo zdravju škodljivi vplivi in nevarno- 
sti pri delu, ki jih ne moremo povsem preprečiti oziroma 
odpraviti z neustreznimi ukrepi varstva pri delu, je opredel- 
jena v zakonu o delovnih razmerjih. V prihodnje bo potrebno 
ugotoviti ali je možno opredeliti še druge primere za uvedbo 
skrajšanega delovnega časa (večizmensko delo ipd.). Za 
splošno skrajševanje delovnega časa zaenkrat še ni pogojev, 
pa tudi ustreznih analiz o tem, kako bi splošno skrajšanje 
delovnega časa vplivalo na povečanje produktivnosti in zapo- 
slovanja, še ni. Zato je realno pričakovati, da bo ta naloga iz 
družbenega dogovora uresničljiva po letu 1990. 

Nosilci: 
Zveza sindikatov 

4. Opis naloge: 
V družbenopolitičnih skupnostih naj se sprejmejo ustrezni 
ukrepi za združevanje in zbiranje sredstev občanov zaradi 
razširitve materialne osnove združenega dela in zaposlovanja 
(9. člen). 

Način izvršitve: 
To nalogo je možno realizirati v dveh oblikah. V prvem 

primeru gre za razpis javnega posojila za izvedbo določenega 
programa izgradnje proizvodnih kapacitet, ki bi zagotovile 
nove možnosti za zaposlitev. Za realizacijo te oblike združe- 
vanja sredstev bo poleg politične ocene o primernosti 
potrebna tudi zakonska ureditev. Druga oblika združevanja 
sredstev občanov za razširitev materialne osnove združenega 
dela pa je opredeljena v 91. členu ZZD in v SR Sloveniji 
natančneje urejena v Družbenem dogovoru o zbiranju in 
vračanju denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih 
zaposlitvenih možnosti. Dosledna in pogostejša uporaba 
določil navedenega družbenega dogovora bo pomenila tudi 
realizacijo določi! družbenega dogovora o temeljih skupne 
politike zaposlovanja. 

Nosilci naloge: 
Podpisniki Družbenega dogovora o zbiranju in vračanju 
denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih zapo- 
slitvenih možnosti. 

S. Opia naloge: 
Potrebe razvoja drobnega gospodarstva tako v družbenem 

kot zasebnem sektorju od udeležencev družbenega dogovora 
zahtevajo take ukrepe in aktivnosti zlasti na področju eko- 
nomske politike, ki bodo vzpodbujale OZD v industriji k usta- 
navljanju organizacij drobnega gospodarstva, s čimer bi raz- 
bremenile tisto svojo proizvodnjo širokega asortimana, ki je 
po naravi procesa učinkovitejša v drobnem gospodarstvu; 
potrebnu jo zagotoviti tako politiko davkov in prispevkov, ki 
bo spodbujala razvoj drobnega gospodarstva, poenostaviti 
postupku za odobravanje dela s sredstvi v lasti občanov in 
usta u,vijanje pogodbenih organizacij združenega dela, zago- 
tovit, potrebne kadre, dograditi predpise, ki urejajo pridobi- 
vanja, uporabo in kreditiranje gradnj/s poslovnih prostorov za 
drobno gospodarstvo, carinske olajšave v zvezi z ustanavlja- 
njem in delom organizacij drobnega gospodarstva, posebej 
za tiste, ki se vračajo z začasnega deta v tujini. (10. člen). 

Način izvršitve: 
Naloge tega družbenega dogovora, ki zavezujejo njegove 

udeležence k sprejemanju določenih ukrepov in aktivnosti na 

področju razvoja drobnega gospodarstva, so posebej oprede- 
ljene tudi v Načrtu uresničevanja dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji, zato uresničitev teh 
nalog hkrati pomeni izvajanje družbenega dogovora o temeljb 
Ih skupne politike zaposlovanja. 

Nosilci naloge: 
So določeni v »načrtu«. 

6. Opis naloge: 
Ustvariti moramo pogoje za večje zaposlovanje strokovno 
usposobljenih oseb, zlasti pa je treba zagotoviti hitrejše zapo- 
slovanje pripravnikov (12. in 13. člen). 

Način izvršitve: 
V SR Sloveniji se že več let prek samoupravnih sporazumov 

o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja delavci v temeljnih 
organizacijah zavezujejo za uresničitev ciljev, ki so urejeni v 
navedenih členih družbenega dogovora. Zato ocenjujemo, da 
za to nalogo ni potrebnih novih predpisov, pač pa le večja 
aktivnost za uresničevanje že sprejetih obveznosti. 

Nosilci naloge: 
Skupnosti za zaposlovanje. 

7. Opis naloge: 
Določijo naj se merila o prednosti pri zaposlovanju in sicer 

tako, da imajo prednost pri zaposlitvi, ob izpolnjevanju temelj- 
nih pogojev osebe, glede na njihovo socialno-ekonomsko 
stanje, čas čakanja na zaposlitev in uspeh v šoli ter njihovo 
pripravljenost na zaposlitev za določen čas in na manj razvitih 
območjih (15. člen). 

Način izvršitve: 
V SR Sloveniji ni zakonsko urejena pravica do prednosti pri 

zaposlitvi, čeprav Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti v 4. členu omogoča tudi posebno 
zakonsko ureditev za prednostno zaposlovanje oseb in pred- 
nostni red takšnega zaposlovanja, to pa ob pogoju, da se z 
družbenim dogovorom ali s samoupravnimi sporazumi ne 
zagotovi usklajeno urejanje in določanje ukrepov za reše- 
vanje posameznih pojavov na področju zaposlovanja, zago- 
tavljanja zaposlitve in preprečevanja brezposelnosti. Ta 
zakonska ureditev je bila tudi osnova za opredelitev prioritete 
pri zaposlovanju v samoupravnih sporazumih o usklajevanju 
letnih načrtov zaposlovanja. Ureditev prednosti pri zaposlo- 
vanju v samoupravnih sporazumih pa seveda ne predstavlja 
posamične pravice ampak le samoupravno sprejeto obvez- 
nost delavcev temeljnih organizacij, ki jo uresničujejo pri 
konkretni izbiri kandidatov za sprejem na delo. Glede na 
stanje brezposelnosti v SR Sloveniji in glede na možnosti 
zaposlovanja ocenjujemo, da v naši republiki na področju 
zaposlovanja še ni takih pojavov, ki bi občutno vplivali na 
gospodarske in socialno-politične razmere in zato zahtevale 
zakonsko ureditev prednosti pri zaposlovanju. Prav gotovo pa 
bo potrebno pri analizi zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti in morebitnih spremembah tega 
zakona temeljiteje oceniti kako bomo v SR Sloveniji izvajali 
obvezo, ki izhaja iz 15. člena družbenega dogovora. 

Nosilci: 
Skupščina SRS, Zveza sindikatov, Skupnosti za zaposlo- 

vanje. 

S. Opis naloge: 
Ustvariti pogoje za organizirano teritorialno gibljivost 

delavccev na vsem ozemlju SFRJ, pri čemer je treba zagoto- 
viti: 

1. sodoben sistem informiranja o možnostih za zaposlo- 
vanje in potrebah po delavcih in 

2. minimalne življenjske in kulturne razmere za bivanje 
delavcev in njihovih družin iz drugih območij SFRJ (16. člen). 

Način izvršitve: 
1. Program za uvajanje sodobnega sistema informiranja o 

ponudbah in potrebah po zaposlovanju mora biti sprejet 
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najpozneje v 12 mesecih po uveljavitvi družbenega dogovora, 
2. V SR Sloveniji je bil sprejet družbeni dogovor o minimal- 

nih standardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlo- 
vanju delavcev in na podlagi tega samoupravni sporazumi po 
posameznih občinah. Ker je bil družbeni dogovor sklenjen že 
v letu 1976 je nujno potrebno preveriti ustreznost tega doku- 
menta glede na spremenjene družbeno ekonomske razmere 
ter pripraviti morebitne spremembe. 

Nosilci nalog: 
pod tč. 1: Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS 
pod tč. 2. Zveza sindikatov Slovenije 

9. Opis naloge: 
Pri urejanju pravic iz zavarovanja za primer začasne brez- 

poselnosti v zakonu morajo^udeleženci dogovora zagotoviti 
približno enake osnove socialne varnosti brezposelnim ose- 
bam na območju SFRJ (20. in 21. člen) 

Način izvršitve: 
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so v SR 

Sloveniji urejene v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in že po sedanji ureditvi zagotavljajo 
uresničevanje 20. in 21. člena dogovora razen za 3. tč. 21. 

člena. Zakon torej še ne omogoča izplačila denarnega nado- 
mestila v enkratnem znesku z namenom, da upravičenec ta 
sredstva porabi za svojo delovno angažiranje na podlagi 
osebnega dela v obrti,-turizmu .kmetijstvu in podobno ozi- 
roma, da se s kreditom iz sredstev skupnosti za zaposlovanje 
omogoči upravičencu do denarnega nadomestila lastno 
delovno angažiranje. Zato bomo ob pripravi sprememb in 
dopolnitev zakona proučili tudi to možnost uresničevanja 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Nosilec naloge: 
Zveza skupnosti za zaposlovanje 
Republiški komite za delo 

10. Opis naloge: 
V roku 12 mesecev po uveljavitvi dogovora mora biti 

določen minimum enotnih metodoloških temeljev za ugotav- 
ljanje, kdo se šteje za nezaposleno osebo. 

Nosilci naloge: 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SRS sodeluje pri pri- 

pravi te naloge z, v dogovoru določenim nosilcem, Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje Jugoslavije. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

INFORMACIJA 

o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zakonodajo 

Republiški komite za zakonodajo je na pobudo Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije in s sprejetim stali- 
ščem Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične 
republike Slovenije pripravil Informacijo o usklajenosti 
samoupravnih splošnih aktov z zakonodajo. 

Informacija ima namen prikazati potrebne spremembe 
in dopolnitve samoupravnih splošnih aktov, ki bi morale 
slediti sprejemu nekaterih novih zakonov oziroma spre- 
membam in dopolnitvam veljavnih zakonov; prikazati 
stopnjo usklajenosti samoupravnih splošnih aktov organi- 
zacij združenega dela z zakonodajo ter dati podlage za 
razpravo o vzrokih za neusklajenost samoupravne norma- 
tive z zakonodajo. 

Informacijo sta obravnavala odbor za Družbenopolitični 
sistem družbenopolitičnega zbora in Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije ter ocenila, da je infor- 
macija kot celota dobro pripravljena. Zakonodajno-pravna 
komisija je ob obravnavi informacije izrazila le pomisleke v 
zvezi z mnenjem, ki se nanaša na pravne posledice neus- 
klajenosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju in zakona o zdravstvenem varstvu, da je v primerih 
ko gre za tako originarnost pravic, da zakona ni mogoče 
direktno uporabiti, samoupravni splošni akti pa teh vpra- 
šanj niso uredili, treba predvsem vztrajati pri vključitvi 
ustreznih določb v samoupravne splošne akte in za ta čas 
prekiniti postopek pred sodiščem in ga nadaljevati šele po 
uskladitvi samoupravnih splošnih aktov z zakonodajo. V 
zvezi z to ugotovitvijo se je komisiji zastavilo več vprašanj 
kot na primer: veljavnost samoupravnih pravic za nazaj 
vprašanje naknadnega presojanja takih pravic ter nena- 
zadnje tudi prilagajanje samoupravnih splošnih aktov po- 
samezni konkretni situaciji oziroma posamezni osebi. Za- 
radi širine tega problema je bila komisija mnenja da je 
potrebno ob analizi o uresničevanju zakonodajne politike 
v republiki temu vprašanju posvetiti še posebno pozor- 
nost. 

Odbor za družbenopolitični sistem je bil v razpravi mne- 
nja, da so poleg že naštetih vzrokov za neusklajenost v 
samem gradivu, vzroki tudi v prepozno pripravljenih pro- 
gramih aktivnosti in strokovnih podlagah za usklajevanje 

samoupravnih splošnih aktov s posameznim zakonom 
tako v republiki, kot v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Pri tem gre tudi za neodgovoren odnos delav- 
cev v strokovnih službah in vodilnih delavcev do teh nalog. 
Nadaljnji vzrok je tudi premajhna disciplina in doslednost 
pri spoštovanju in izvrševanju zakonov in samoupravnih 
splošnih aktov, še zlasti, ker tudi ni ustrezne ekonomske 
prisile, ki bi zagotovila spoštovanje zakonitosti. Prav tako 
pa so vzroki tudi v prehitrem spreminjanju in nedodelano- 
sti naše zakonodaje, ki vsebuje tudi resolucijske in pro- 
gramske norme, kijih je težko aH pa jih sploh ni mogoče 
konkretizirati. 

Po mnenju odbora je s tem v zvezi treba zastaviti širšo 
družbeno akcijo, da se stanje na tem področju izboljša. 

Za dosego tega cilja bo vsekakor potrebna večja aktiv- 
nost tako samoupravnih organizacij in skupnosti, kot tudi 
predlagatelja zakonskih besedil, da skupaj s predlogom 
zakona pripravlja strokovne podlage za usklajevanje sa- 
moupravnih splošnih aktov oziroma vzpodbuja in koordi- 
nira aktivnost drugih družbenih subjektov pri pripravi stro- 
kovnih podlag in pri programiranju aktivnosti. Odbor je 
dal tudi iniciativo za ustanovitev delovne skupine, ki bi 
analizirala področje samoupravne regulative v republiki in 
skušala najti primerne rešitve. Pri tem je odbor še posebej 
poudaril, da usklajevanje in konkretizacija samoupravnih 
splošnih aktov z zakonodajo zahteva predvsem utrditev 
ekonomskega položaja samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in je torej v interesu delavcev, da imajo svoje samou- 
pravne splošne akte urejene in usklajene z zakonom, kajti 
le urejeni oziroma boljši samoupravni splošni akti bodo 
omogočili tudi boljše in hitrejše urejanje njihovih samou- 
pravnih odnosov in s tem tudi razvoj samoupravljanja 
nasploh. Glede na področje in naloge, ki jih je treba 
opraviti, je odbor menil, da naj bi bil nosilec te akcije 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, delovno sku- 
pino pa naj bi vodil družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja SR Slovenije. Ta naloga sodi v širši sklop prizadevanj 
za nadaljnje izboljšanje pravnega sistema in s tem za 
dobro in učinkovito zakonodajo tako v federaciji kot v 
republiki. 
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1. Uvod 
Namen te kratke Informacije je prikazati spremembe in 

dopolnitve samoupravnih splošnih aktov, ki so bile potrebne 
zaradi sprejema nekaterih novih zakonov oziroma sprememb 
in dopolnitev veljavnih zakonov. Poleg tega je namen infor- 
macije prikazati stopnjo usklajenosti samupravnih splošnih 
aktov organzacij združenega dela z zakonodajo, oceniti 
pravne posledice v primeru neusklajenosti ter dati podlage za 
razpravo o vzrokih za neusklajenost samoupravne normative 
z zakonodajo. , , . 

Informacija obravnava problematiko usklajenosti samou- 
pravnih splošnih aktov z naslednjimi zakoni: 

- Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu (Uradni 
iist SFRJ, št. 21/82). , . . .. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list SRS, št. 27/82, prečiščeno besedilo 
zakona o delovnih razmerjih, Uradni list SRS, št. 24/83). 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ura- 
dni list SRS, št. 27/83). 

- Zakori o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRb, st. i/ou 
in 45/82). 

2. Usklajenost samoupravnih splošnih aktov 
z zakonom o razširjani reprodukciji In minulem 
fielu 

a) Potrebno spferaenibe ozirma dopolnitve 
samoupravnih splo&nih aktov: 

Navaiamo le najpomembnejše določbe zakona, ki zavezuje 
organizacije združenega dela, da spremenijo ali dopolnijo 
svoje splošne akte: . 

- Na podlagi 2. odstavka 16. člena zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu se moraj s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter z dogovori o temeljih planov natančneje določiti 
merila, po katerih se ugotavlja družbena in ekonomska upra- 
vičenost investicijskih vlaganj. 

Na podlagi 22. člena mora temeljna organizacija združe- 
nega dela s svojim samoupravnim splošnim aktom določiti 
primere, v katerih sibo priskrbela mnenje o družbeni in eko- 
nomski opravčenosti investicijskega vlaganja od nekaterih z 
zakonom določenih subjektov. 

- Na podlagi 66. člena zakona morajo delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela v samoupravnem splošnem 
aktu, s katerim urejajo razporejanje čistega dohodka temeljne 
organizacije združenega dela in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skpno porabo, urediti osnove in merila, po katerih 
se določajo sredstva za osebne dohodke na podlagi minulega 
dela. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 
nih skupnostih ter delovni ljudje v drugih samoupravnih orga- 
nizacijah ter skupnostih bi morali samoupravne splošne akte, 
ki urejajo odnose pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi 
in pravico delavcev do dela osebnega dohodka na podlagi 
minulega deia uskladiti z zakonom do 31. decembra 1983. Pri 
tem pa zakon v 85. členu omogoča, da se s samoupravnim 
splošnim aktom uredijo pogoji in način prehoda k uveljavlja- 
nju pravice delavcev do dela osebnega dohodka na podlagi 
minulega dala. 

Nimamo natančnih ševilčnih podatkov koliko organizacij 
združenega dela je v svoje samoupravne akte vključilo do- 
ločbe o gospodarjenju z investicijskimi sredstvi in določbe o 
uveljavljanju pravice delavcev do dela osebnega dohodka na 
podlagi minuiega dela. Družbeni pravobranilec SR Slovenije 
ocenjuje, da je več od polovice organizacij združenega dela, 
ki opravljajo gospodarske dejavnosti, v samoupravnih sploš- 
nih aktih uredilo problematiko investcijskih vlaganj, da pa je 
stanje slabše v pogledu samoupravnega oblikovanja osnov in 
meril za določanje dela osebnega dohodka, ki pripada de- 
lavcu na podlag! minulega dela. Družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja še ocenjuje, da zlasti organizacije združenega 
dala družbenih dejavnosti niso sprejele osnov in meril za 
ugotavljanje dela osebnega dohodka, ki pripada delavcu na 
podlagi minulega dela. 

Strokovne podlage za oblikovanje ustreznih določb samou- 
pravnih splošnih aktov, s katerimi razpolagamo, so bile pri- 
pravljene v oktobru 1983 in kasneje. Podatkov o drugih aktiv- 

nostih družbenih subjektov (o organiziranih posvetih, sestan- 
kih ipd.) nimamo. 
b) Pravne posledice neusklajenosti 

V primerih, ko temeljna organizacija združenega dela s 
samoupravnimi splošnimi akti ni uredila meril za ugotavljanje 
družbene in ekonomske opravičenosti investicijskih vlaganj 
in ni določila primerov; v katerih si bo preskrbela mnenje o 
družbeni in ekonomski opravičenosti investicijskega vlaga- 
nja, delavci v temeljni organizaciji združenega dela ne morejo 
sprejemati investicijskih odločitev. 

Drugačen je praven položaj pri uveljavljanju pravice delav- 
cev do dela osebnega dohodka na podlagi minulega dela. 
Samoupravni splošni akti v glavnem vsebujejo določbe o 
povečevanju osnove osebnega dohodka na podlagi delovnih 
izkušenj in to v glavnem tako, kot je včasih predvidevala 
sindikalna lista. To pomeni, da samoupravni spiošni akti pred- 
videvajo zvišanje osnove glede na delovno dobo procen- 
tualno od 0 do 12%. Tako vrednotenje prispevka na podlagi 
minulega dela je bilo že v postopku sprejemanja zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu ocenjeno kot neu- 
strezno. Vendar menimo, da je treba do uskladitve samou- 
pravnih splošnih aktov Z zakonom in do opredelitve osnov in 
meril za vrednotenje minulega dela uporabljati veljavne sa- 
moupravne splošne akte. Uporabljati je torej treba dosedanje 
osnove in merila. Pri tem ponovno opozarjamo na določbo 85. 
člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, ki 
realno predpostavlja, da se s samoupravnim splošnim aktom, 
ki določa osnove in merila za razporejanje čistega dohodka 
temeljne organizacije združenega dela in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, urejajo tudi pogoji in 
način prehoda k uveljavljanju pravice delavcev do dela oseb- 
nega dohodka na podlagi minulega dela. Na ta načion omo- 
goča zakon nekašen prehodni režim, ki pa ga organizacije 
združenega dela v svojih samoupravnih splošnih aktih niso 
predvidele. 

Prehodni režim bi bil primeren tudi zaradi tega, ker modeli 
osnov in meril za vrednotenje minulega dela niso bili v za- 
dostni meri preizkušeni, čeprav nekaj teh modelov obstoja 
(eden je npr. v Biltenu družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja SR Slovenije iz oktobra 1983 št.41, drugi pa v reviji 
Združeno delo 1/84) 

3. Novela zakona o delovnih razmerjih 
- Na podlagi 12. člena prečiščenega besedila zakona o 

delovnih razmerjih lahko urejajo delavci, ki opravljajo dela za 
samoupravne organizacije in skupnosti in njihova združenja, 
družbenopolitične organizacije in druge družbene organiza- 
cije in skupnosti, delovna razmerja tudi s samoupravnim 
sporazumom ali s pogodbo, ki jo sklenejo delavci, pristojni 
organ uporabnika njihovih storitev in sindikat. To je dopustno 
todaj, kadar delavci zaradi majhnega števila delovnih razmerij 
ne morejo urejati s svojimi samoupravnimi splošnimi akti. 

Delavci takih delovnih skupnosti lahko ustanovijo z delavci 
enakih ali sorodnih dejavnosti na podlagi 148. člena ZDR tudi 
skupno disciplinsko komisijo. 

- Na podlagi 18. člena ZDR se določijo delovne izkušnje 
kot posebna zahteva le za opravljanje tistih del oziroma nalog, 
pri katerih so glede na njihovo vrsto, zahtevnost in odgovor- 
nost delovne izkušnje potrebne. Ta določba, ki naj bi omogo- 
čila večje možnosti zaposlovanja mladine po končanem izo- 
braževanju, zahteva ureditev v samoupravnih splošnih aktih. 

- Novelirani 46. člen ZDR določa, da delavci v samouprav- 
nem splošnem aktu uredijo primere in pogoje, pod katerimi je 
mogoče delavca razporediti iz enega kraja v drug kraj brez 
njegove privolitve. * 

- Prečiščeno besedilo zakona o delovnih razmerjih v 47. in 
48. členu predvideva primere in pogoje, pod katerimi je mo- 
goče razporediti delavca iz ene temeljne organizacije v drugo 
temeljno organizacijo v isti delovni organizaciji oziroma pri- 
mere, ko ga je mogoče razporediti v drugo temeljno organiza- 
cijo, ki z njegovo prejšnjo ni statusno povezana. Člen 48 
govori o možnosti začasnega razporejanja delavca na delo v 
drugo temeljno organizacijo. 

- V 67. in 69. členu zakona so določbe o razporejanju 
delovnega časa v temeljnih organizacijah združenega dela s 
sezonskim značajem. V takih organizacijah je obvezno razpo- 
rejanje delovnega časa tako, da traja v sezoni več kot 42 ur, 
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izven sezone pa manj kot 42 ur na teden, pri čemer delovni 
čas v letnem poprečju ne sme presegati 42 ur na teden. Hkrati 
je treba urediti tudi način obračunavanja in izplačevanja 
osebnih dohodkov in nadomestila v tem času. V primerih iz 
69. člena zakona je treba v samoupravnem splošnem aktu 
urediti pogoje in način, pod katerimi je možna začasna pre- 
razporeditev delovnega časa. 

- Na podlagi 114. člena je bilo treba s samoupravnimi 
splošnimi akti urediti osnove za oblikovanje medsebojnih 
razmerij med delavci in udeleženci usmerjenega izobraževa- 
nja. 

- V zvezi z zaostritvijo disciplinske odgovornosti na pod- 
lagi 153. in 154. člena zakona pa je bilo treba spremeniti 
oziroma dopolniti vse tiste določbe samoupravnih splošnih 
aktov, ki se nanašajo na opredeljevanje hujših kršitev delovne 
obveznosti. 

- Novelirani 160. člen ZDR ureja odškodninsko odgovor- 
nost delavca za povzročeno škodo in odgovornost delavcev 
temeljne organizacije tistemu delavcu, ki na delu ali v zvezi z 
delom pretrpi škodo (npr. pri nesreči pri delu). Obstoj škode 
in okoliščine, v katerih je škoda nastala, povzročitelja in višino 
škode ugotovi organ, določen v samoupravnem splpšnem 
aktu temeljne organizacije. 

Rok za uskladitev samoupravnih splošnih aktov z novelo 
zakona o delovnih razmerjih je bil 31/12-1982. 

Po ugotovitvah poročila o delu družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1983 iz aprila 1984 
organizacije združenega dela še vedno v veliki meri niso 
prilagodile in uskladile bistvenih novosti zakona o delovnih 
razmerjih. Nekoliko ugodnejši so rezultati nekaterih raziskav, 
ki jih je izvršil na tem področju Inštitut za delo pri Pravni 
fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Tako ugotavlja 
raziskovalna naloga o uskladitvi določil samoupravnih sploš- 
nih aktov samoupravnih organizacij oziroma skupnosti o dis- 
ciplinski odgovornosti in suspenzu delavcev z novelo ZDR iz 
leta 1982 ter o izvajanju nove ureditve (raziskovalna naloga je 
iz oktobra 1983), da so na področju disciplinske odgovornosti 
številne organizacije združenega dela a;ces" zamujale t uskla- 
ditvijo samoupravnih splošnih aktov, da pa jih do 30/6-1983 ni 
uskladilo z novelo zakona svojih samoupravnih splošnih ak- 
tov približno 10%. Seveda gre pri tem za zaključevanje na 
podlagi vzorca 135 organizacij združenega de!a. Tudi v ra- 
ziskovalni nalogi izobraževanje delavcev in varstva pri delu 
Inštitut za delo ugotavlja, da so formalno samoupravni splošni 
akti z zakonom o delovnih razmerjih večji del usklajeni, da pa 
je premajhen obseg izvirnega urejanja medsebojnih odnosov. 

b) Pravne posledic® neusklajenosti 
Kolikor delavci ne izkoristijo možnosti racionalnejšega ure- 

janja delovnih razmerij po 12. členu ZDR in ne oblikujejo 
skupne disciplinske komisije po 148. členu ZDR, seveda te 
racionalizacije niso mogoče. 

Kolikor delavci v svojih samoupravnih aktih ne omejijo 
predpisovanja delovnih izkušenj kot posebne zahteve za 
opravljanje določenih del in nalog, je otežkočena uresničitev 
intencije novele ZDR, da bi odprli večje možnosti za zaposlo- 
vanje mladih. Če temeljna organizacija v nasprotju z zakonom 
določi kot poseben delovni pogoj delovne izkušnje, stori 
prekršek po 2. točfci 223. člena ZDR. Mnenja smo tudi, da bi 
tisti, ki se je prijavil na sprejem na delovno mesto, lahko v 
delovnem sporu zatrjeval, da je splošni akt temeljne organiza- 
cije v nasprotju z 18. členom ZDR. 

Uskladitev samoupravnih splošnih aktov z razporejanjem 
delavcev iz kraja v kraj, v zvezi s prerazporejanjem delavcev v 
temeljne organizacije združenega dela, ki z delavčevo te- 
meljno organizacijo statusno ni povezana, je fakultativno, 
vendar pa niti razporejanje delavca iz kraja v kraj na podlagi 
46. člena, niti razporejanje po 47. čienu in začasno razporeja- 
nje po 48. čiertu zakona ni možno, če primeri in pogoji niso 
določeni v samoupravnih splošnih aktih. Kolikor delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela ocenijo, da glede na 
naravo dejavnosti in giedo na splošne pogoje in stanje zapo- 
slenosti-v njihovi sredini razporejanja iz kraja v kraj po 46. 
členu ali razporejanje po 47. Šlertu oziroma začasno razpore- 
janje po 48. členu v njto i organizaciji ne pride v poštev, torej 
ne bodo izkoristili rtmi Hi jim jo •Jaje zakon. Kot rečeno 
pa brez tovrstnih splošnih aktih tako 
razporejanje oziroma začasno razgrajanje ni mogoče. 

Ocene o tem, ali so delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela v primerih, ko bi bilo glede na pogoje dela v tej 
organizaciji in sploh na pogoje zaposlenosti nujno predvideti 
razporejanje iz kraja v kraj ali razporejanje po 47. členu in 
začasno razporejanje po 48. členu zakona, ne moremo dati. 

Za organizacije sezonskega značaja je uskladitev splošnih 
aktov v delovnem času oziroma o njegovem prerazporejanju 
preko, leta z zakonskimi določbami obvezna. Družbeni pravo- 

' branilec samoupravljanja v poročilu prav za to področje še 
posebej ugotavlja da so organizacije združenega dela zlasti s 
področja obmorskih mest smotrno in pravilno uredile preraz- 
poreditev delovnega časa. Kolikor pa pogoji za prerazporeja- 
nje delovnega časa, tekom leta in način izplačevanja osebnih 
dohodkov ter nadomestil pri tem niso urejeni tako prerazpo- 
rejanje delovnega čas ni dopustno. 

Uskladitev samoupravnih splošnih aktov z zakonom na 
podlagi 114. člena ter ureditev osnov za oblikovanje medse- 
bojnih razmerij med delavci in udeleženci usmerjenega izo- 
braževanja je obvezna. V 223. členu zakona o delovnih raz- 
merjih je v 20. točki predvidena kazenska sankcija za temeljno 
organizacijo združenega dela ter njeno odgovorno osebo, če 
v samoupravnem splošnem aktu ne določi osnov za urejanje 
medsebojnih razmerij med delavci in udeleženci usmerjenega 
izobraževanja. Zastavlja se vprašanje, ali lahko posamični 
delavec, ki je zainteresiran za katero izmed oblik usmerjenega 
izobraževanja, uveljavlja svojo pravico tudi tedaj, če samou- 
pravni splošni akti njegove temeljne organizacije združenega 
dela ne vsebujejo ustreznih določb. Ker gre v bistvu za origi- 
narno urejanje odnosov med udeležencem usmerjenega izo- 
braževanja in drugimi delavci v temeljni organizaciji združe- 
nega dela smo mnenja, da delavec brez ustrezne ureditve te 
problematike v samoupravnem splošnem aktu ne more uve- 
ljaviti svoje pravice, tudi ne pred sodiščem združenega dela. 
Pač pa ima seveda pravico da da iniciativno za dopolnitev 
ustreznega samoupravnega splošnega akta, da obvesti o tem 
družbenega pravobranilca samoupravljanja in tudi svojo sin- 
dikalno organizacijo. Ta dva družbena subjekta bi morala v 
takih primerih dati pobudo oziroma konkreten prediog za 
dopolnitev samoupravnega splošnega akta. 

Tudi uskladitev samoupravnih splošnih aktov z določbami o 
poostreni disciplinski odgovornosti je obvezna in je sankcio- 
nirana (giej kazensko sankcijo iz 27. točke 223. člena zakona 
o delovnih razmerjih). V primeru, da hujša kršitev delovnih 
obveznosti ni opredeljena v samoupravnem splošnem aktu, 
pa delavcu zanjo ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa. 

Pri tem je seveda treba upoštevati, da nekatere hujše kršitve 
delovnih dolžnosti določajo tudi posamezni zakoni neposre- 
dno, npr. ZZD v drugem odstavku 225. člena (neizvršitev 
sodne odločbe, izdane v postopku varstva pravic delavca), v 
četrtem odstavku 514. člena (neizpolnjevanje nekaterih dolž- 
nosti s strani individualnega poslovodnega organa) in v četr- 
tem in petem odstavku 553. člena (zapostavljanje delavca 
zaradi njegovih pripomb, predlogov ali mnenj, onemogočanje 
obveščanja delavcev, oviranje delovanja samoupravne delav- 
ske kontrole), ZZD pa v 116. členu (kršitev dolžnosti v zvezi z 
varstvom pri delu), 119. členu (neopravičena odklonitev noč- 
nega dela) in 188. členu (zloraba pooblastila za sprejemanje 
sklepov o začasnem razporejanju delavcev). Najhujšega 
ukrepa, to je ukrepa prenehanja delovnega razmerja pa "ni 
mogoče izreči, če hujša.kršitev, za katero je mogoče izreči tak 
ukrep, ni opredeljena v samoupravnem splošnem aktu. To 
stališče ne velja po sodni praksi edino za kršitev iz drugega 
odstavka 197. člena ZZD, to je za neopravičen izostanek z dela 
zaporedoma najmanj pet delovnih dni. Za to kršitev je mo- 
goče izreči ukrep prenehanja delovnega razmerja, čeprav ni 
povzeta v samoupravni splošni akt. Isto stališče večina zago- 
varja tudi pri kršitvi iz 154. člena ZDR, ki jo delavec stori s tem, 
da neopravičeno izostane z dela v 6 mesecih določeno število 
dni (v presledkih, ne zaporedoma), opredeljenih v samouprav- 
nem splošnem aktu. Pri tem pa zakon samoupravnemu ureja- 
nju postavlja okvire, ker določa, da s samoupravnim splošnim 
aktom določeno število dni ne sme biti manjše od pet in ne 
večje od sedem. Večina je mnenja, da je mogoče tedaj, če 
delavec izostane z dela v presledkih v zadnjih 6 mesecih 
skupaj sedem dni, izreči ukrep prenehanja delovnega raz- 
merja, pa čeprav ta kršitev ni posebej normirana v samou- 
pravnem splošnem aktu. 

V vseh ostalih primerih hujših kršitev delovnih obveznosti 
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pa kot rečeno delavcu ni mogoče izreči disciplinskega 
ukrepa, če taka hujša kršitev ni opredeljena v samoupravnem 
splošnem aktu. To velja kot rečeno (upoštevajoč seveda iz- 
jemo iz prejšnjega odstavka) zlasti za izrekanje disciplinskega 
ukrepa prenehanja delovnega razmerja na podlagi 153. člena 
zakona o delovnih razmerjih. Da je disciplinski organ dolžan 
izreči ta ukrep, je potrebno, da so ustrezne hujše kršitve 
delovnih obveznosti posebej opredeljene v samoupravnem 
splošnem aktu. 

Kolikor temeljna organizacija na podlagi 160. člena ZDR ne 
določi organa za ugotavljanje odškodninske odgovornosti, 
lahko delavec kljub temu po preteku treh mesecev (ta rok je 
predviden za odločitev tega organa ob povrnitvi škode de- 
lavcu) zahteva odškodnino pri sodišču združenega dela. Če 
pa je delavec povzročil škodo temeljni organizaciji združe- 
nega dela, po nekaterih stališčih brez posebnega postopka 
pred organom, določenim s samoupravnim splošnim aktom 
temeljne organizacije, postopek pred sodiščem sploh ni do*- 
pusten. V takem primeru naj bi imel torej izostanek ustrezne 
določbe v samoupravnem splošnem aktu temeljne organiza- 
cije za posledico izgubo pravice temeljne organizacije, da 
zahteva od delavca povrnitev povzročene škode. 

Mnenja smo, da tako stališče vendarle ni v skladu z nače- 
lom varstva družbene lastnine. Kolikor delavci temeljne orga- 
nizacije v samoupravnem splošnem aktu niso določili organa, 
ki ugotavlja obstoj škode, okoliščine, v katerih je škoda na- 
stala, povzročitelja in višino škode, ima organizacija združe- 
nega dela po preteku trimesečnega roka po našem mnenju 
vendarle pravico zahtevati povrnitev škode pri sodišču zdru- 
ženega dela. 

4. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 

a) Potrebne spremembe oziroma dopolnitve samoupravnih 
splošnih aktov 

Na podlagi 52. člena zakona je potrebno v samoupravnih 
splošnih aktih temeljnih organizacij združenega dela in v 
kolektivnih pogodbah urediti pogoje in način za uresničeva- 
nje pravic oziroma obveznosti iz 49., 50. in 51. člena tega 
zakona, to je pravic zavarovancev s preostalo delovno zmož- 
nostjo do razporejanja na primernejša dela in naloge, do 
prekvalifikacije, do kvalifikacije in ustreznega nadomestila 
osebnega dohodka. Na podlagi 59. člena pa je potrebno isto 
urediti tudi za uresničevanje pravic, ki jih imajo zavarovanci, 
pri katerih je podana neposredna nevarnost za nastanek inva- 
lidnosti ali spremenjeno delovno zmožnost. 

Iz celotnega zakona izhaja vrsta vprašanj, ki so jih skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja dolžne urediti s 
svojimi samoupravnimi akti. Usklajevanja samoupravnih 
splošnih aktov skupnosti ? zakonom ta informacija ne obrav- 
nava, bilo pa je po naših podatkih v glavnem opravljeno. 

Rok za uskladitev samoupravnih splošnih aktov z zakonom 
je bil tako za skupnost kot za organizacije združenega dela 
31/12-1983. Nimamo podatkov ali so organizacije združenega 
dela to uskladitev opravile. Republiški komite za delo, Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije pa so pripravili seznam zadev 
s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih 
je potrebno urediti v samoupravnih splošnih aktih organizacij 
združenega dela s pripomočkom (strokovnimi podlagami) za 
dopolnitev samoupravnih splošnih aktov (gradivo iz 17. no- 
vembra 1983). 

b) Pravne posledice neusklajenosti 
V vseh primerih, ko v samoupravnih splošnih aktih in v 

kolektivnih pogodbah niso bili urejeni pogoji za uresničeva- 
nje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo in 
zavarovancev, pri katerih je podana neposredna nevarnost za 
nastanek invalidnosti ali je spremenjen? delovna zmožnost, 
nastane pravna praznina. 

Zastavlja se vprašanje, ali lahko delavec tako pravico, ki pa 
podrobneje ni urejena v samoupravnem splošnem aktu, uve- 
ljavlja pred sodiščem združenega dela. V preteklosti sta se v 
sodni praksi v zvezi s podobnimi primeri pravnih praznin 
izoblikovali dve stališči. Po enem stališču so sodišča združe- 
nega dela postopke v takih primerih ustavila in obvestila o 

pomanjkljivi samoupravni normativi družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja in sindikalno organizacijo. V nekaterih 
drugih primerih (npr. v zvezi s pomanjkljivostmi samouprav- 
nih splošnih aktov pri opredeljevanju osnov in meril za dode- 
ljevanje stanovanj) pa so sodišča delavcu pravico priznala, pri 
tem pa uporabila osnove in merila iz samoupravnih splošnih 
aktov drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, to je 
tiste osnove in merila, ki so se v samoupravnih splošnih aktih 
v bistvu uveljavile kot nekakšna pravila morale samoupravne 
socialistične družbe. 

Mnenja smo, da je treba v primerih takih pravnih praznin 
upoštevati predvsem, ali je mogoče zakonske norme upora- 
biti neposredno ali pa so posamezne pravice v zakonu opre- 
deljene le okvirno, tako da je samoupravno urejanje dejansko 
izvirno in seveda tudi nujno potrebno. 

V primerih, ko samoupravni akti ne vsebujejo takih nujno 
potrebnih originarnih določb, je treba predvsem vztrajati pri 
vključitvi ustreznih določb v samoupravne splošne akte. Koli- 
kor bi posamezen delavec pred sodiščem uveljavljal to pra- 
vico, naj bi sodišče opozorilo družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja in sindikalno organizacijo, da bi začela posto- 
pek za dopolnitev samoupravnega splošnega akta. Pri tem pa 
bi kazalo postopek pred sodiščem združenega dela prekiniti 
in ga nadaljevati šele po uskladitvi samoupravnih splošnih 
aktov z zakonodajo. Odločanje sodišča združenega dela brez 
ustrezne samoupravne normative bi v takih primerih težko 
prišlo v poštev, saj bi morale rešitve v samoupravnih splošnih 
aktih odražati specifične delovne pogoje v posameznih delov- 
nih sredinah, razpoložljiva delovna mesta itd. 

Kadar pa je mogoča neposredna uporaba zakona (ta je 
mogoča po našem mnenju pri nekaterih pravicah iz obravna- 
vanega zakona, tudi pri pravicah iz 49., 50. in celo 51. člena), 
lahko sodišče združenega dela o tej delavčevi pravici odloči. 
Seveda se v takih primerih zastavlja vprašanje, ali je bilo prav 
v zakonu predvideti samoupravno urejanje pravic, istočasno 
pa pustiti izvirnemu samoupravnemu urejanju le malo pro- 
stora oziroma urediti posamezne pravice skoraj v celoti. 

Seveda pride v takih primerih v poštev tudi družbena odgo- 
vornost vodilnih delavcev, kolikor je predvidena v zakonu tudi 
kazenska odgovornost ter disciplinska odgovornost strokov- 
nih delavcev, ki niso pravočasno pripravili osnutkov samou- 
pravnih splošnih aktov. V primeru, če bi delavec imel zaradi 
pomanjkljive samoupravne normative škodo, da pride v po- 
štev tudi odškodninska odgovornost organizacije združenega 
dela. Pripominjamo, da zakon predvideva kazensko sankcijo v 
primeru, če se zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo 
ne razporedi na druga ustrezna deja ali se mu ne zagotovi 
dela z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni 
zmožnosti oziroma se mu ne zagotovi ustreznega dela v 
skladu s 50. členom zakona ali če se mu ne zagotovi prekvali- 
fikacija oziroma dokvalifikacija ter del, ki jih bo po opravljeni 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji opravljal (točki 4 in 5 
138. člena zakona). 

5. Zakon o zdravstvenem varstvu 
a) Potrebne spremembe in dopolnitve samoupravnih 
splošnih aktov 

- Na podlagi 48. člena morajo delavci v temeljni organiza- 
ciji združenega dela in v drugih organizacijah združenega 
dela zagotoviti sebi, svojim udeležencem usmerjenega izo- 
braževanja in osebam na usposabljanju pravico do zdravstve- 
nih storitev v zvezi s preventivnimi pregledi, zdravstvenim 
varstvom pri delu, z ukrepi za utrjevanje zdravja in s posebnim 
zdravstvenim varstvom delavcev z zmanjšano delovno zmož- 
nostjo. Uresničevanje teh pravic zagotavlja organizacija zdru- 
ženega dela s samoupravnimi splošnimi akti in s samouprav- 
nimi sporazumi in pogodbami v neposrednih odnosih z zdrav- 
stveno organizacijo. 

- Na podlagi 49. člena si morajo delavci v združenem delu 
in drugi delovni ljudje zagotoviti pravico do zdravstvenih 
storitev v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in zdravlje- 
njem poklicnih bolezni in poškodb pri delu ter medicinsko 
rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Te pravice obsegajo 
tudi pravico do nadomestila osebnega dohodka ob začasni 
nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni. Če obseg tega zdravstvenega varstva presega dohod- 
kovne sposobnosti temeljne organizacije združenega dela, si 
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delavci zagotovijo te pravice s solidarnostjo v okviru delovne 
organizacije, sestavljene organizacije oziroma druge širše 
oblike združevanja dela in sredstev, lahko pa tudi v okviru 
občinskih ali drugih zdravstvenih skupnosti. Pogoje za upra- 
vičenost do solidarnosti sredstev in merila za ugotavljanje 
obveznosti za dajanje teh sredstev določijo s samoupravnimi 
akti. 

Rok za uskladitev samoupravnih splošnih aktov zdravstve- 
nih organizacij in skupnosti je bil eno leto po uveljavitvi 
zakona (to je januar 1981), roka za pripravo samoupravnih 
splošnih aktov iz 48. in 49. člena pa zakon,ni predvidel. 
Medtem ko za ostala vprašanja usklajevanja samoupravnih 
splošnih aktov z zakonodajo obstojijo podatki bodisi v poroči- 
lih družbenih pravobranilcev samoupravljanja ali v ra- 
ziskovalnih nalogah, pa podatkov za to področje v teh doku- 
mentih nismo našli. Sodišče združenega dela SR Slovenije pa 
poroča, da v sodni praksi ni naletelo na tovrstne spore, pri 
katerih bi ugotovilo neusklajenost samoupravnih splošnih 
aktov z zakonodajo oziroma pomanjkanje ustreznih določb v 
samoupravnih splošnih aktih. 

b) Pravne posledice neusklajenosti 
Za pravne posledice neusklajenosti velja isto, kot smo oce- 

njevali pri usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zako- 
nom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To pomeni, 
da se je treba zavzemati predvsem za ustrezno dopolnitev 
samoupravnih splošnih aktov, ne pa priznavati pravice brez 
potrebne originarne ureditve odnosov v samoupravnem 
splošnem aktu, na podlagi splošnih oziroma poprečnih osnov 
in meril, ki jih vsebujejo drugi samoupravni splošni akti. Tudi 
o pravicah iz zdravstvenega varstva pa bo mogoče v nekaterih 
primerih odločiti že na podlagi zakona (npr. o nekaterih 
pravicah iz 48. člena). 

Kot v prejšnjem primeru pride tudi v primeru take neuskla- 
jenosti v poštev družbena, kazenska in v primeru škode tudi 
materialna odgovornost organizacije združenega dela. Pripo- 
minjamo, da zakon v 1. točki 135. člena predvideva sankcijo 
za organizacijo združenega dela, ki v svojem samoupravnem 
splošnem aktu ne uredi zadev, ki jih mora urediti po tem 
zakonu oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana, po drugih samoupravnih sporazumih in pogodbah 
zdravstvene skupnosti ter sankacijo za odgovorno osebo te 
organizacije. 

6. Prikaz nekaterih aktivnosti in strokovnih 
podlag za usklajevanje samoupravnih splošnih 
aktov z zakonodajo 

V tej informaciji posredujemo le kratek prikaz aktivnosti in 
strokovnih podlag kot so nam jih posredovali posamezni 
subjekti, posebej Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
in Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije v 
svojem poročilu poudarja, da so družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja dali samo v letu 1983 2.000 predlogov za spre- 
membe in dopolnitve splošnih aktov samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. Od tega se je 600 predlogov nanašalo na 
potrebno dopolnitev samoupravnih splošnih aktov z zakonom 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu, 700 pobud na uskla- 
ditev samoupravnih splošnih aktov z zakonom o združenem 
delu (v zvezi z motnjami pri poslovanju - člen 152 ZZD) in 700 
predlogov na potrebno dopolnitev samoupravnih splošnih 
aktov z zakonom o delovnih razmerjih. Tudi sicer družbeni 
pravobranilci samoupravljanja intenzivno spremljajo to po- 
dročje in razvijajo široko aktivnost. 

Isto velja tudi za Zvezo sindikatov Slovenije. Tako je npr. 
Zveza sindikatov Slovenije oziroma Republiški svet sestavil 
1/12-1983 gradivo o usklajevanju samoupravnih splošnih ak- 
tov zaradi nekaterih novih zakonskih določil. To gradivo je 
bilo sestavljeno na podlagi številnih drugih aktivnosti sindi- 
kalnih organizacij v preteklih letih, bilo pa je tudi podlaga za 
nove aktivnosti občinskih, medobčinskih in mestnih svetov 
Zveze sindikatov Slovenije. Tudi Republiški komite za delo je 
razvijal ob spremljanju izvrševanja zakonov številne aktivnosti 
za usklajevanje samoupravnih splošnih aktov. 

Pregled nekaterih strokovnih podlag za usklajevanje sa- 
moupravnih splošnih aktov z zakonodajo: 

- Za usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z novelo 

zakona o delovnih razmerjih je bil pripravljen poseben priroč- 
nik »Sindikat in delovna razmerja«, Ljubljana 1982. 
- Za usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z zakonom 

o razširjeni reprodukciji in minulem delu je pripravil ustrezne 
strokovne podlage npr. Družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja (Bilten 1983, št. 41), pa tudi Inštitut za delo pri Pravni 
fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (revija Zdru- 
ženo delo 1984, št. 1.). 

- Za usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so pripravili Re- 
publiški komite za delo, Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in Republiški svet Zveze sindikatov že 
omenjeno gradivo, ki vsebuje seznam zadev, ki jih je potrebno 
urediti v samoupravnih splošnih aktih s pripomočki za dopol- 
nitev samoupravnih splošnih aktov (Ljubljana, 1983). 

Ustrezne strokovne podlage so bile pripravljene tudi za 
usklajevanje samoupravnih splošnih aktov o zdravstvenem 
zavarovanju. Omenili smo tudi, da se je nekaj raziskav ukvar- 
jalo s problematiko usklajevanja samoupravnih splošnih ak- 
tov z zakonodajo, še zlasti z novelo zakona o delovnih razmer- 
jih. Gre za že omenjeni raziskovalni nalogi Inštituta za delo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, ki obravnavata usklajenost samou- 
pravnih splošnih aktov z zakonodajo na področju disciplinske 
odgovornosti in na področju usmerjenega izobraževanja. 

7. Nekateri vzroki za neusklajenost 
samoupravnih splošnih aktov z zakonodajo 

a) Prepozno pripravljanje programov aktivnosti in 
strokovnih podlag 

Če časovno spremljamo odvijanje aktivnosti in pripravo 
strokovnih podlag za uskladitev samoupravnih splošnih aktov 
z novimi zakoni in njihovimi spremembami in dopolnitvami, 
lahko ugotovimo, da so take aktivnosti obsežnejše šele v 
zadnjih mesecih pred rokom uskladitev in da so tudi šele tedaj 
pripravljene strokovne podlage za usklajevanje. To je jasno 
razvidno, če primerjamo roke potrebnih uskladitev in datume 
posameznih gradiv, ki smo jih citirali v 6. točki informacije. 

Zaradi tega bi bilo nujno zavezati predlagatelja zakonskih 
besedil, ki zahtevajo spreminjanje ali dopolnjevanje samou- 
pravnih splošnih aktov, da skupaj s predlogom zakona pri- 
pravlja tudi strokovne podlage za usklajevanje samoupravnih 
splošnih aktov oziroma vzpodbuja in koordinira aktivnost 
drugih družbenih subjektov pri pripravi strokovnih podlag in 
pri programiranju aktivnosti. 

b) Neodgovoren odnos delavcev v strokovnih službah in 
vodilnih delavcev 

Če na eni strani ugotavljamo, da so bile aktivnosti različnih 
družbenih dejavnikov številne in da so razmeroma popolne 
tudi strokovne podlage za usklajevanje samoupravnih sploš- 
nih aktov z zakonodajo, da pa še po več letih nekatere organi- 
zacije združenega dela nimajo usklajenih samoupravnih 
splošnih aktov, je treba pripraviti tudi zaključek, da kažejo 
delavci v strokovnih službah in vodilni delavci, ki so odgo- 
vorni za zakonitost v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, včasih neodgovoren odnos do stanja na področju sa- 
moupravnih splošnih aktov. 

Zaradi tega bi bilo treba nujno zaostriti družbeno in disci- 
plinsko odgovornost vodilnih oziroma strokovnih delavcev. V 
posebej hudih primerih pa bi bilo treba v skladu z zakonom 
izreči tudi ukrep družbenega varstva. 

c) Splošno stanje na področju spoštovanja in izvrševanja 
zakonov In samoupravnih splošnih aktov 

V številnih gradivih, ki so bila pripravljena v zadnjem času 
oziroma ki se pripravljajo, je več ali manj nesporna ugotovi- 
tev, da se stanje na področju zakonitosti, še posebej na 
področju spoštovanja določb samoupravnih splošnih aktov 
slabša oziroma da ni zadovoljivo. To ugotavlja dokument 
Komisije Zveznih družbenih svetov o prilaganju pravnega 
sistema zahtevam gospodarske stabilizacije. Isto pa ugotav- 
ljajo tudi doslej pripravljena gradiva, ki se nanašajo na nadalj- 
nji razvoj pravnega sistema SpRJ in na v$o problematiko 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

Tak splošen odnos v družbi do pomena izvrševanja zakonov 
in samoupravnih splošnih aktov ima gotovo za posledico, da 

poročevalec 63 



delavci v organizacijah združenega dela in v drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih še zlasti sedaj, ko so 
soočeni s številnimi in težkimi problemi pri gospodarjenju, ne 
polagajo dovolj pozornosti popolnosti in izvirnosti svojih sa- 
moupravnih splošnih aktov. Vzrok za zaostajanje pri usklaje- 
vanju samoupravnih splošnih aktov je po številnih mnenjih 
tudi v tem, da naša zakonodaja prehiteva razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov in vsebuje takoimenovane »programske« 
norme, ki v življenju dejansko niso uresničljive. Mnogi oce- 
njujejo, da je to prišlo do izraza tudi pri usklajevanju samou- 
pravnih splošnih aktov z zakonom o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu in to zlasti pri oblikovanju osnov in meril za 
uveljavljanje pravice do dela osebnega dohodka na, podlagi 
minulega dela. 

Menimo, da taka ocena velja za posamične norme, da pa je 
ni mogoče posplošiti na vse zakone in primere neusklajenosti 
samoupravnih splošnih aktov. Posplošena ocena ni realna, 
pripeljala pa bi tudi do pojmovanja, da se ni treba zavzemati 
za usklajenost samoupravnih splošnih aktov z zakonodajo, 
ker številne »zakonske norme itak niso realne in uresničljive«. 
Da do takega pojmovanja prihaja, opozarja tudi Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja, ko ocenjuje, da je k odlašanju 
in zamujanju pri usklajevanju samoupravnih splošnih aktov z 
.zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu prispeval 
tudi predlog delegata Zveznega zbora Zveznemu izvršnemu 
svetu, da bi predložil Skupščini odložitev izvrševanja tega 
zakona, češ da ga v predvidenem roku ni mogoče realizirati in 
da prehiteva razvoj družbenoekonomskih odnosov. 

Zakon o delovnih razmerjih oziroma njegova novela, zakon 
o zdravstvenem varstvu, zakon o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, v pretežnem delu pa tudi zakon o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu vsebujejo določbe, ki zahtevajo 
sicer usklajevanje samoupravnih splošnih aktov, ki pa so 
obenem realne in odgovarjajo razvoju družbenoekonomskih 
odnosov na vseh omenjenih področjih, včasih pa še več - 
prav potrebam gospodarske stabilizacije (to zlasti velja za 
določbe o prerazporejanju delavcev, o zaostreni disciplinski 
odgovornosti, o večji odgovornosti delavcev v samih organi- 
zacijah združenega dela pri uveljavljanju pravic iz zdravstve- 
nega varstva in invalidskega zavarovanja, za določbe o go- 
spoc'. .jenju s sredstvi investicijskih vlaganj). 

V ekonomskem in pravnem pogledu niso docela domišljene 
le osnove in merila za uveljavljanje pravice do dela osebnega 
dohodka na podlagi minulega dela. Kot pa smo že ugotovili, 
lahko za uveljavitev teh osnov in meril delavci v organizacijah 
združenega dela predvidijo itak prehodno obdobje, ki ča- 
sovno ni omejeno. Zaenkrat tudi ni dovolj strokovnih podlag 
in domišljenih pravnih mehanizmov za izločanje in usmerja- 
nje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih narav- 
nih pogojih ali rezultat izjemnih ugodnosti na trgu oziroma 
drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka (11. člen 
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu). V obeh 
primerih pa gre za ustavne in zakonske določbe, ki naj bi jih 
delavci v organizacijah združenega dela sicer izpeljali v svojih 
samoupravnih splošnih aktih, za uveljavitev katerih pa zakon 
ne postavlja trdnega roka. 
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