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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki uresničevanja usmeritev 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1981-1985 v letu 1985 (ESA-565) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Je na 27. seji 
dne 17. 10. 1984 obravnaval: 
- OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA 
USMERITEV DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1981-1985 V LETU 1985 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za družbeno planiranje, 
- Marko KOSIN, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, 
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo, 
- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 
- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 
- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 
- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SRS za družbeno pla- 
niranje, 
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke. 

I. KLJUČNI CILJI DRUŽBENEGA IN 
GOSPODARSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V 
LETU 1985 

V letu 1985 bomo z doslednim uresničevanjem dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije odpravljali vzroke 
neugodnih gospodarskih gibanj ter ustvarjali pogoje za na- 
daljnjo krepitev ekonomskega in družbenega položaja delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov. To bomo dosegli z doslednej- 
šim uveljavljanjem sistema socialističnega samoupravljanja in 
ekonomskih zakonitosti ter s kakovostnejšo organizacijo dela 
in večjo odgovornostjo pri uresničevanju nalog gospodarske 
stabilizacije. Z večjo naslonitvijo na lastne sile bomo zagoto- 
vili kvalitetnejše povezovanje združenega dela v vsej Jugosla- 
viji ter rladaljnje vključevanje v mednarodno menjavo, še 
zlasti z razvijanjem višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Zaradi visokih obveznosti bomo tudi v letu 1985 prilagajali 
vse oblike porabe zmanjšanim materialnim možnostim, ven- 
dar pa mora združeno delo z večjo poslovnosto, boljšo orga- 
nizacijo dela, bolj gospodarno izrabo proizvodnih dejavnikov, 
spodbudnejšo delitvijo osebnih dohodkov itd. ustvarjati večji 
dohodek in s tem pogoje za izboljšanje standarda in za večja 
vlaganja v razvojne dejavnike in zmogljivosti. Zato bomo v 
naslednjem letu vse ukrepe ekonomske politike podredili 
večjemu in donosnejšemu vključevanju v mednarodno me- 
njavo, večji rasti proizvodnje, učinkovitejšemu gospodarjenju 
in odpavljanju vzrokov stroškovne inflacije. 

Tako so ključni cilji družbenega in gospodarskega razvoja v 
letu 1985 naslednji: 

- nadaljnje večanje kakovostnega konvertibilnega izvoza in 
deviznega priliva, ki bo pogoj in spodbujevalec povečanja 
proizvodnje ter temeljno merilo za prestrukturiranje gospo- 
darstva; 

- nadaljnje večanje obsega in kakovosti proizvodnje, njeno 
prilagajanje zaostrenim tržnim razmeram, boljše izkoriščanje 
naravnih danosti in razpoložljivih zmogljivosti, uvajanje veči- 
zmenskega dela povsod tam, kjer je ekonomsko in tehnično 
mogoče in smotrno, spodbujanje delavcev k zmanjšanju po- 

rabe surovin, energije in repromateriala ter izboljšanje orga- 
nizacije in tehnologije dela; 

- pospešeno uvajanje sodobnih tehnologij v proizvodne in 
upravljalske procese, in to ob večjem uveljavljanju domačega 
znanja in ustvarjalnosti ter večanju družbene inovacijske spo- 
sobnosti; 

- prilagajanje vseh oblik porabe razpoložljivemu dohodku, 
pri čemer bomo kljub zmanjšanim materialnim možnostim 
vlagali več zlasti v tiste raziskovalne in izobrževalne progra- 
me,ki bodo neposredno pripomogli k prestrukturiranju go- 
spodarstva, družbenih dejavnosti in uprave; 

- s produktivnim zaposlovanjem, spodbudnejšo delitvijo 
osebnih dohodkov, z večjo proizvodnjo in oblikovanjem re- 
zerv ustvarjati pogoje za bolj umirjeno inflacijo in tako tudi s 
tem možnosti za postopno rast življenjske ravni delavcev, 
delovnih ljudi in občanov; 

- spodbujanje in negovanje vsega, kar pripomore k sožitju 
in razvoju skupnosti, kulturni in intelektualni odprtosti in 
ustvarjalnosti na vseh področjih dela in odločanja; 

- priprava in sprejem realnih srednjeročnih in dolgoročnih 
planov na vseh ravneh samoupravne in družbene organizira- 
nosti. 

Pri oblikovanju skupne ekonomske politike Jugoslavije si 
bomo prizadevali za stabilne pogoje gospodarjenja, ki bodo 
na podlagi realnega tečaja dinarja, realnih obresti, realne 
cene energije, prevoza in drugih proizvodnih dejavnikov po- 
spešili povezovanje združenega dela na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. Pri oblikovanju razvojne politike pa bomo vztrajali 
pri uveljavljanju ekonomsko razvojne in upoštevanju nacio- 
nalne posebnosti ob doslednem izpolnjevanju odgovornosti 
republik in avtonomnih pokrajin za svoj in skupen razvoj. 
Spodbujali bomo slovensko združeno delo, da se bo vključe- 
valo v širši jugoslovanski prostor zlasti z višjimi oblikami 
sodelovanja ter združevanja dela in sredstev. Še nadalje si 
bomo prizadevali, da bomo več kot polovico sredstev za 
pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo usmerili v združeva- 
nje dela in sredstev in zagotovili večji pretok znanja in poslov- 
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nih izkušenj, zlasti še pri skupnih prizadevanjih za konverti- 
bilni izvoz. 

II. MOŽNOSTI IN CILJI MATERIALNEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETU 1985 

Pri oblikovanju ciljev ekonomske politike za leto 1985 izha- 
jamo iz ocene, da je treba z vsestranskim prizadevanjem v 
organizacijah združenega dela in družbi nujno doseči moč- 
nejšo izvozno usmerjenost in večjo proizvodnjo, boljšo eko- 
nomičnost v poslovanju in gospodarnejšo uporabo družbenih 
sredstev, zlasti še obratnih sredstev. Z usmeritvijo k presega- 
nju 3,5% rasti proizvodnje in hkratnemu prek 1,5% povečanju 
ekonomičnosti poslovanja bi omogočili: poravnanje obvezno- 
sti do tujine, federacije, republik in avtonomnih pokrajin, 
pokrivanje izgub, zagotavljanje sredstev za finančno učvrsti- 
tev, zagotavljanje hitrejše rasti reprodukcijskih sredstev in 
zaustavitev zmanjševanja sredstev za osebne dohodke in 
sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb. Šele ob preseganju takih materialnih rezultatov bo 
lahko rast osebnih dohodkov na zaposlenega usklajena z 
rastjo storilnosti. 

Pri oblikovanju politike ustvarjanja, razporejanja in delitve 
dohodka bomo na začetku leta v samoupravnih sporazumih 
in planskih aktih organizacij združenega dela, družbenopoli- 
tičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti izha- 
jali iz predpostavk1 o 2,5% večjem družbenem proizvodu, k 
čemur bo prispevala rast industrije za 2,7%, kmetijstva ter 
prometa in zvez 3%, trgovine 2% in obrti 4,5%; gradbeništvo 
bo ohranilo raven iz leta 1984. Za zagotovitev take rasti 
proizvodnje moramo realizirati konveritibilni devizni priliv v 
višini 1650 mio $ ob celotnem konvertibilnem izvozu 2666 mio 
$. To pa bo možno le ob povečanju izvoza blaga in storitev na 
konvertibilno tržišče za 14%, kar bo ob ohranjanju poslov 1:1 
na ravni leta 1984 pomenilo bistveno večjo rast rednega 
izvoza. Le tako dosledno uresničevana izvozna politika bo ob 
vsaj enakih pogojih - še zlasti glede razpolaganja z ustvarje- 
nimi devizami - kot v letu 1984 omogočala okoli 730 mio $ 
razpoložljivih deviznih sredstev za redno odplačevanje stalnih 
in zajamčenih obveznosti, uvoz najnujnejše opreme in uvoz 
reprodukcijskega materiala. Naložbe v osnovna sredstva go- 
spodarstva se bodo povečale za okoli 4%. Pri tem bomo ob 
1% povečanju zaposlenosti v gospodarstvu dosegli ob ne- 
spremenjeni ekonomičnosti 1,5% povečanje delovne storil- 
nosti. Obveznosti SR Slovenije do tujine, ki jih je treba porav- 
nati v letu 1985, znašajo okoli 455 milijonov dolarjev. Po prvih 
ugotovitvah bo mogoče reprogramirati okoli 220 milijonov 
dolarjev,2 za plačilo pa bo ostalo 235 milijonov dolarjev. Za 
uresničevanje programa finančne sanacije in učvrstitve zdru- 
ženega dela bo treba nameniti 80 milijard din. Ob izpolnjeva- 
nju obveznosti do tujine in ohranitvi deleža akumulacije iz leta 
1984 bi morali na začetku leta 1985 prilagoditi osebne do- 
hodke, skupno in splošno porabo v naši republiki, tako da bi 
njihova nominalna rast zaostajala 10% za nominalno rastjo 
dohodka. 

Spremljali bomo dosežene gospodarske rezultate. Ob pre- 
seganju izhodiščnih predpostavk pa prilagajati delitveno poli- 
tiko, tako da bomo pri osebnih dohodkih, skupni in splošni 
porabi postopno dosegali realen obseg sredstev iz leta 1984 
ter povečali sredstva za izbrane raziskovalne in izobraževalne 
programe. 

Pospešili bomo dokončanje že začetih naložb. V organiza- 
cijah združenega dela bodo pretehtali nameravane naložbe 
zlasti z vidika srednjeročne in dolgoročne razvojne politike. 
Prednost bodo imela vlaganja v posodobitve, ki bodo dajale 
učinke že na začetku novega srednjeročnega obdobja. Ne- 
proizvodnih naložb praviloma ne bomo začenjali, razen v 
stanovanjsko-komunalni dejavnosti. 

III. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA V 
LETU 1985 TER DOLGOROČNEGA PROGRAMA 
GOSPODARSKE STABILIZACIJE 

1. Proizvodna politika 
1.1. V industriji bomo povečali proizvodnjo, dvignili storil- 

nost, ekonomičnost in donosnost s sodobnejšo organizacijo 
dela, s povečanjem serij in izločanjem tistih programov, ki 

sodijo v drobno gospodarstvo. Na osnovi analiz tržišč bodo 
organizacije združenega dela prilagajale proizvodne pro- 
grame in nadaljevale s postopno tehnološko prenovo. To je še 
zlasti potrebno v organizacijah združenega dela, ki že nekaj 
let dosegajo skromnejše proizvodnje rezultate. 

Prizadevanja za posodobitev bodo usmerjena k prodornej- 
šim programom, osvajanju novih tehnologij ter odpravljanju 
najbolj kritičnih ozkih grl. Zato bomo vlagali razpoložljiva 
sredstva v programe za avtomatizacijo proizvodnje in v razvoj 
novih proizvodov višje tehnologije. V organizacijah združe- 
nega dela bodo okrepili obstoječe ter ustanavljali nove raz- 
vojno-raziskovalne enote, ki bodo usposobljene za poglob- 
ljeno sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. 

Z nadaljnjim dohodkovnim povezovanjem organizacij zdru- 
ženega dela, njihovim skupnim nastopom na tujih tržiščih, s 
skupno skrbjo za razvoj cenejše proizvodnje surovin in repro- 
materialov bomo zmanjšali izvoz surovin v korist izvoza izdel- 
kov višje stopnje predelave. 

1.2. V drobnem gospodarstvu bomo na podlagi poseb- 
nega informacijskega sistema pospešili prenos proizvodnje, 
značilne za drobno gospodarstvo na obstoječe in nove enote 
drobnega gospodarstva, vključno s tisto, ki terja več znanja in 
boljšo tehnologijo. Osnovo za davke iz dohodka b6mo zmanj- 
šali za znesek vlaganj v drobno gospodarstvo, če to zagotavlja 
odpiranje novih delovnih mest in povečano proizvodnjo. Pri- 
zadevali si bomo za ugodnejše obrestne mere pri kreditiranju 
razvoja in zagotavljanju obratnih sredstev. Zavzemali se bomo 
za zmanjševanje omejitev ter zniževanje carine za uvoz 
opreme za organizacije združenega dela drobnega gospodar- 
stva ter pogodbene organizacije združenega dela in za ob- 
čane, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k povečanju izvoza in 
ustvarjanju konvertibilnega deviznega priliva. Poenostavili 
bomo postopke za ustanavljanje novih organizacij združe- 
nega dela drobnega gospodarstva in s spremembo predpisov 
poenostavili tudi njihovo poslovanje. Enote drobnega gospo- 
darstva, ki ustvarjajo oz. prispevajo k ustvarjanju konvertibil- 
nega deviznega priliva, bodo deležne olajšav pri plačevanju 
davka iz dohodka. 

1.3. Gradbene organizacije bodo izboljšale poslovno orga- 
niziranost, se bolj specializirale, poglobile panožno in medpa- 
nožne povezanosti ter se tako usposobile za konkurenčnejše 
pridobivanje del v tujini in na enotnem jugoslovanskem trgu. 

1.4. Nosilci energetske oskrbe bodo zagotovili potrebno 
energijo za načrtovano rast proizvodnje, sestavni del prizade- 
vanj za povečanje proizvodnje pa bo zagotavljanje več ener- 
gije na osnovi dosledno uresničevanih sprejetih in novih 
ukrepov za racionalno pridobivanje, pretvarjanje, prenos in 
uporabo energije. K temu bo pripomogla tudi nadomestitev 
tekočih goriv s premogom, zemeljskim plinom in drvmi, kjer- 
koli je tehnološko in ekološko mogoče in ekonomsko upravi- 
čeno. Zato bodo premogovniki tudi v letu 1985 povečali prido- 
bivanje lignita ter rjavega premoga. 

Sprejeli bomo potrebne ukrepe, da bomo s količinami, 
predvidenimi v energetski bilanci SFRJ za leto 1985, zagoto- 
vili ustrezno preskrbo uporabnikov z naftnimi derivati. 

Nadaljevali bomo z geološkimi raziskavami nahajališč pre- 
moga, zemeljskega plina, nafte in urana na dosedanjih in 
novih obetavnih območjih. Vlagali bomo v pridobivanje pre- 
moga in v mehaniziranost premogovnikov ter rudarsko raz- 
iskovalna dela. Pospešili bomo izgradnjo objektov primarne 
energije HE Mavčiče in TE Ugljevik ter 260 km najnujnejših 
prenosnih in distribucijskih objektov ter začeli graditi nove 
objekte z močjo 140 MW. 

1.5. V prometu in zvezah bomo zagotavljali sprotno vzdr- 
ževanje in varno uporabo zmogljivosti v prometu in zvezah. 
Uveljavljali bomo sodobne oblike prevoza blaga, predvsem pa 
kombinirane in integralne prevozne storitve, spodbujali bomo 
razvoj domačega in tujega zbirnega prometa. Zaradi zmanjša- 
nja prevoznih stroškov v ceni proizvodnje in zaradi varčevanja 
s tekočimi gorivi bo združeno delo usmerjalo blago za daljše 
razdalje na železnico. Prevozniki morajo enotno nastopati na 

1 Globalna ocena uresničevanja usmeritev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1984 z ocenami možnosti 
razvoja v letu 1985 2 zelo groba ocena; temelji na povprečnem deležu reprogramiranih 
zneskov SR Slovenije v celotnih reprogramiranih sredstvih SFRJ v 
preteklih dveh letih. 
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mednarodnem tržišču prevoznih storitev, naša zunanjetrgo- 
vinska menjava pa mora bolj potekati z uporabo domačih 
prometnih zmogljivosti. Okrepili bomo tehniško-tehnološko 
povezanost velikih sistemov prometa in zvez iz Slovenije v 
okviru Jugoslavije. 

Nove naložbe bodo usmerjene k odpravi ozkih grl, ustvarja- 
nju večjega deviznega priliva in večanju varnosti prometa. 
Nadaljevali bomo s pripravljalnimi deli in zaključevanjem fi- 
nančne konstrukcije za karavnaški predor in izpolnjevanjem 
obveznosti iz mednarodnih sporazumov. 

V železniškem prometu bomo del stroškov enostavne re- 
produkcije še pokrivali s prispevkom iz dohodka organizacij 
združenega dela. 

1.6. V kmetijstvu bomo osnovno skrb namenili nadalj- 
.njemu intenziviranju proizvodnje in smotrnejšemu izkorišča- 
nju kmetijskih zemljišč ter bolj usklajenemu razvoju primarne 
kmetijske proizvodnje in živilske industrije. Povečali bomo 
izvoz kmetijskih proizvodov in živil za 15%. 

Za uresničitev predvidenega programa rastlinske proizvod- 
nje bomo povečali tržno pridelavo pšenice in rži za 82.420 ton, 
povečali površine, posejane s sladkorno peso, na 5.735 ha ter 
povečali pridelavo koruze in oljnic. V intenzifikacijo pridelave 
krme bomo vključili 121.000 ha travnikov in pašnikov. 

Prirejo mleka bomo povečali na 360 mio litrov, govejega 
mesa na 41.000 ton, svinjskega mesa na 34.000 ton. Prirejo 
perutninskega mesa bomo prilagodili cenovnim možnostim in 
možnostim oskrbe s krmili. V živinoreji bomo povečali delež 
prireje na doma pridelani krmi. 

Posebno skrb bomo namenili pravočasni in zadostni oskrbi 
kmetijstva z reprodukcijskimi sredstvi in gorivom. Najnujnejše 
devize za kmetijstvo bomo zagotovili z večjim izvozom kmetij- 
skih proizvodov in živil, z združevanjem deviz z organizaci- 
jami združenega dela s področja turizma ter družbenim dogo- 
vorom o preskrbi. 

V živilski industriji bomo pospeševali posodabljanje tehno- 
logije pri tistih organizacijah združenega dela, ki so nosilke 
osnovne oskrbe in izvoza. Začenjali bomo le tiste nove na- 
ložbe, za katere je zagotovljena nemotena oskrba z domačimi 
surovinami in ki povečujejo izvoz. 

Ob povečanih gozdnogojitveriih delih bomo bolj smotrno 
izkoriščali razpoložljivo gozdno maso in prednostno oskrbo- 
vali izvozno lesnopredelovalno industrijo. 

1.7." V turizmu bomo v letu 1985 širili ponudbo blaga in 
storitev ter izboljšali kakovost turistične ponudbe. Zato se 
bodo turistične in gostinske organizacije združenega dela 
povezovale med seboj in z organizacijami združenega dela 
drugih področij ter z nosilci osebnega dela. 

Posebna pozornost bo namenjena raznovrstnejši turistični 
ponudbi - zlasti z nadaljevanjem začetega na Bledu, v Porto- 
rožu in zdraviliščih - da bi pritegnili zahtevnejše goste in tudi 
s tem povečali devizni priliv za 20%. 

Turistične organizacije združenega dela bodo zagotavljale 
bolj enakomerno zasedenost svojih zmogljivosti med letom. 

V letu 1985 bomo pospešeno razvijali ceiovit računalniško 
podprt informacijski sistem za turizem in razvili osnove mar- 
ketinškega obnašanja in oblikovanja sporočil za domače in 
tuja turistična tržišča. 

1.8. V naslednjem letu bo trgovina zaradi pomanjkanja 
lastnih obratnih sredstev in obratnih sredstev v proizvodnih 
organizacijah združenega dela in ob večletni negativni ka- 
drovski selekciji ter hkratnem upadanju povpraševanja prisi- 
ljena v povezavi s proizvodnjo bolj uveljaviti svojo ekonomsko 
funkcijo. 

Trgovinske organizacije združenega dela bodo prispevale k 
nadaljnji rasti proizvodnje, s tem da bodo s poslovnim sodelo- 
vanjem in dohodkovnim povezovanjem s proizvodnimi orga- 
nizacijami združenega dela zagotavljale oskrbo proizvodnje s 
surovinami in reprodukcijskim materialom ter izpolnjevanje 
izvoznih nalog. V obstoječih in novih reprodukcijskih poveza- 
vah bodo proizvodne in trgovinske organizacije na podlagi 
skupnih programov prednostno razvijale in krepile trgovino 
na drobno, še posebej pa trgovino z osnovnimi živili. Za 
učinkovito menjavo blaga, ki bo lahko sledila razvoju mate- 
rialne proizvodnje in zadovoljevala potrebe prebivalstva, 
bomo pospeševali proces specializacije in koncentracije trgo- 
vinskih organizacij združenega dela ter zmanjšanja števila 
posrednikov. 

1 9. V stanovanjskem, komunalnem in stavbno zemlji- 

škem gospodarstvu bomo vztrajali pri uresničevanju dogo- 
vorjenih ciljev, še zlasti pri uveljavljanju ekonomskih stanarin, 
prenovi dotrajanih stanovanjskih hiš v družbeni lasti, načrto- 
vani stanovanjski graditvi, ter kontinuirano zagotavljali prido- 
bivanje in urejanje stavbnih zemljišč. Zagotovili bomo dosle- 
dno uresničevanje samoupravnih sporazumov o združevanju 
sredstev, učikovitejšo in dosledno uporabo vseh namenskih 
sredstev za stanovanjsko, komunalno in stavbno zemljiško 
gospodarstvo. 

Glede na potrebe, možnosti ter stanje v posameznih obči- 
nah bomo v skladu z dinamiko stanovanjske graditve usmer- 
jali tudi potrebna sredstva za pravočasno pridobivanje in 
urejanje stavbnih zemljišč. S pospešeno pripravo prostorskih 
izvedbenih načrtov ter investicijske in tehnične dokumenta- 
cije in pravočasno pridobitvijo stavbnih zemljišč bomo omo- 
gočili gospodarnejšo in sprotno uporabo namenskih sred- 
stev. Banke si bodo v skladu z bančnim sistemom prizadevale 
za tekoče združevanje namenskih in dopolnilnih sredstev, 
zagotovile večjo gospodarnost in mobilnost vseh sredstev ter 
združevalce sredstev za stanovajsko-komunalno gospodar- 
stvo seznanile, za kaj so bila porabljena njihova sredstva. 

2. Politika na področju raziskovalne dejavnosti 
Raziskovalna dejavnost bo usmerjena k programom, ki kre- 

pijo raziskovalno-razvojne zmogljivosti. Raziskovalna dejav- 
nost bo usmerjena k oblikovanju in izvajanju aplikativnih 
programov, ki zagotavljajo izboljšane in nove izdelčne pro- 
grame za prodor na svetovni trg, infrastrukturne elemente, 
zlasti posodobitev proizvajalnih in upravljalnih sredstev in 
postopkov, ter polizdelke, ki povečujejo mednarodno konku- 
renčnost končnih izdelkov. 

Pri tehnološkem prestrukturiranju bomo spodbujali združe- 
vanje sredstev zlasti za aplikativne raziskave, usmerjene k 
tehnologiji informatike in v tem okviru mikroelektronike, bio- 
tehnologiji, avtomatizaciji proizvodnje in razvoju novih proiz- 
vodov visoke tehnologije ter celične proizvodnje. 

V raziskovalnih skupnostih bomo zagotavljali večje usklaje- 
vanje interesov uporabnikov in izvajalcev pri oblikovanju in 
izvajanju razvojnih projektov. Združevali bomo sredstva orga- 
nizacij združenega dela za dogovorjene projekte in za nadalj- 
nji razvoj raziskovalnih zmogljivosti. Banke bodo povečale 
posojila za uvajanje inovacij in okrepile strokovno presojo 
vseh drugih naložb z večjim upoštevanjem raziskovalno-raz- 
vojne in kadrovske razsežnosti naložb. 

V organizacijah združenega dela gospodarstva bodo okre- 
pili raziskovalno-razvojne organizacije, enote oz. službe. 
Spodbujali bomo pretok raziskovalno usposobljenih kadrov v 
razvojne organizacije, oddelke, strokovne službe ter med po- 
slovodne strukture organizacij združenega dela ter družbeno- 
političnih skupnosti. V ta namen bodo raziskovalne organiza- 
cije povečale število mladih raziskovalcev v raziskovalnem 
usposabljanju. 

Povečana bo odgovornost raziskovalcev raziskovalnih or- 
ganizacij ter njihovih vodstev za kar se da veliko izrabo 
njihovih zmogljivosti, znanja in sposobnosti za uveljavljanje 
njihovih pobud pri oblikovanju in izvajanju razvojnih projek- 
tov. 

Organizacije združenega dela bodo v Samoupravni inter- 
esni skupnosti za ekonomske odnose s tujino združile de- 
vizna sredstva za uvoz raziskovalne opreme v višini 3 mio $ za 
raziskovalne organizacije ter 1,5 mio $za uvoz znanstvene in 
strokovne literature. 

3. Politika ekonomskih odnosov s tujino 
Za realizacijo konvertibilnega deviznega priliva v višini 1650 

mio $ bomo v SR Sloveniji z vsemi ukrepi tekoče ekonomske 
politike spodbujali izvoz in devizni priliv s konvertibilnega 
tržišča. 

V SISEOT bomo še nadalje združevali dinarska sredstva za 
spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva. Organizacije 
združenega dela, ki ustvarjajo konvertibilni devizni priliv in 
realizirajo večji del celotnega prihodka z izvozom blaga in 
storitev na konvertibilno tržišče, bodo deležne olajšav pri 
plačevanju davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela. Te organizacije združenega dela bodo obenem 
združevale sorazmerno manj sredstev za hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 
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Nadpovprečno povečevanje deviznega priliva bomo spod- 
bujali, tako da se bodo organizacije združenega dela v Sl- 
SEOT dogovorile za absolutne zneske obveznega izločanja 
deviz za zadovoljevanje splošnih družbenih in proizvodnih 
potreb v republiki ter stalnih in zajamčenih obveznosti za 
dogovorjene infrastrukturne objekte. Potem, ko bodo izpol- 
nile svoje obveznosti, bodo razpolagale z ustrezno večjim 
deležem deviz za lastne potrebe. Prizadevali si bomo, da bi bil 
enak način izločanja deviz uveljavljen tudi na zvezni ravni. 

Da bi organizacije združenega dela razpolagale vsaj s to- 
likšnim deležem deviznega priliva kot letos, morajo ostati 
zunanjetrgovinski posli, ki se odvijajo v razmerju 1:1, na ravni 
1984. leta. Prizadevali si bomo za rast obmejnega gospodar- 
skega sodelovaja po enaki stopnji, kot bo rasel konvertibilni 
izvoz, medtem ko se morajo kompenzacijski posli zmanjše- 
vati. 

Za trajnejšo izvozno usmeritev, ki bo zagotovila ustreznejšo 
strukturo izvoza, povečanje kakovosti in doseganje ugodnej- 
ših izvoznih cen, bomo za leto 1985 oblikovali v Gospodarski 
zbornici Slovenije konkretne izvozne programe. Obenem bo 
izdelana strategija našega nastopa na posameznih trgih s 
posebnim poudarkom na povečanju menjave z deželami v 
razvoju. 

V letu 1985 je nujna hitrejša rast izvoza storitev in povečanje 
deviznega priliva od teh poslov. Prizadevali si bomo za take 
sistemske rešitve, po katerih bodo organizacije združenega 
dela iz prometnih dejavnosti s kontokorentnih računov v tujini 
plačevali osnovne stroške za svoje poslovanje. Če to ne bi bilo 
možno, je treba prevozne organizacije združenega dela opro- 
stiti izločanja deviz za plačilo uvoza energetskih surovin, če 
se z gorivom oskrbujejo v tujini. 

V skladu s politiko družbenoekonomskega razvoja SFRJ za 
leto 1985 bomo zahtevali, da bo izvoznikom omogočeno, da 
lahko del ustvarjenih deviz uporabijo za najnujnejši uvoz 
opreme za zamenjavo izrabljene opreme za izvozno proizvod- 
njo oz. opreme, ki bo dajala velike neto devizne učinke. 
Predlagali bomo, da se tuja posojila, ki jih prejemamo za 
graditev gospodarske infrastrukture, uporabijo za uvoz 
opreme za izvozno proizvodnjo. S tem bodo organizacije 
združenega dela izvoznice prevzele vse obveznosti do vrača- 
nja posojil, infrastrukturne objekte pa bi gradili z dinarskimi 
sredstvi in pritegnitvijo domačih gradbenih organizacij. 

Zavzemali se bomo za politiko takega tečaja dinarja, ki bo 
zagotavljala dohodkovno motiviranost izvoznikov na konver- 
tibilno tržišče in s tem opredeljene cilje pri konvertibilnem 
izvozu. 

Na ravni Jugoslavije se bomo zavzemali za vodenje selek- 
tivne politike pri zunanjetrgovinski menjavi, ki se odvija po 
posebnih oblikah zunanjetrgovinskih poslov (zmanjševanje 
kompenzacij z zahodnimi razvitimi državami, odobravanje 
kooperacij, le če je zagotovljen tehnološki napredek, rast 
obmejnega gospodarskega sodelovanja po enaki stopnji kot 
konvertibilni izvoz). Posebej si bomo prizadevali za zmanjša- 
nje izvoza surovin in reprodukcijskih materialov. 

V skladu z zapostavljenimi izvoznimi cilji je treba organiza- 
cijam združenega dela omogočiti svobodno povezovanje v 
posebne oblike organiziranja, kadar to povezovanje temelji na 
skupnih programih izvoza in uvoza. 

4. Politika na področju cen, preskrbe in rezerv 
Zavzemali se bomo za politiko cen, ki bo na osnovi eko- 

nomskih in tržnih zakonitosti krepila kakovostne gospodar- 
ske dejavnike. Tako usmeritev bomo podprli z ukrepi eko- 
nomske politike, večjim uveljavljanjem samostojnosti organi- 
zacij združenega dela pri oblikovanju cen. Le izjemoma bomo 
uporabili neposredno kontrolo cen. 

Nadaljevali bomo s preučevanjem razmerij vhodnih in izho- 
dnih cen v reprodukcijskih povezavah, spremljali domače in 
svetovne cene ter na podlagi analiz njihovih gibanj predlagali 
ekonomske ukrepe, s katerimi bomo vplivali na usklajevanje 
ponudbe in povpraševanja. 

Na področju gospodarske infrastrukture se bomo zavzemali 
za cene, ki ob večanju storilnosti, ekonomičnosti in gospo- 
darnosti uporabe sredstev v teh dejavnostih omogočajo eno- 
stavno reprodukcijo. 

V skladu s predvidenimi spremembami v sistemu družbene 
kontrole cen bomo pripravili predpise, ki bodo urejali druž- 
beno kontrolo cen v republiki. 

Z izpopolnitvami tržnih blagovnih rezerv bomo ohranili pre- 
skrbljenost občanov najmanj na ravni leta 1984. Zato bomo 
ustvarjali pogoje za trdnejšo materialno osnovo nosilcev pre- 
skrbe in za njihovo učinkovitejšo organiziranost ter tako za- 
gotovili učinkovitejše in racionalnejše povezovanje proiz- 
vodnih in trgovinskih organizacij združenega dela v celotni 
preskrbovalni verigi. Nadaljevali bomo z realizacijo programa 
republiških in občinskih stalnih blagovnih rezerv. 

5. Finančna, bančna, denarno-posojilna 
politika 

Finančno učvrstitev gospodarstva in bank bomo dosegli z 
intenzivnejšimi dohodkovnimi povezavami in s smotrnejšo 
organizacijo združenega dela, internih bank in posebnih fi- 
nančnih služb ter poslovnih bank. Tako bomo zagotovili 
boljše gospodarjenje z denarjem, večjo koncentracijo obrat- 
nih sredstev in njihovo hitrejše kroženje. 

Pri najemanju posojil v tujini bomo vztrajali, da jih lahko 
uporabljajo le tisti uporabniki družbenih sredstev, ki so po- 
vsem sposobni izpolnjevati devizne obveznosti za vračilo 
glavnice in plačilo obresti. Zavzemali se bomo za čimhitrejšo 
in učinkovitejšo uveljavitev zakonske ureditve o nadomešča- 
nju negativnih tečajnih razlik iz prejšnjih let. 

Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, 
ugotovljen v zaključnem računu za leto 1984, in tekoče obli- 
kovani presežek prihodkov nad odhodki, bosta usmerjena k 
temeljnim organizacijam združenega dela, ki zagotavljajo 
osnovno preskrbo in vzdržujejo zaloge zdravil ter sanitetnega 
materiala v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz samou- 
pravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih rezerv. 

Banke bodo kreditirale izvoz na konvertibilno tržišče ob 
ugodnejših pogojih, tako da bodo več kot polovico sredstev 
za kreditiranje selektivnih namenov usmerjale za kreditiranje 
izvoza na konvertibilno tržišče; kreditirale nakup opreme na 
domačem trgu predvsem tistih proizvajalcev, ki z izvozom 
opreme na konvertibilno tržišče dosegajo več kot 20% celot- 
nega prihodka; kreditirale izvozna povračila v obdobju od 
predložitve zahtevka do njihovega izplačila. 

Najmanj tretjino razpoložljivih sredstev za naložbe bodo 
temeljne banke usmerjale za naložbe, ki povečujejo izvozno 
usposobljenost združenega dela. Spodbujale bodo samou- 
pravno združevanje sredstev organizacij združenega dela za 
uresničitev tistih izvoznih programov, ki bodo v reprodukcij- 
skih povezavah najhitreje dosegli izvozne rezultate na konver- 
tibilnem tržišču. 

Najmanj četrtina razpoložljivih sredstev za naložbe bo 
usmerjena za kreditiranje naložb v primarni kmetijski proiz- 
vodnji. 

Banke bodo pod najugodnejšimi pogoji kreditirale inovacij- 
ske projekte in izdajanje družbeno pomembnih knjižnih publi- 
kacij. 

Pri izvajanju posojilne politike bodo temeljne banke odo- 
bravale posojila za vzdrževanje tekoče likvidnosti ob presoja- 
nju aktivnosti organizacij združenega dela pri zagotavljanju 
trajnih obratnih sredstev, pri odpravljanju oblik fiktivnega 
dohodka in odpisovanju vseh dvomljivih terjatev in obvezno- 
sti. Merila za odobravanje posojil bodo v temeljnih bankah 
dopolnjena z merili za presojanje učinkovitosti izvajanja ukre- 
pov za čimhitrejšo učvrstitev gospodarstva in bank. 

Dohodkovno povezovanje med organizacijami združenega 
dela bo ob sodelovanju bank pospešilo pokrivanje izgub in 
sanacijo proizvodenj, ki ustvarjajo izgube. Bolj kot doslej 
bodo članice temeljnih bank odločale o sprejemanju sanacij- 
skih ukrepov, ki se nanašajo na izpolnjevanje obveznosti 
saniranih organizacij za najeta domača in tuja posojila. 

Jasneje bo treba začrtati politiko oblikovanja in usmerjanja 
sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti, za 
zagotavljanje vzajemnosti in solidarnosti pri izplačevanju 
osebnih dohodkov. 

6. Politika zaposlovanja in izkoriščenosti 
delovnega časa 

Politiko produktivnega zaposlovanja bomo uresničevali z 
boljšim izkoriščanjem obstoječih tehničnih in delovnih zmog- 
ljivosti. 

V organizacijah združenega dela bodo bolj zaposlovali pri- 
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pravnike, in sicer tako da bodo vsaj 2/3 novih in nadomestnih 
potreb po delavcih nadomestili s pripravniki. 

Zaposlovanje v družbenih dejavnostih bo počasnejše kot 
doslej. Število administrativnih delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela, družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitič- 
nih organizacijah, državni upravi, samoupravnih interesnih 
skupnostih, bankah se bo zmanjševalo zaradi uvajanja sodob- 
nejših postopkov in izboljševanja organizacije dela ter zmanj- 
ševanja administrativnega dela. 

Posebno pozornost bodo v organizacijah združenega dela 
namenili preusmerjanju in prezaposlovanju delavcev, katerih 
delo je že ali bo zaradi tehnoloških sprememb ali gospodar- 
skih težav organizacij združenega dela nepotrebno. 

Bistveno boljšo izkoriščenost delovnega časa in zvečanje 
obratovalnega časa bomo dosegli z: 

- ustreznejšo organizacijo in pripravo dela, 
- večizmenskim delom, ki ga bomo tudi bolje vrednotili, 
- boljšo delovno disciplino in odgovornostjo, 
- s smotrnim razporejanjem družbenih obveznosti, ki jih 

bomo izpolnjevali, če je le mogoče, izven obratovalnega časa. 

7. Politika življenjskega standarda in socialne 
varnosti 

Življenjsko raven si bomo izboljšali le z boljšim in gospo- 
darnejšim delom ter nadaljnjo humanizacijo odnosov med 
ljudmi. 

Rast sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev v posamezni organizaciji bo odvisna od rezultatov gospo- 
darjenja in rasti izločenih sredstev za akumulacijo. Obenem 
bodo v organizacijah združenega dela delavci oblikovali sred- 
stva za osebne dohodke in za skupno porabo v odvisnosti od 
dosežene proizvodnje, storilnosti živega in minulega dela, 
gospodarnosti ter drugih kakovostnih gospodarskih dejavni- 
kov, izraženih v dohodku. 

Bolje bomo vrednotili ustvarjalno delo, inovatorstvo, izumi- 
teljstvo in delo v težjih delovnih razmerah. 

S takim oblikovanjem in delitvijo sredstev za osebne do- 
hodke se bomo bistveno bolj približali uresničevanju načela, 
naj doseganje boljših delovnih in poslovnih rezultatov zago- 
tavlja tudi višje osebne dohodke. Prav tako pa se bodo zaradi 
slabših delovnih in poslovnih rezultatov v posameznih organi- 
zacijah združenega dela zmanjšali realni osebni dohodki. 

Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
negospodarstvu bodo odvisna od splošne rasti produktivnosti 
dela, rasti dohodka in od izvajanja dogovorjenih delovnih 
nalog, njihove učinkovitosti pri gospodarjenju z živim in mi- 
nulim delom. 

Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 
zagotovljeno varstvo gmotnega položaja upokojencev zlasti z 
nadaljnjim uresničevanjem programa usklajevanja pokojnin 
med letom z rastjo osebnih dohodkov in ukrepi za varstvo 
upokojencev z najnižjimi prejemki. 

Izboljšali bomo življenjsko raven družin in posameznikov, ki 
živijo v težjih socialnih razmerah, pri čemer bomo zaostrili 
načelo selektivnosti pri odločanju o socialnovarstvenih po- 
močeh. Posebno pozornost bomo posvečali socialni varnosti 
mladih družin. 

Pri reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev in občanov 
bomo zagotovili dosledno združevanje in namensko ter 
sprotno porabo solidarnostnih sredstev za nakup ali graditev 
solidarnostnih stanovanj in delno nadomeščanje stanarin. 

Solidarnostna stanovanja bomo prednostno dodeljevali 
mladim družinam z otroki. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo družinam z niz- 
kimi dohodki omogočale zamenjavo stanovanj s stanovanji, 
kjer so nižji stroški bivanja. 

Izpopolnjevali bomo sistem štipendiranja in subvencionira- 
nja dela stroškov prehrane za učence in študente. 

8. Politika in aktivnost v družbenih dejavnostih 
Prednostni nalogi v osnovnem šolstvu bosta uvajanje no- 

vega programa življenja in dela ter uresničevanje zagotovlje- 
nega programa osnovne šole v celotni republiki ob družbeno 
dogovorjenem povečanju solidarnosti. 

V srednjem šolstvu, kjer bo v letu 1985 končala štiriletno 
šolanje prva generacija učencev, bomo na podlagi večletnega 

spremljanja rezultatov predlagali potrebne spremembe pro- 
gramov in organizacije izobraževanja z vidika krepitve druž- 
bene razvojne sposobnosti, povečali obseg stalnega uspo- 
sabljanja učiteljev in delavcev, ki organizirajo proizvodno 
delo in delovno prakso. Omogočili bomo nujne dopolnitve 
opreme za pouk strokovno teoretičnega in praktičnega dela 
programov, zlasti še za pouk računalništva in osnov informa- 
tike. V proizvodno tehničnih usmeritvah bomo v skladu z 
razvojnimi potrebami združenega dela povečali vpis v štiri- 
letne smeri. 

Visoke šole bodo v tem letu uvedle nove programe, za 
katere bomo omogočili nujne dopolnitve opreme, zlasti še v 
naravoslovnih in tehničnih usmeritvah, ter spodbudili bi- 
stveno večji obseg podiplomskega izobraževanja za potrebe 
razvojnega in raziskovalnega dela v združenem delu ter za 
kadrovsko obnovo visokega šolstva. Za širši razmah strokov- 
nega izpopolnjevanja in specializacij pa bomo pospešili ne- 
posredno povezovanje združenega dela z visokimi šolami, za 
kar si bodo zlasti prizadevale obe univerzi in Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

V kulturi bo veljala posebna skrb utrjevanju zavesti o po- 
menu naravne in kulturne dediščine in njenega zavarovanja, 
dostopnosti kulturnih vrednot, ustreznejšemu vrednotenju 
umetniške ustvarjalnosti in kulturnega dela ter iskanju novih 
možnosti za sodelovanje in povezovanje nosilcev kulturnih 
dejavnosti z združenim delom. 

V zdravstvenem varstvu bomo zagotavljali doseženo raven 
zdravstvene varnosti prebivalstva. V zdravstvenih organizaci- 
jah bomo upočasnili rast zaposlovanja novih delavcev in 
praviloma ne bomo širili in uvajali novih dejavnosti. Usposab- 
ljali in krepili bomo osnovno zdravstveno dejavnost, da bo 
uspešnejše prevzemala nadzor nad zdravstvenim stanje pre- 
bivalstva, širili preventivno dejavnost ter zdravljenje in nego 
bolnikov na domu. V zdravstvenih organizacijah bomo dajali 
prednost nakupu nujno potrebne medicinske opreme v 
skladu s sprejetim programom delitve dela in opreme za 
uvajanje enotnega računalniško podprtega informacijskega 
sistema. 

Skupnosti socialnega varstva v vseh občinah v SR Sloveniji 
bodo uvedle enotno skupno evidenco prejemnikov socialno- 
varstvenih pomoči. 

V letu 1985 ne bomo uvajali novih socialnovarstvenih pra- 
vic, uresničevanje dogovorjenih pravic pa bomo usklajevali z 
materialnimi možnostmi. 

Načrtno bomo razvijali izvenzavodske oblike skrbi za sta- 
rejše občane. 

Pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov se bomo še 
nadalje prizadevali za smotrnejše in bolj usklajene programe, 
v katere bodo vključeni zavodi za usposabljanje, invalidske 
delavnice, invalidske organizacije in društva. V ta sistem se bo 
aktivneje vključilo tudi združeno delo. Večjo pozornost bomo 
namenili najbolj ogroženim skupinam invalidov. 

9. Davčna politika 
Skladno s sprejetim dolgoročnim programom gospodarske 

stabilizacije bomo tudi z davčno politiko spodbujali ustvar- 
jalno delo ter produktivno uporabo sredstev delovnih ljudi in 
občanov, krepili vlogo neposrednih davkov, ostreje davčno 
posegali na tiste dohodke občanov, ki ne izvirajo iz dela, in 
postopno zmanjševali prometni davek v strukturi davčnih 
virov. S povečano aktivnostjo pri ugotavljanju in kontroli 
dohodkov ter z doslednimi kazenskimi sankcijami bomo za- 
gotavljali večjo davčno disciplino. 

Z davčno politiko bomo pospeševali razvoj kmetijske proiz- 
vodnje, zlasti družbeno organizirane, vplivali na večjo de- 
lovno storilnost in s tem prispevali k boljšemu ekonomskemu 
in socialnemu položaju kmetov. 

Spodbujali bomo nadaljnji razvoj storitvenih dejavnosti. 
Z davčno politiko bomo pospeševali vlaganja sredstev za 

izboljšanje in razširjanje materialne osnove dela, zlasti s 
spodbujanjem vlaganj v krepitev razvojne sposobnosti zdru- 
ženega dela, spodbujali izvoz na konvertibilno tržišče, do- 
datno zaposlovanje in vlaganja sredstev občanov za razreše- 
vanje njihovega stanovanjskega vprašanja. 
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10. Politika na področju splošne porabe, 
uprave in pravosodja 

Sredstva za splošno porabo na ravni republike in občine 
bodo oblikovana na nespremenjenih virih sredstev in davčnih 
stopnjah iz leta 1984. 

S hitrejšim zagotavljanjem strokovnosti, racionalizacijo po- 
stopkov, zmanjševanjem administrativno-tehničnih in pomož- 
nih del, hitrejšo posodobitvijo dela in z vzpostavitvijo medse- 
bojno povezanih informacijskih sistemov ustvarili pogoje za 
učinkovitejše uresničevanje sprejete politike in predpisov. 
Pravosodni organi bodo tako zlasti zagotovili čim hitrejše 
zmanjševanje zaostankov, kar bo pripomoglo k utrjevanju 
zakonitosti in krepitvi socialistične morale. 

11. Politika urejanja prostora in varstvo okolja 
Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 

tične skupnosti bodo zagotovile pripravo vseh še potrebnih 
strokovnih podlag za srednjeročne in dolgoročne planske 
akte. Svoje planske akte bodo pripravile v skladu s programi 
ter ob tem zagotovile njihovo mesebojno usklajenost v občini, 
med sosednjimi občinami ter med občinami in republiko. 

Za prostorsko usklajevanje med občinami in republiko ter 
pripravo prostorskih izvedbenih načrtov bodo za izgradnjo 
objektov, pomembnih za urejanje prostora v SR Sloveniji, 
oblikovane strokovne podlage. Pri tem bo posebna pozornost 
namenjena proučevanju potencialnih vodnih akumulacij, kjer 
interesi še niso usklajeni. 

Večjo skrb bomo posvečali odpravljanju obstoječih in pre- 
prečevanju novih žarišč onesnaževanja okolja. 

12. Ljudska obramba in družbena samozaščita 
Nadaljevali bomo proces krepitve splošne ljudske obrambe 

in družbene samozaščite s poudarkom na pbvečevanju aktiv- 
nosti družbene samozaščite, na obrambnih in še posebej 

mobilizacijskih ter varnostnih pripravah in povečevanju spo- 
sobnosti nosilcev gospodarskih in družbenih dejavnosti za 
delo v vseh spremenjenih razmerah. Na podlagi vzajemnosti 
med občinami bomo izpopolnili tehnično opremljenost terito- 
rialne obrambe. Prednostno bomo uresničevali tudi dopol- 
njeno zasnovo narodne zaščite ter celovit sistem obrambno- 
samozaščitnega usposabljanja s težiščem na kakovosti. V 
skladu z obrambnorazvojnim načrtom bomo izvajali druge 
temeljne dolgoročne usmeritve civilne zaščite, upravnih zvez 
in sistema za opazovanje ter obveščanje. 

Posebno skrb bomo namenili izpopolnjevanju samoza- 
ščitne organiziranosti delovnih ljudi in občanov s poudarkom 
na narodni zaščiti, izdelavi načrtov za njeno delovanje ter 
usposabljanju njenih pripadnikov. 

V skladu z materialnimi možnostmi bomo še nadalje poso- 
dabljali tehnično opremljenost organov za notranje zadeve. 

IV. DRUGI DOKUMENTI K RESOLUCIJI 
Naloge in ukrepe na posameznih področjih družbenega in 

gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo dopolnili še na- 
slednji dokumenti: 

1. Usklajeni plani organizacij združenega dela v SISEOT3 

2. Energetska bilanca SR Slovenije za 1985. leto 
3. Načrt uresničevanja politike zaposlovanja v 1985. letu3 

4. Izhodišča za uresničevanje družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v 1985. letu 

5. Izhodišča za oblikovanje dogovora o izvajanju politike 
splošne porabe na ravni občin 

6. Dogovor o usklajevanju davčne politike občin v SR Slo- 
veniji 

7. Zakon o proračunu Slovenije » 
8. Splošna bilanca sredstev 

3 Dokumenta bosta sprejeta in predložena marca oziroma aprila, za 
razpravo o osnutku resolucije pa bosta skupnosti oblikovali izhodi- 
šča za usklajevanje. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 

1984 z ocenami možnosti razvoja 

v letu 1985 (Jesenska analiza) (ESA-565) 

UVOD 
Pričujoča analiza predstavlja podlago in izho- 

dišče za Resolucijo, ter za razpravo o družbenoeko- 
nomskih gibanjih in razvojni politiki leta 1985 v SR 
Sloveniji. Njen namen je, da poda v skladu s stališči 
ob letošnji "Majski analizi« in upoštevaje vse 
ustrezne informacijske osnove, s katerimi tačas raz- 
polagamo v sistemu planiranja na ravni republike, 
čimbolj realen in celovit, konsolidaren pogled na 
družbeno ekonomske razsežnosti, pomembne pri 
razvojnih snovanjih za prihodnje leto. Bilančni 
okvirji, s katerimi operira, ne zapirajo vrat za dose- 

ganje boljših materialnih rezultatov od tistih, ki so 
vzeti kot realna osnova izračunov. Opozarjajo pa na 
to, da pot za reševanje sedanjih zagat ne vodi skozi 
področje delitve, ampak terja iskanje vseh družbe- 
nih možnosti za boljše proizvodne rezultate na 
osnovi kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja. 

Analiza temelji na zadnjih podatkih, dosegljivih iz 
obstoječega informacijskega sistema do 25. 9. 1984 
ter upošteva predvidene učinke tistih ukrepov eko- 
nomske politike, ki so bili dotlej vpeljani v prakso 
oziroma so že delovali v okviru pogojev gospodar- 
jenja. 

POVZETEK 

»V jesenski analizi...« Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje ocenjujemo sedanje razmere na posamez- 
nih področjih družbene reprodukcije zlasti z vidika dose- 
ženega napredka, vpliva poglavitnih pogojev gospodarje- 
nja ter potrebnih aktivnosti za poglabljanje kvalitete 
razvoja v prihodnjem letu. Gospodarjenje se je tako v 
letošnjem, kot se bo tudi v letu 1985 odvijalo v znamenju 
izpeljave vrste potez ekonomske politike (sistemskih reši- 
tev in ukrepov ter predpisov), ki sodijo v okvir izvajanja I. 
faze programa gospodarske stabilizacije. Ta se bo - kot 
kaže - raztegnila na nekoliko daljše obdobje od predvide- 
nega. Vendar pa v snovanju, dometu in posledicah ukre- 
pov ekonomske politike, kot tudi aktivnostih v gospodar- 
stvu, ekonomska merila in zakonitosti le odigravajo 
pomembnejšo vlogo kot prejšnja leta. Težnja k nedvou- 
mnim ciljem kot so: izboljšanje položaja gospodarstva v 
ekonomskih stikih s tujino - zlasti z nadaljevanjem ofen- 
zivne izvozne konveretibilne usmeritve, nadaljnje oživlja- 
nje in stabiliziranje rasti proizvodnje ter zadrževanje 
potrošnje v okvirih razpoložljivih sredstev, je v izhodiščih 
za leto 1985 nujno opredeljena tudi s potrebo po nadaljnji 
finančni konsolidaciji gospodarstva in bank ter po manjši 
inflaciji. 

V nastopih na tujih tržiščih je slovensko gospodarstvo 
lani začelo dosegati konvertibilni blagovni presežek, v 
letošnjih prvih 8 mesecih pa tudi presežek celotnega 
izvoza nad uvozom in pozitivni saldo v devizni bilanci. 
Povečanje izvoza, ki sicer ne dosega z resolucijo zastav- 
ljene ravni, je predvsem rezultat večje menjave na osnovi 
kooperacij, maloobmejne menjave in kompenzacii. Vseka- 

kor je tudi v prihodnje treba podpirati vključevanje OZD v 
mednarodno menjavo z dolgoročnimi proizvodnimi koo- 
peracijami, sicer pa se mora gospodarstvo čimbolj uspo- 
sabljati za kvalitetnejšo, izvoza sposobnejšo proizvodnjo, 
ki je - ob napredku marketinškega pristopa - sposobna 
tudi preboja v višje cenovne razrede na tujih trgih. Devizno 
likvidnostne razmere so tudi za SR Slovenijo še naprej 
dokaj težke, možnosti za nadaljnjo rast konvertibilnega 
izvoza ter tudi izvoza v celoti pa objektivno za leto 1985 - 
gledano s sedanjega zornega kota - niso boljše kot za 
letošnje leto. 

Vključevanje slovenskega združenega dela v širši jugo- 
slovanski prostor je zlasti potrebno pospešiti s čim večjo 
spodbudo razvitejšim oblikam samoupravnega združeva- 
nja dela in sredstev ter napredku v dohodkovnih odnosih 
na dolgoročnih nih osnovah. Pri tem kaže posebej opozo- 
riti na probleme zaradi nespoštovanja, celo izigravanja 
sporazumov. Analiza blagovnih tokov in drugih vez kaže 
na dokajšnjo soodvisnost slovenskega gospodarstva in 
gospodarstva drugih republik ter pokrajin, pa čeprav se 
presežek prodaj iz preteklih let nad nabavami zmanjšuje. 
Prikazani blagovni in finančni tokovi, kot tudi nekateri 
tokovi v povezovanju organizacij združenega dela pa 
opredeljujejo tudi izhodišča glede teh vprašanj za prihod- 
nje leto. 

V poglavju o trgu in odnosih cen analiziramo zlasti 
nekatere vidike stroškovne inflacije ter neskladij na trgu. V 
poglavju o kvaliteti gospodarjenja in poslovanja pa opo- 
zarjamo zlasti na potrebo po izvozno usmerjeni politiki kot 
pritisku na uvajanje zunanjih meril in ekonomske učinko- 
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vitosti ter na potrebo, da v letu 1985 vlagamo tudi v 
izboljšavo organizacije, v sodobne organizacijske in 
poslovne prijeme. Poglabljanje kvalitete gospodarjenja in 
poslovanja je nujno podpreti po vseh možnih poteh, sicer 
bomo v sprotni praksi do kraja zapadli ekonomskemu 
provincializmu in malikovanju statistično izkazanih dosež- 
kov iz meseca v mesec, ki pa sami ne dajejo garancije za 
potešitev družbenih potreb, kot so n. pr. vračanje k realni 
rasti osebnih dohodkov in družbenega standarda. 

V poglavju o vplivih obresti na gospodarjenje opozar- 
jamo predvsem na to, da se delež takoimenovanih »ban- 
čnih kreditov« znižuje, narašča vloga Narodne banke 
Jugoslavije v zadolževanju gospodarstva, poslovne banke 
pa izgubljajo svojo pravo funkcijo. V gospodarstvu je 
visoko mesebojno kreditiranje, hitreje se povečujejo pri- 
hodki gospodarstva od obresti. Po dosedanjih ocenah bo 
tudi v prihodnjem letu rast stroškov za obresti hitrejša od 
rasti dohodka - razen, če bi uspeli utišati relativno visoko 
kratkoročno zadolženost gospodarstva. Obratna sredstva 
naraščajo zadnja leta hitreje kot vsa poslovna sredstva. 
Zaradi nizke akumulativnosti in omejevanih kreditov je 
gospodarstvo kompenziralo primanjkljaj obratnih sred- 
stev predvsem z naraščanjem obveznosti iz poslovnih 
razmerij. Velja pa povedati, da se učinkovitost rabe obrat- 
nih sredstev nekoliko izboljšuje, kar kaže bolj spodbujati. 

V izpeljavi delitvene politike za letošnje leto s sedanjega 
zornega kota kaže, da se bo povečal delež akumulacije v 
dohodku in da bodo delitvena razmerja, začrtana z resolu- 
cijo in z dogovorom o razporejanju dohodka dovolj dosle- 
dno izpeljana. Glede na stanje osnovnih sredstev (zastare- 
lost in potreba tehnološkega prestrukturiranja), potrebe 
po zagotavljanju dela trajnih virov obratnih sredstev, glede 
na plačila najetih kreditov in nekatere druge elemente, je 
več kot nujno v prihodnjem letu zadržati akumulacijo vsaj 
v doslej doseženem deležu od dohodka. Da bi to zagotovili 
(izhajajoč iz dosedanjega sistema obračuna) je ob predvi- 
denh gibanjih, ki izhajajo iz sedanje ocene proizvodnih 
možnosti in inflacijskih pritiskov, ob nadaljevanju politike 
realnih obresti in tečaja ter še v nekaterih drugih danostih 
- potrebno še nadaljevati s programom zmanjšanja 
obveznosti iz dohodka, ne da se pa še ogniti tudi politiki 
delitve, ki terja 10% zaostajanje sredstev za bruto OD, za 
zadovoljevanje splošnih potreb ter za sredstva iz družbe- 
nih dejavnosti (brez SPIZ). 

Rešitev za realno rast teh oblik porabe namreč ni v 
delitvi sami, ampak v večji rasti proizvodnje in občutnem 
izboljšanju ekonomičnosti poslovanja na vseh ravneh. 

Za vse oblike končne porabe v SR Sloveniji v prihod- 
njem letu ostaja po sedanjih predidevanjih relativno manj 
sredstev iz ustvarjenega družbenega proizvoda, kot v 
letošnjem letu. Bilančni izračuni, analize in ocene kažejo, 
da se pri oblikovanju družbenega proizvoda in njegovi 
razporeditvi že nekaj let oblikujejo dokaj neugodna 
razmerja. Ob visokem nominalnem povečanju družbenega 
proizvoda se njegov realni obseg v nekaj letih komajda kaj 
povečuje, hkrati pa se v razporeditvi družbenega proi- 
zvoda delež razpoložljivih sredstev - spričo povečanih 
neto odlivov za plačilo dolgov v tujino pa tudi za potrebe 
federacije in obveznosti za druge republike in SAP - oži. 
Izračuni, ki smo jih predlagali v preteklih letih pa tudi v 
teku letošnjega leta, so se medsebojno nekoliko razliko- 
vali, kar izhaja zlasti iz nekaterih sprotnih sprememb v 
odlivih in prilivih (denimo reprogramiranje glavnice tujih 
dolgov) ter iz drugačnih ali novejših podatkov, ki jih Zavod 
SR Slovenije dobiva skozi obstoječi informacijski sistem 
kot osnovo za oceno posameznih bilančnih kategorij. 

Gre tudi za zamike v izpeljavi nekaterih predvidenih 
rešitev ekonomske politike kot je denimo vprašanje teže, 
dometa in »doze- finančne sanacije poslovanja združe- 
nega dela in bank. Čeprav je ta čas še izredno težko 
predvidevati, kakšne materialne učinke bo za prihodnje 
leto povzročila vrsta predvidenih ukrepov na zvezni ravni, 
ki pomenijo konkretizacijo I. faze izvajanja dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, kot je tudi težko dati 
»roko v ogenj« glede 2,5% realne rasti celotnega družbe- 

nega proizvoda, velja v izhodiščih za leto 1985 vendarle 
upoštevati dejstvo, da bodo razpoložljiva sredstva za 
končno potrošnjo v naši republiki, namenjena osebni 
potrošnji, materialnim izdatkom neproizvodnih dejavnosti, 
ustvarjenim investicijam v osnovna sredstva in povečanju 
obratnih sredstev, kar precej limitirana. 85,1% delež druž- 
benega proizvoda, po sedanji oceni razpoložljiv za te 
oblike končne porabe v naši republiki - to je podoba, je z 
zdajšnjimi strukturnimi relacijami znotraj tega vse prej kot 
rožnata. Zlasti to velja s stališča prepotrebne tehnološke 
in investicijske obnove slovenskega gospodarstva ter nje- 
govega postavljanja na trdne kvalitetne, dolgoročnejše 
temelje. Potrebno je spoštovati tudi stališča, ki nas opo- 
zarjajo, da se izčrpavajo limiti pri odpovedovanju glede 
OD in glede ravni družbenega standarda. A če bi že v letu 
1985 ob sedanjih rednih proizvodnih izgledih poskušali 
samo z delitveno politiko zadostiti zahtevam, da se naza- 
dovanje realnih OD v vsem združenem delu tudi v globalu 
(ne samo tam, kjer to omogoča nadpovprečna raven pro- 
duktivnosti) ustavi, ter da se ustrezno temu ustavi tudi 
realno nazadovanje vseh drugih osebnih prejemkov, bi se 
v letu 1985 delež akumulacije v gospodarstvu v delitvi 
dohodka zmanjšal z 18,3% na 15%. V strukturi končne 
porabe družbenega proizvoda pa bi se povečal delež 
osebne porabe tako, da bi v celotni bilanci na koncu 
zmanjkalo za 25 mlrd sredstev. Če bi se v tem obsegu 
odpovedali vlaganjem v razvoj, bi to pomenilo tudi v letu 
1985 nadaljnje močno 7% realno nazadovanje možnosti za 
investicije v osnovna sredstva in oženje njihovega deleža 
na 19,2%, navkljub vsem že doslej izkazanim potrebam. 

Izračuni pokažejo, da se ob taki kvantitativni konstruk- 
ciji, kot jo podaja Analiza, v prihodnjem letu v naši repu- 
bliki globalno oblikuje realno za dober 1% več sredstev za 
reprodukcijo kot letos. To bi še vedno zadoščalo le za 
okoli 0,5% realno rast investicij v osnovna sredstva. A v 
letošnjih izplačilih za investicije se je delež izvoznih 
naložb celo krčil, delež investicij za razvoj dejavnosti s 
tehnološko-intenzivno proizvodnjo pa je tudi zelo majhen. 
Ob visoki pričakovani angažiranosti investicijskih sredstev 
za potrebe infrastrukturnih in surovinskih naložb ter 
naložb v sanacije v letu 1985 se še vedno postavlja vpraša- 
nje, s kakšnimi sredstvi in s kakšnimi naložbenimi pro- 
grami povečati izvozno sposobnost gospodarstva? Nujna 
so večja vlaganja v obnovo tehnologije in tudi opreme, v 
modernizacijo in avtomatizacijo! Pri zaposlovanju je opa- 
ziti nekatere spodbudne trende: število zaposlenih se 
povečuje pretežno v izvozno usmerjenih organizacijah 
združenega dela. V neposredni proizvodnji se je nasploh 
tudi v letošnjem letu nadaljevalo smotrnejše zaposlovanje. 
Zmanjševanje števila zaposlenih na administrativnih delih 
pa ni bilo doseženo v pričakovanem obsegu. Osnovni 
razlog so še vedno prezahtevna in preobsežna administra- 
tivna opravila, pa tudi delovni postopki in organizacija 
dela, ki se niso dovolj zboljšali ali spremenili. 

V poglavju o proizvodnji opozarjamo pri industrijski 
proizvodnji predvsem na probleme, ki jih povzroča preši-i 
bak uvoz opreme in s tem prepočasna obnova tehnologije 
in usposobljenosti industrije, potrebne aktivnosti pa je 
usmeriti tudi v dolgoročnejšo oskrbo s surovinami in 
reprodukcijskim materialom za nemoten potek proizvod- 
nje. Poseben problem, ki se je pojavil zlasti v zadnjem 
času je tu izvoz surovin in reprodukcijskih materialov, 
medtem ko si predelovalna industrija le stežka zagotavlja 
istovrstne surovine in materiale. Vse to opredeljuje mož- 
nosti industrijske proizvodnje tudi v prihodnjem letu. V 
kmetijstvu se uspešno nadaljujejo nekatere pomembne 
aktivnosti - zlasti organizacijske - ki se odražajo predv- 
sem v boljši rabi kmetijskih površin, v boljši oskrbi s 
prepotrebnim reprodukcijskim materialom, v urejanju 
razvojnih vprašanj v živinoreji, itd. Za prihodnje leto je 
najbolj bistveno intenzivirati pridelovanje krme in poljščin 
ter večati živinorejsko proizvodnjo. V gradbeništvu je 
mogoče računati na to, da se izteka obdobje močnega 
realnega nazadovanja. V stanovanjski gradnji je problema- 
tično zlasti nadaljnje krčenje fonda stanovanj v gradnji, 



kar pomeni, da bo ob prehodu v novo srednjeročno plan- 
sko obdobje lahko prihajalo do zastojev v stanovanjski 
gradnji. V drobnem gospodarstvu je v letu 1985 nujno 
močneje razvijati kooperantsko in specializirano proizvod- 
njo enot drobnega gospodarstva in njihove povezave z 
večjimi industrijskimi in trgovskimi asociacijami. V turi- 
zmu so zastavljene aktivnosti uspešne in jih kaže nadalje- 
vati. 

Ekonomski položaj trgovine je slabši. Razvoj informa- 
tike in družbenega sistema informiranja je preveč pod 
vplivom omejenih materialnih možnosti. V energetiki 
pomeni s kratkoročnega zornega kota poseben problem 
slabšanje oskrbe z naftnimi derivati. Pri prometu in zvezah 
cenovna politika ni naravnana dovolj v skladu s progra- 
mom gospodarske stabilizacije v korist teh dejavnosti. 
Pičla razpoložljiva naložbena sredstva velja usmeriti v 
investicije, ki v največji meri prispevajo k odpravi ozkih grl, 
k ustvarjanju večjega deviznega priliva, povečujejo var- 
nost prometa. Programi vodnega gospodarstva bodo 
nekoliko okrnjeni. 

Ukrepi v družbenih dejavnostih, ki jih sprejemamo tačas 
in v naslednjem letu, bistveno opredeljujejo pogoje za 
usklajen razvoj dejavnosti v prihodnje. Večina ukrepov v 
raziskovalni dejavnosti, kulturi, zdravstvu in na področju 

vzgoje in izobraževanja, je pripravljenih s takšnih izhodišč, 
toda njihovo uresničevanje je preveč uokvirjeno v 
obstoječ sistem in razmere v pridobivanje dohodka, pre- 
malo pa posega tudi po še neizkoriščenih možnostih zlasti 
v organiziranju. Za ukrepe na področju socialne varnosti 
je nujno, da so medsebojno usklajeni in da drug drugega 
podpirajo, ne pa da samo kumulirajo materialne učinke 
različnih oblik socialne pomoči. 

Življenjski standard prebivalstva je predvsem odvisen od 
gibanja OD v družbenem sektorju, ki so realno več let 
nazadovali, v njihovi delitvi pa se je nadaljevala tendenca 
uravnilovke. Predvsem slednje ima dimenzijo globokega 
strukturnega družbenoekonomskega problema. Pri uskla- 
jevanju regionalnega razvoja ugotavljamo, da je v manj 
razvitih občinah SR Slovenije gospodarska rast počasne- 
jša, rast zaposlovanja pa hitrejša. Velja opozorilo, da bi 
neugodna gibanja mogla dodatno zavostriti nekatera 
razvojna vprašanja na manj razvitih območjih. Na 
področju SLO sredstva nekoliko omejujejo uresničevanje 
neposrednih nalog. Glede vprašanj varstva okolja in 
gospodarjenja s prostorom pa je tudi v razmišljanjih za 
izhodišča v prihodnjem letu na mestu opozorilo, da gre za 
področja, ki so v našem sprotnem družbenoekonomskem 
delovanju in praksi preveč odrinjena na stranske tire. 

I. POUDARKI IN SPREMEMBE V POGOJIH 
GOSPODARJENJA V LETIH 1984 IN 1985 

Če bi seštevali pluse in minuse, ki smo jih v letu 1984 
»pridelali« s stališča pogojev gospodarjenja ter tudi s stališča 
splošnega razpoloženja v tisti dimenziji, s katero le-to pri- 
speva k smerem gospodarskih odločitev in tokov, potem kaže 
našteti najmanj petero poudarkov: 

Pogoje gospodarjenja in poslovanja v letu 1984 je oprede- 
ljevalo snovanje in izpeljava dela ukrepov, ki izhajajo iz dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije; močna inflacija, 
ki je, ustvarjala številne deformacije, katerim politika cen ni 
bila kos; pa tudi nekateri premiki v materialnih tokovih, ki bi 
vendarle lahko pomenili obet za postopno oživljanje gospo- 
darske aktivnosti na trdnejših osnovah. Temu velja v naši 
republiki dodati vse močnejše izraženo zavest o nevarnem 
pogrezanju v zaostalost in tehnološko ostarelost industrije ob 
kritično nizkem možnem uvozu opreme, po drugi strani pa 
pravo »računalniško gibanje«, ki se spontano vrašča v našo 
vsakdanjo miselnost, kar seveda ni dovolj. 

Za letos je bila z resolucijo na ravni SFRJ načrtovana vrsta 
potez ekonomske politike (predpisov, ukrepov in sistemskih 
rešitev) v okviru izvajanja I. faze programa stabilizacije. Kaže, 
da je že mogoče ugotavljati, da se I. faza razteza na nekoliko 
daljše obdobje od predvidenega. Glede sistemskih rešitev in 
ukrepov ekonomske politike je določen zastoj zlasti pri tistih 
predpisih, ki naj bi pomenili boleče in neposredne spre- 
membe v materialnih odnosih, kot so npr. ukrepi za finančno 
konsolidacijo. Jasno pa je, da bodo rešitve iz tega paketa 
zakonov in drugih ukrepov s stališča realnih bilanc podrle 
marsikakšno iluzijo 1) in tudi v naši republiki povzročile pov- 
sem drugačne relacije - denimo pri delitveni politiki. 

V snovanju, dometu in posledicah ukrepov ekonomske poli- 
tike je v letu 1984 nedvomo več ekonomskih meril in zakonito- 
sti kot prejšnja leta (vpliv politike realnejšega tečaja in obresti, 
ožji okvirji porabe, vzpostavljanje nekaterih realnejših cenov- 
nih paritet itd.), močni pa so tudi pritiski za takšno urejanje 
gospodarskih tokov, ki bi obšlo vlogo in interese razvojno 
trdnejšega združenega dela (pritiski za cesijo deviz, zmanjše- 

1) Izračuni v analizi, ki je pred vami, temeljijo le na že sprejetih 
rešitvah ekonomske politike in na dosedanjem sistemu obračuna. 
Materialne posledice in učinke sprememb je namreč možno s stro- 
kovnega stališča korektno vpeljati v bilanco šele, ko so speljane in 
sprejete dokončne rešitve; pri nekaterih ožjih, konkretnih ukrepih pa 
šele, ko se odrazijo v stvarnih materialnih tokovih. V prilogi k analizi 
pa podajamo prikaz nekaterih možnih učinkov predvidenih spre- 
memb, o kakršnih je tekla razprava v septembru. 

vanje samostojnosti izvoznikov, nekatere rešitve iz kreditno 
denarne politike itd.). Pot za zoperstavljanje takšnim priti- 
skom je v razvijanju in spodbujanju tistih elementov samou- 
pravnega sporazumevanja v združenem delu v celotnem jugo- 
slovanskem prostoru, ki so se izkazali in potrdili kot učinkoviti 
in perspektivni. 

Pri razvojnih razmišljanjih in snovanjih na pragu leta 1985 
velja upoštevati še nekatere druge okoliščine: dejavniki, ki bi 
jim približno lahko rekli tudi psihološki, dosti močneje opre- 
deljujejo gospodarske in druge tokove, kot v preteklosti. Pri 
cenah - denimo - psihoza sama postaja faktor rasti, saj si 
gospodarski subjekti sproti prizadevajo vkalkulirati lastna 
pričakovanja glede splošne rasti cen. 

Nadvse je tudi pomembno vprašanje, kako izzvati večjo 
motiviranost, in sprostiti potenciale znanja in ustvarjalnosti. 
Za obdobja priprav srednjeročnih planov, kakršno je tudi zdaj, 
je bila vselej značilna živahna aktivnost, snovanje. Zdaj tega ni 
čutiti. Ob pretirani zazrtosti v sprotno gospodarjenje in poslo- 
vanje obstaja resna nevarnost, da bodo plani bolj fasade in 
sami sebi namen, namesto, da bi bili razvojni koncepti in 
dogovorjena strategija. Treba pa je poudariti, da se tudi v tem 
smislu, kakor tudi s stališča kvalitete v gospodarjenju in 
prilagodljivosti objektivnim pogojem med organizacijami 
združenega dela ter drugimi subjekti odvija določena diferen- 
ciacija. 

Pogoji gospodarjenja in poslovanja, kot izhajajo iz prvih 
predvidevanj na ravni SFRJ za prihodnje leto, pa so v zname- 
nju naslednjih devetih nalog: izboljšanja položaja gospodar- 
stva v ekonomskih odnosih s tujino, kjer je na prvem mestu 
odločno nadaljevanje ofenzivne izvozne usmeritve; nadalj- 
njega oživljanja in stabiliziranja rasti proizvodnje ter izvoza; 
zagotavljanja razmer, v katerih bi se lahko nazadovanje real- 
nih osebnih dohodkov ustavilo in zagotavljanja aktivne 
socialne politike; zadrževanja potrošnje v okvirih razpoložlji- 
vih sredstev; nadaljnje finančne konsolidacije gospodarstva 
in bank; manjšanja inflacije; nadaljevanja nujnih sistemskih 
sprememb; nadaljevanje "politike za hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja Kosova; 
nadaljnje krepitve splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

Po zveznih gradivih naj bi k izpeljavi tega med drugim 
prispevalo vzpostavljanje deviznega tržišča, aktivna politika 
enotnega in realnega tečaja dinarja, ukrepi ekonomske poli- 
tike v prid proizvodnje blaga in storitev za izvoz, s posebno 
spodbudo višjim oblikam ekonomskega sodelovanja s tujino, 
politika za uravnoteženo menjavo s posameznimi regijami in 
deželami - z dodatnim spodbujanjem sodelovanja z deželami 
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v razvoju, zadolževanje samo tistih subjektov v tujini, ki zago- 
tavljajo vračanje kredita, spodbujanje tujega finančnega 
sodelovanji skozi skupna vlaganja v naše gospodarstvo itd. S 
kreditno monetarno politiko naj bi - po teh prvih konceptih - 
v prihodnjem letu med drugim vplivali na omejevanje narašča- 
nja domačega povpraševanja, ter stopnje inflacije, v okviru 
finančne konsolidacije gospodarstva in bank zagotovili izbo- 
Ijšanje likvidnosti - posebno v gospodarsko manj razvitih 
republikah in Kosovu, banke naj bi nadaljevale z reprogrami- 
ranjem kreditnih obveznosti OZD na selektivni osnovi, 
pospešili naj bi cirkulacijo denarnih sredstev itd. V investicij- 
ski politiki se naj bi tudi z ukrepi na ravni federacije nadalje- 
vala politika selektivnega omejevanja naložb, spodbujala pa 
večja vlaganja v programe, ki prispevajo k večanju izvoza 
blaga in storitev, med drugim pa naj bi z ukrepi davčne in 
kreditne politike spodbujali varčevanje občanov ter njihova 
večja vlaganja v razvoj drobnega gospodarstva, stanovanjsko 
izgradnjo in druge namene. 

II. SVET IN Ml 
Sedanji gospodarski položaj v svetu je izrazito nasprotujoč. 

V razvitih državah OECD na čelu z ZDA je po nekajletni 
recesiji v preteklem letu začela oživljati gospodarska rast in se 
v letošnjem letu še povečuje. Medtem ko naj bi družbeni 
proizvod dežel OECD v letošnjem letu v poprečju narastel za 
okoli 3,6%, najrazvitejše dežele te organizacije pričakujejo 
celo okoli 5% rast. Ob umirjeni inflaciji (4-5%) dežele OECD 
predvidevajo, da bo gospodarska rast v letu 1985. nekoliko 
nižja, vendar bo še naprej zadovoljiva. Poleg ZDA so se tudi v 
razvitih evropskih državah začeli kazati znaki oživljanja proi- 
zvodnje. Nasprotno pa je položaj dežel v razvoju, še zlasti 
najmanj razvitih, vse prej kot ugoden. Ob nizkih cenah suro- 
vin, ki so dosegle najnižjo raven po vojni, ob upadanju izvoza 
in bremenu velike zadolženosti - ki se zaradi politike visokih 
obrestnih mer in precenjenega dolarja ne znižuje - se kljub 
predvideni rasti obsega svetovne trgovine še ne kaže izhod iz 
njihove težke situacije. 

Jugoslavija kljub statusu države na prehodu med deželami 
v razvoju in srednjerazvitimi deželami, bolj občuti težave, ki 
tarejo ostale dežele v razvoju. Ob siceršnjem povečevanju 
proizvodnje in izvoza se prav tako otepa z bremenom porav- 
navanja obveznosti do tujine, ki ob hudih devizno likvidnost- 
nih težavah krojijo splošne pogoje gospodarjenja. Višina kon- 
vertibilnih obveznosti do tujine v letošnjem letu (preko 5 mlrd 
$) kljub povečevanju izvoza blaga in storitev ter reprogramira- 
nju dela glavnice dolga (okoli 2 mlrd $ konvertibilno) obreme- 
njuje nad 40% tekočega deviznega priliva. 

Čeprav je v SR Sloveniji zaradi velikih izvoznih naporov v 
zadnjih letih tekoči devizni priliv manj obremenjen z obvez- 
nostmi do tujine (okoli 25%), je devizno-likvidnostna situacija 
težka. Devizni prilivi tudi letos zaostajajo za fizičnim gibanjem 
izvoza. V prvih osmih mesecih je bil v SR Sloveniji dosežen v 
skupni menjavi za okoli 6% nižji priliv od izvoza blaga in 
storitev kot v osmih mesecih lani, s konvertibilnega področja 
pa je bil le za 8% večji. Zaostajanje konvertibilnega deviznega 
priliva je predvsem posledica naraščanja izvoza na osnovi 
negotovinskega načina poslovanja s tujino, počasnejšega pri- 
liva od kreditiranja izvoza v preteklih letih ter upadanja inve- 
sticijskih del v tujini. 

Ob povečevanju deviznega odliva za uvoz blaga in storitev 
2) se tako zaostruje devizno-likvidnostna situacija slovenskih 
bank, ki so prisiljene zadrževati naloge za plačilo v tujino 3). 
Poleg tega se izpostavlja tudi vprašanje pokrivanja obveznosti 
plačila anuitet za infrastrukturne objekte, ki naj bi se rešilo z 
dodatnim združevanjem sredstev za te namene. 

SR Slovenija letos redno odplačuje anuitete do tujine 4), ki 
so po podatkih Narodne banke Jugoslavije v prvih osmih 
mesecih znašale 250 mio $ (159 mio $ glavnica in 91 mio $ 
obresti), poleg tega pa redno odvaja zakonsko določeni delež 
od tekočih deviznih prilivov v Narodno banko Jugoslavije. 
Ostale republike in pokrajini pri tem odvajanju kasnijo (konec 
septembra je zaostanek znašal okoli 38 mio $) kar otežuje 

2) v prvih osmih mesecih je bil odliv na konvertibilno področje za 
13% višji kot v istem obdobju lani. 

3) LB-ZB je imela mesečno okoli 35 mio J zadržanih nalogov OZD 
za plačilo v tujino. 

4) Po sedaj znanih podatkih je bilo za SR Slovenijo letos reprogra- 
miranih 62 mio S glavnice. 

preskrbo z energetskimi surovinami, saj se je na računu 
Narodne banke Jugoslavije v ta namen nabralo komaj 40% 
predvidenih sredstev za leto 1984. 

Na blagovnem področju smo v Sloveniji v prvih devetih 
mesecih letos v skupni menjavi dosegli presežek v višini 17 
mio S oziroma 91 mio $ v menjavi s konvertibilnim področjem. 
V primerjavi z resolucijo zastavljenimi gibanji in ocenami za 
letošnje leto ugotavljamo, da bodo relativno ugodni rezultati 
(visoko pokritje uvoza blaga z izvozom blaga, presežek v 
zunanjetrgovinski menjavi) doseženi na nižji ravni od predvi- 
dene. Tako ocenjujemo, da bi letos nominalno 5) izvozili 
skupaj za 9% več blaga oziroma za 15% več na konvertibilno 
področje kot lani. 

Kljub določilom letošnje devizne politike o omejevanju 
zunanjetrgovinskih poslov, ki se gibljejo v razmerju 1:1, je 
povečanje izvoza v pretežni meri rezultat povečane menjave 
na osnovi kompenzacij, kooperacij ter maloobmejne menjave. 
Vsekakor je v prihodnje treba podpirati večje vključevanje ozd 
v mednarodno menjavo z dolgoročnimi proizvodnimi koope- 
racijami ter obmejno menjavo, ki naj bi rastla po enaki stopnji 
kot konvertibilni izvoz, zmanjšati pa obseg kompenzacijskih 
poslov, ki se predvsem razraščajo v Jugoslaviji kot celoti (v SR 
Sloveniji so v šestih mesecih letos zajemali 10% vseh poslov 
1:1, v Jugoslaviji pa kar 24%). Ob izločitvi vrednosti izvoza po 
teh oblikah menjave 6) iz skupnega izvoza na konvertibilno 
področje lahko ugotovimo, da se dosedanji letošnji redni 
izvoz sploh ni povečal glede na lanskoletni. 

Tudi uvoz blaga je letos pod načrtovanim. Na nižji skupini 
uvoz SR Slovenije je vplivalo tudi določilo letošnje devizne 
politike, ki veže možnost uvoza s klirinškega področja 7) na 
izvoz na to področje. Tako je ob skrajno racionalnem uvozu 
blaga s konvertibilnega področja oskrba proizvodnje z uvoz- 
nimi surovinami in reprodukcijskimi materiali problematična 
8) - tudi zaradi zmanjševanja uvoza s klirinškega področja. 
Ocenjujemo, da bi v tem letu skupni uvoz ostal nominalno na 
nivoju lanskega leta, konvertibilni uvoz pa bi bil nominalno za 
okoli 5% (realno okoli 2%) večji kot lani. 

Neuspelo oblikovanje reprodukcijskih povezav, ki v celot- 
nem jugoslovanskem prostoru tekom letošnjega leta ni zaži- 
velo, je v boju ozd za pridobivanje deviz pripeljalo do izvoza 
surovin in reprodukcijskih materialov. Tako je neuspelo dogo- 
varjanje med ozd - proizvajalci surovin in predelovalno indu- 
strijo - ter samoupravno sporazumevanje le-teh o razporeja- 
nju skupno ustvarjenega deviznega prihodka oskrbo s surovi- 
nami še dodatno poslabšalo. Letos se je v Jugoslaviji, delno 
pa tudi v SR Sloveniji, povečal delež izvoza surovin in repro- 
dukcijskih materialov v skupnem izvozu 9). Oskrbo proizvod- 
nje so tako organizacije združenega dela v večji meri kot v 
preteklosti ohranjale s povečanjem uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala na osnovi poslov 1:1 ter s koriščenjem 
posebnih blagovnih kreditov. 

Dohodkovni položaj izovznikov na konvertibilno področje 
so v letošnjem letu določali predvsem gibanje tečaja dinarja, 
rast domačih cen, izvozne spodbude in cene, ki jih izvozniki 
dosegajo na tujih trgih. Drsenje tečaja dinarja je ob relativno 
umirjeni rasti domačih cen v prvih petih mesecih ohranjalo 
relativno ugodno konkurenčno sposobnost izvoznega gospo- 
darstva na mednarodnih tržiščih. Od začetka junija pa se je 
začel položaj spreminjati. Pospešeno drsenje tečaja dinarja je 
sicer sledilo uradno statistično registriranemu naraščanju 
domačih cen10, vendar se je tudi zaradi bohotenja izsiljenih 

5) Na osnovi šestmesečnih podatkov o porastu izvoznih cen za 6% 
in uvoznih cen za 4% ocenjujemo, da bi izvozne cene v letošnjem letu 
porastle za 5%, uvozne pa za 3%. Tako bi skupni izvoz realno 
porastel okoli 4%, izvoz na konvertibilno področje pa za okoli 10%. 

6) V osmih mesecih je ta izvoz porastel že na 32% izvoza na 
konvertibilno področje. 

7) Uvoz s klirinškega področja je bil v prvih devetih mesecih kar za 
15% pod lanskoletnim. 

8) Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala je v celotnem kon- 
vertibilnem uvozu dosegel že 90,5%. 
9 V izvozu Jugoslavije je bilo v šestih mesecih letos 8% surovin, v 
izvozu SR Slovenije pa 3,5%. V primerjavi z istim obdobjem lani, se je 
izvoz surovin v Jugoslaviji povečal za 11%, v SR Sloveniji pa za 5%. 10 V prvih osmih mesecih je dinar v primerjavi s petimi konvertibil- 
nimi valutami (ameriški dolar, zahodnonemška marka, francoski 
frank, avstrijski šiling in italijanska lira), ki predstavljajo okoli 90% 
deviznega priliva SRS, zdrsnil za okoli 26%, medtem ko so se cene 
proizvajalcev povečale za okoli 27%. 

poročevalec 11 



cen (t.i. sive cene) dohodkovni položaj ponovno slabšal. 
Čeprav so bile republiške in tudi zvezne izvozne spodbude v 
letošnjem letu sprotno izplačevane, OZD izvoznice po odmrz- 
nitvi cen niso mogle ustrezno nadomestiti zaostajanja 
dohodka pri izvozu na konvertibilna tržišča v primerjavi s 
prodajo na domačem trgu. Še posebej zato, ker je tudi devizni 
izkupiček spričo nizkih (ponekod vse nižjih) cen, ki jih iztr- 
žimo na zunanjih trgih, v bistvu skromen. 

Ob predvidenih obveznostih do tujine, ki jih ima v prihod- 
njem letu Jugoslavija in s tem tudi SR Slovenija, se pred naše 
gospodarstvo postavljajo zahtevne izvozne naloge. V 1985. 
letu zapade v plačilo za celotno Jugoslavijo 3.450 mio $ 
glavnice (konvertibilno področje), poleg tega pa še 2.250 mio 
$ konvertibilnih obresti. Kljub prvim ocenam o reprogramira- 
nju glavnice v višini 2.100 mio $ (za SR Slovenijo to ocenju- 
jemo na okoli 220 mio $) breme odplačil in s tem povezana 
likvidnostna in splošna gospodarska situacija prihodnje leto 
ne bo bistveno lažja11. Zaradi tega ocenjujemo, da bo v letu 
1985 potreben za SR Slovenijo 14% izvoz blaga in storitev, (ob 
ocenjeni rasti izvoznih cen bi to realno pomenilo okoli 10% 
rast), ob tem pa opozarjamo, da moramo v okviru predvide- 
nega 10% uvoza (okoli 6,5% realno) nujno zagotoviti potrebna 
devizna sredstva za večji uvoz opreme12 in s tem zagotoviti 
tehnološko prestrukturiranje, sicer v prihodnjem in naslednjih 
letih ne moremo računati z uspešnim naraščanjem izvoza. Ta 
se mora nasloniti na drugačne kvalitetne osnove, da bo tudi 
devizno laKko bolj donosen. 

III. SLOVENSKO ZDRUŽENO DELO 
V JUGOSLOVANSKEM PROSTORU 

Vključenost slovenskega gospodarstva v širši jugoslovanski 
gospodarski prostor se odraža na več načinov - v različnih 
oblikah sodelovanja z organizacijami združenega dela iz dru- 
gih republik in avtonomnih pokrajin in medrepubliških bla- 
govnih ter finančnih tokovih. Povezovanje slovenskih organi- 
zacij združenega dela z organizacijami združenega dela iz 
drugih republik ter avtonomnih pokrajin poteka od enostav- 
nega komericalno pogodbenega sodelovanja do razvitejših 
oblik samoupravnega združevanja dela in sredstev ter dohod- 
kovnih odnosov na dolgoročnih osnovah. Zaradi različnih 
interesov in možnosti se obseg, kvaliteta in struktura sodelo- 
vanja po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah 
močno razlikuje. 

S SR Hrvatsko je razvito sodelovanje predvsem na področju 
energetike, kmetijstva, kemične in papirne industrije in se 
odraža tudi v nekaj že realiziranih, začetih ali načrtovanih 
skupnih projektih (npr. jedrska elektrarna krško in Prevlaka, 
skupna vlaganja za pridelovanje sladkorne pese, olja, žita ter 
nekaterih drugih kmetijskih proizvodov, v proizvodnji surovin 
za proizvodnjo nekaterih krmil, v proizvodnji umetnih gnojil 
itd.). Z organizacijami združenega dela SR Srbije sodeluje 
slovensko gospodarstvo predvsem na področju energetike, 
agroživilstva, črne metalurgije, barvne metalurgije, kemične 
industrije in elektronske industrije. Sklenjena je tudi vrsta 
samoupravnih sporazumov - nekaterih tudi dolgoročnih - o 
skupnih vlaganjih ter o dobavah slovenskemu gospodarstvu 
deficitarnih surovin in proizvodov (npr. premog, pločevina, 
baker, cink in cinkove legure, steklena vlakna, kremenjak, 
olje, detergenti itd.). Najpomembnejše področje povezovanja 
z oranizacijami združenega dela SAP Vojvodine je agroživilski 
kompleks. Namen teh vezi je omogočiti razvoj in večjo proi- 
zvodnjo osnovnih kmetijskih proizvodov ter tudi po tej poti 
zagotavljati dovolj hrane v SR Slovenfji. Vrsta projektov na 
osnovi skupnih vlaganj je v fazi realizacije, več pa jih je tudi v 
fazi priprave. Različne oblike sodelovanja so prisotne tudi v 
črni metalurgiji, gumarski in kemični industriji. Sodelvoanje 
industrijskih organizacij združenega dela SR Slovenije in SAP 
Vojvodine na načelih skupnih vlaganj kljub določenim teža- 
vam napredu,e, kar se odraža v več skupnih projektih. Gospo- 
darsko sodelovanje s SR Bosno in Hercegovino je najbolj 
razvito pri proizvodnji električne energije in premoga, v črni in 

11 Za Jugoslavijo se v prvih analizah za prihodnje leto ugotavlja, da 
bo devizno-likvidnostna situacija še težja od letošnje. 12 V osmih mesecih letos je bilo po podatkih iz uvoznih carinskih 
deklaracij uvoženo le za 61 mio S opreme in rezervnih delov za 
investicijsko vzdrževanje s konvertibilnega področja, kar znaša le 
7% vsega blagovnega uvoza s tega področja. 

barvni metalurgiji in v nekaterih panogah predelovalne indu- 
strije, zlasti kovinsko-predelovalni, medtem ko na nekaterih 
drugih področjih še ni zaživelo na trajnejših osnovah. Sodelo- 
vanje slovenskega gospodarstva z organizacijami združenega 
dela v SR Makedoniji je bilo manj intenzivno, se pa v zadnjih 
letih krepi predvsem na osnovi skupnih vlaganj, zlasti na 
področju kovinsko-predelovalne industrije, barvne metalur- 
gije, tekstilne industrije in kmetijstva. Na osnovi skupnh vla- 
ganj se povečuje tudi sodelovanje z gospodarstvom SR Črne 
gore zlasti v kovinsko-predelovalni in tekstilni industriji ter 
turizmu, interes pa obstaja tudi v črni in barvni metalurgiji. 
Sodelovanje z gospodarstvom SAP Kosovo je šibkejše in 
poteka predvsem na področju barvne metalurgije, kovinsko- 
predelovalne industrije, predelave kemičnih proizvodov, kme- 
tijstva in energetike. 

Pri tem se je doslej dokaj ugodno razvijalo sodelovanje, 
spodbujeno z zakonodajo glede hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in pokrajin, o sovlaganjih organiza- 
cij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združe- 
nega dela iz manj razvitih republik in SAP. V obdobju 
1981 -1983 sta bila podpisana 102 samoupravna sporazuma o 
skupnih vlaganjih in na manj razvita območja je bilo usmerje- 
nih 76% vseh predvidenih sredstev, ki naj bi jih slovenske 
organizacije združenega dela v tem obdobju namenile za 
skupne naložbe v okviru polovice obveznosti do Sklada fede- 
racije. Rezultati po posameznih območjih so različni: - naju- 
godnejši so v SR Bosni in Hercegovini, ugodni v SR Makedo- 
niji in Črni gori, medtem ko je združevanje dela in sredstev s 
SAP Kosovo zaenkrat še skromno. Na osnovi do sedaj spreje- 
tih samoupravnih sporazumov bo v letu 1984 usmerjenih na 
manj razvita območja 54% predvidenih sredstev za skupna 
vlaganja, v letu 1985 pa 34%. V letu 1984 in 1985 obseg 
samoupravnega združevanja sredstev za skupna vlaganja v 
manj razvitih republikah po oceni vendarle lahko presegal 
50% obveznosti do Sklada federacije, računati pa je z neko- 
liko ugodnejšimi rezultati tudi pri skupnih vlaganjih v SAP 
Kosovo. 

Največ samoupravnih sporazumov je bilo sklenjenih za 
skupna vlaganja v predelovalni industriji. Razen s sredstvi iz 
obveznosti do pospeševanja gospodarskega razvoja manj 
razvitih republik in SAP Kosovo sodelujejo organizacije zdru- 
ženega dela tudi z drugimi sredstvi, kar še zlasti velja za 
programe v surovinski proizvodnji, medtem ko pri vlaganjih v 
energetiko sodelujejo pretežno z drugimi sredstvi. 

Kljub objektivnim obojestranskim interesom za povezova- 
nje, ki ga spodbuja delno drugačen način razvojne pomoči 
manj razvitim v skladu z obojestranskim ekonomskim intere- 
som, težav tu ne manjka. Gre npr. za pomanjkanje kvalitetnih 
razvojnih programov, omejeno akumulacijsko sposobnost 
organizacij združenega dela in slabo likvidnost bank, dolgo- 
trajnost postopkov pri oblikovanju samoupravnih sporazu- 
mov, administrativne ovire itd. V prihodnje bo potrebno 
odpravljati zlasti te ovire. V SR Sloveniji že tečejo aktivnosti 
pri posameznih nosilcih, ki naj bi dale impulz procesom 
samoupravnega združevanja dela in sredstev, terjajo pa tudi 
aktivno sodelovanje nosilcev iz manj razvitih republik in SAP 
Kosovo pri razreševanju teh problemov. Izboljšati bo treba 
kvaliteto samoupravnih sporazumov, kar naj bi omogočilo 
tesnejše spletanje dohodkovnih odnosov in zmanjševanje 
obsega kreditnih odnosov, ki so v dosedanjih samoupravnih 
sporazumih še močno prisotni. 

Razpoložljivi podatki kažejo,13 da je v primerjavi s preteklim 
srednjeročnim obdobjem na splošno dosežen napredek pri 
povezovanju z organizacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik. Vendar je potrebno pri tem opozoriti na nekatere ugoto- 
vitve in probleme, ki imajo pomembno težo pri obravnavanju 
vključevanja slovenskega gospodarstva v širši jugoslovanski 
prostor. Interes slovenskih organizacij združenega dela je 
najbolj izražen za sodelovanje pri proizvodnji reprodukcijskih 
materialov in surovin, saj so možnosti za oskrbo na sloven- 
skem trgu in v tujini močno omejene. Pri tem pa so slovenske 
organizacije združenega dela večkrat v neugodnem položaju 
tako pri oblikovanju cen, zagotavljanju deviznih sredstev, 
oskrbi s proizvodi itd. Pogoste so različne motnje v že vzpo- 

13 Opozoriti je potrebno na velike pomanjkljivosti v informacijskem 
sistemu pri spremljanju različnih oblik gospodarskega sodelovanja 
ter na neprimernost obstoječih evidenc. 
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stavljenem sodelovanju, trganje reprodukcijskih verig ter izi- 
gravanje SRrejetih obveznosti iz sporazumov in dogovorov. V 
splošnih manj stabilnih ekonomskih razmerah je opazen umik 
k kratkoročnejšim oblikam sodelovanja. Ismeritev k višjim 
oblikam sodelovanja je prešibka in tudi pri skupnih vlaganjih 
gre v veliki meri še za kreditne odnose. Velja opozoriti še na 
dejstvo, da marsikatera določila že sprejetih samoupravnih 
sporazumov o sodelovanju izhajajo ponekod iz monopolnega 
položaja proizvajalca deficitarnih proizvodov ter se tako spre- 
vračajo v obliko izsiljevanja dodatnih ugodnosti. 

Analiza podatkov o menjavi blaga in storitev14 SR Slovenije 
z drugimi republikami kaže, da se nadaljuje relativno narašča- 
nje nabav blaga in storitev iz drugih republik. Prodaje so več 
let upadale, nato pa spet začele relativno naraščati. Tako se je 
povečal obseg prodaj v primerjavi z družbenim proizvodom 
od 85,8% v letu 1980 na 87,7% v letu 1982, vendar pa je še 
vedno manjši kot v začetku 70-tih let. Močno pa se je povečal 
obseg nabav v primerjavi z družbenim proizvodom in sicer od 
66,9% v letu 1980 na 76% v letu 1982. Različna dinamika 
nabav in prodaj vpliva na izrazito upadanje presežka prodaj 
nad nabavami, ki se je Od okoli 30% družbenega proizvoda v 
obdobju 1970-1978 znižal na 11,8% v letu 1982. 

Dosedanja gibanja nabav in prodaj kažejo, da,zaokroževa- 
nje gospodarskih struktur v drugih republikah in pokrajinah 
ožijo možnosti prodaje slovenskega blaga. Delež prodaj v 
druge republike v skupnih prodajah SR Slovenije se je v letu 
1982 še nadalje nekoliko zmanjšal in je znašal 23,9%. Sloven- 
ske organizacije združenega dela se vse bolj usmerjajo v 
izvoz, medtem ko ostaja prodaja na slovenskem trgu na pri- 
bližno enaki ravni. 

Prek polovico vseh prodaj realizirajo industrijske organiza- 
cije združenega dela, pri tem pa so najmočneje zastopane 
predelava kovin, proizvodnja prometnih sredstev, predelava 
kemičnih izdelkov, strojegradnja in proizvodnja končnih tek- 
stilnih izdelkov. Tudi v strukturi vseh nabav so najmočneje 
zastopani industrijski izdelki - predvsem naftni derivati, pre- 
delane kovine, živilski proizvodi, prometna sredstva, elek- 
trični stroji ter proizvodi črne metalurgije - vendar pa je 
odvisnost od nabav v drugih republikah največja pri proizvo- 
dih bazične industrije (zlasti energije in surovin). 

Najmočneješi so blagovni tokovi s sosednjo republiko 
Hrvatsko, sledijo ožja Srbija. SR Bosna in Hercegovina ter 
SAP Vojvodina. Vendar pa podatki za leto 1982 kažejo, da se 
krepijo gospodarske vezi z manj razvitimi in teritorialno bolj 
oddaljenimi republikami. 

Obraten tok kot pri blagovnih tokovih, je značilen za 
finančne tokove v federacijo in v druge republike ter avtono- 
mni pokrajini. V obdobju 1981-1982 so se relativno povečali 
odlivi kot tudi-prilivi, vendar pa se je zaradi hitrejše rasti 
odlivov delež neto odlivov v družbenem proizvodu povečal od 
7,4% v letu 1980 na 8,8% v letu 1983. Za leto 1984 in 1985 pa 
kaže, da bodo neto odlivi sredstev v federacijo in v druge 
republike ter avtonomni pokrajini znašali okoli 8% družbe- 
nega proizvoda. 

Finančne odlive sestavljajo najrazličnejši odlivi sredstev iz 
neproizvodnih dejavnosti, akumulacije in iz sredstev prebival- 
stva, vendar pa imajo v strukturi največji delež odlivi sredstev 
za zvezni proračun (kotizacija in odliv temeljnega prometnega 
davka, ki skupaj predstavljata okoli 40% vseh odlivov), neto 
plasmaji gospodarstva in bank izven SR Slovenije (okoli 30%) 
ter plačila obveznosti (obvezno posojilo in sredstva za skupne 
naložbe) za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonome pokrajine Kosovo (12 do 13% vseh 
odlivov). Medtem ko so podatki o prispevkih zveznemu pro- 
računu in prispevkih za manj razvita območja razčiščeni, pa je 
spremljanje plasmajev gospodarstva in bank zaradi 
pomanjkljivega informacijskega sistema ter različnih oblik 
odlivov še precej nejasno. 

Odliv sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč v 

"Gibanje nabav in prodaj blaga in storitev zajema statistična 
raziskava PB-11 - »Poročilo organizacij združenega dela v gospo- 
darstvu o reprodukcijski porabi, zalogah, nabavah in prodaji«, ki jo 
izvajajo republiški in pokrajinski zavodi za statistiko v sodelovanju z 
Zveznim zavodom za statistiko. Opravlja se vsako drugo leto. Zadnja 
raziskava za Jugoslavijo je za leto 1980, za Slovenijo pa za leto 1982! 
Vrh tega so evidence o menjavi organizacij združenega dela z dru- 
gimi republikami še pomanjkljive, vseeno pa ne gre podcenjevati 
njihove ilustrativnosti. 

drugih republikah in pokrajinah se povečuje zaradi nekaterih 
dodatnih obveznosti. Sodelovanje SR Slovenije pri reševanju- 
nekaterih drugih razvojnih problemov v Jugoslaviji (na 
področju infrastrukture, proizvodnje hrane) pa je vplivalo na 
povečanje drugih odlivov proračuna SR Slovenije v druge 
republike in pokrajini. Odlivi dela osebnih dohodkov in nanje 
vezanih prispevkov začasno zaposlenih delavcev iz drugih 
republik se kljub povečanju števila zaposlenih zmanjšujejo 
zaradi splošnega realnega padca osebnih dohodkov. 

Na strani prilivov predstavljajo povračila zveznih stimulacij 
slovenskim izvoznikom, v letu 1983 že okoli 80% vseh prilivov; 
ta delež se bo leta 1985 ob predvideni nadaljnji rasti izvoza 
povečal. Zaradi sprememb v sistemu financiranja se delež 
prispevkov zveznega proračuna za Skupnost invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja ter za financiranje pokojnin bor- 
cev zmanjšuje. To velja tudi za priliv anuitet iz sklada federa- 
cije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomne pokrajine Kosovo; na kar med drugim 
vpliva tudi odlog vračila posojil za SAP Kosovo, ki tega poso- 
jila ni bilo sposobno samo vrniti. 

IV. TRG IN ODNOSI CEN 
Kljub nekaterim pozitivnim rezultatom gospodarjenja v I. 

polletju letošnjega leta tako na ravni SFRJ kot tudi v SR 
Sloveniji, ostajajo rezultati protiinflacijske politike še naprej 
nezadovoljivi. 

Strukturni problemi (neizkoriščenost kapacitet in ozka grla 
v proizvodnji, pokrivanje izgub zaradi zgrešenih investicij itd.) 
preko naraščajočih stroškov proizvodnje pogojujejo stroš- 
kovno inflacijo. 

Čeprav smo uspeli zmanjšati vse oblike notranje porabe 
(osebno, skupno, splošno ter investicijsko porabo) so prevla- 
dali stroškovni vplivi inflacije - rast porabljenih sredstev in 
materiala, izgube, tečaj dinarja in tečajne razlike, obresti in 
naraščanje cen vhodnih materialov - in vplivali na dogajanja 
v tržnih in produkcijskih razmerjih ter na rast cen in inflacije v 
letošnjem letu. 

Na svetovnem trgu je prišlo junija in julija letos do relativ- 
nega znižanja cen skoraj vseh osnovnih surovin (Olje, sladkor, 
koruza, pšenica, aluminij, cink, baker, tobak, les, bombaž, 
kavčuk itd.) v povprečju za več kot 10%. Pri nas je proces 
obrnjen. Cene surovin in repromateriala - tudi tistih, ki na 
svetovnem trgu padajo - so porasle in naraščale hitreje od 
cen industrijskih izdelkov. Bistveno vlogo so tu odigravale 
cene energije, naftnih derivatov, črne metalurgije, barvastih 
kovin, usnja in krzna, preje in tkanin itd.), tako so cene 
surovin in repromaterialov v prvih osmih mesecih letošnjega 
leta porasle za 398,9% (glede na raven 1980. leta), industrijske 
cene proizvajalcev pa za 370,5%, s čimer se veča razkorak cen 
v škodo predelovalnega sektorja. 

Podobno dinamiko so imele tudi cene kmetijskih proizvo- 
dov, višjo rast cen pa v letošnjih osmih mesecih beležimo pri 
cenah industrijskih živilskih izdelkov. 

Letošnji ukrepi na področju politike cen niso mogli delovati 
protiinflacijsko, ker so poglavitna žarišča tržnega neravno- 
težja (trganje reprodukcijskih vezi, pritiski prek sivih cen, višja 
rast materialnih stroškov od celotnega prihodka, teritorialni 
monopoli, neravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, 
zlasti v sektorju reprodukcijskega materiala itd.) prevladovala 
v generiranju inflacije. Intenzivni inflacijski impulzi so izhajali 
iz neusklajenosti med sektorji surovin in repromateriala ter 
proizvodnje in predelave, kjer je bil razkorak med ponudbo in 
povpraševanjem najbolj izrazit pri proizvodih baznega dela 
črne in barvne metalurgije, petrokemije in energetike, pri 
kmetijskih pridelkih in lesu. 

V pogojih monopolne ponudbe in deficitarnosti surovin in 
repromaterialov, je stroškovni pritisk vhodnih materialov (tudi 
prek sivih cen) sistematično predstavljal povečevanje stroš- 
kovne inflacije. Proizvajalci končnih izdelkov so v svoj« cene 
vgrajevali tudi visoko rast cen naftnih derivatov (23,6% od 
začetka leta), črne metalurgije (26%), rud barvastih kovin 
(63%), predelanih barvastih kovin (52%), nekovinskih rudnin 
(33%) ter ponekod 100 do 200% večje tržne cene vhodnih 
materialov od statističnih. 

Kljub povečanju cen v surovinskih sektorjih decembra 1983 
in njihovem letošnjem pospeševanju pri deficitarnih surovi- 
nah in repromaterialih še ni opaziti povečanja proizvodnje in 
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produktivnosti, kar pomeni, da se s pospešenim poviševa- 
njem cen le blažijo posledice strukturnih zablod iz preteklosti 
in prepočasnega kvalitativnega razvoja. 

Predelovalne panoge v SR Sloveniji tudi z višjimi cenami 
gotovih izdelkov ne dohitevajo stroškov proizvodnje. Stroški 
za porabljene surovine in material so v slovenskem gospodar- 
stvu v prvem polletju letos naraščali že za 9,9 indeksnih točk 
hitreje od celotnega prihodka, znotraj tega pa so najhitreje 
naraščali stroški za energijo in sicer za 42 indeksnih točk 
hitreje. Izrazita nesorazmerja med rastjo cen gotovih izdelkov 
ter cen surovin in repromaterialov so izkazana tudi v posa- 
meznih predelovalnih panogah slovenskega gospodarstva. 

V prvih šestih mesecih je bil razkorak med rastjo stroškov 
za porabljene surovine in material ter celotnim prihodkom 
največji v: proizvodnji obutve, predelavi nekovinskih rudnin, v 
predelavikemičnih izdelkov, proizvodnji preje in tkanin, proi- 
zvodnji usnja, proizvodnji gradbenega materiala, predelavi 
kovin, proizvodnji el. strojev, proizvodnji tekstilnih izdelkov, 
proizvodnji končnih lesnih izdelkov in proizvodnji prometnih 
sredstev. 

Odraz visokega porasta cen in upadanja kupne moči prebi- 
valstva v drugi polovici letošnjega leta je bil v pešanju pov- 
praševanja po blagu široke potrošnje tudi v naši republiki. 
Zlasti manjše je bilo povpraševanje po trajnih dobrinah in po 
nekaterih živilskih izdelkih. Obenem je bila letošnja oskrba 
trga z blagom široke potrošnje zadovoljiva razen nekaterih 
izjem (čokolada, občasno kava in nekatera zdravila). 

Upadanje absolutne ravni povpraševanja po blagu široke 
potrošnje, ki je bila sicer bolj izrazita v drugih delih države kot 
v SRS, se je odrazilo tudi na selitvi povpraševanja k cenejšim 
in manj kvalitetnim izdelkom. Trend upadanja povpraševanja 
po trajnih proizvodih je pričakovati tudi do konca leta. 

Kljub stabilizacijskim naporom kopičenje problemov in nes- 
kladja na trgu povzročajo rast vseh cen, ki so tudi v letošnjih 
osmih mesecih že presegle predvidene limite. Zato se kot 
nerealna kaže tudi v maju sprejeta projekcija cen, ki je limiti- 
rala rast cen industrijskih proizvajalcev na 30% do konca leta. 
Večina industrijskih panog je limitirane odstotke rasti cen 
presegla že takoj po prenehanju veljavnosti »Odloka o določi- 
tvi najvišje ravni cen« maja meseca, julijska rast cen industrij- 
skih proizvajalcev pa je beležila svojo najvišjo mesečno rast v 
zadnjih 6 letih (zaradi rasti cen črne metalurgije, barvastih 
kovin, lesnih izdelkov, živilskih proizvodov, preje in tkanin, 
prometnih sredstev in strojegradnje). 

V osmih mesecih letošnjega leta je bila ostvarjena nasled- 
nja rast cen: 

Stopnja inflacije (porast cen na drobno merjen v avgustu 84 
glede na avgust 83),je bila 55,6%. Cene življenjskih potrebščin 
so za 52,7% višje kot lani avgusta, cene industrijskih izdelkov 
za 63,5% ter cene kmetijskih proizvodov za 40,5%. 

V. KVALITETA GOSPODARJENJA IN 
POSLOVANJA 

Dolgoročna tendenca pešanja gospodarske rasti, ki jo je 
spremljalo upadanje učinkovitosti gospodarjenja in poslova- 
nja, je prav v tem srednjeročnem obdobju dosegla svojo 
najnižjo točko doslej. Nekateri indikatorji kvalitete gospodar- 
jenja kažejo na preobrat v letu 1983, ob čemer se zastavlja 
ključno vprašanje, ali so bili relativno ugodni rezultati le 
kratkoročen dosežek ali pa naznanjajo trajnejši, na kvalitetnih 
faktorjih temelječ gospodarski razvoj. Po rezultatih sodeč se 
lanskoletna gibanja nadaljujejo tudi letos, vendar s to razliko, 
da je dinamika sprememb šibkejša kot lani. Produktivnost' 
dela v gospodarstvu združenega dela (družbeni proizvod na 
zaposlenega v gospodarstvu) bo po ocenah porasla za 0,4%, v 
industriji pa 1,2%. V osmih mesecih se je produktivnost dela v 
industriji povečala za 1% (merjena z incjeksoma proizvodnje 
in števila zaposlenih v industriji), kar je posledica bistveno 
hitrejšega zaposlovanja kot v preteklih treh letih (indeks rasti 
v osmih mesecih znaša 102,2). Zato se je prispevek rasti 
produktivnosti dela k rasti industrijske proizvodnje znižal z 
68% v letu 1983 na 31% v osmih mesecih letos. Resda se je 
povečal tudi obseg izmenskega dela, vendar pa ne toliko, da 
bi s povečanim obsegom industrijske proizvodnje prispeval k 
hitrejšemu porastu produktivnosti. 

Podobno kot lani se tudi letos slabša ekonomičnost (celotni 
prihodek na porabljena sredstva) gospodarstva. 0,2% padec v 

prvem polletju sicer ne pomeni veliko, vendar je k temu 
pripomogla predvsem nizko obračunana amortizacija, všteta 
v porabljenih sredstvih. Če pa njen vpliv izločimo, znaša 
padec 1%. Tega rezultata tudi do konca leta ne bo mogoče 
popraviti. Dejstvo, da ekonomičnost upada v večini gospodar- 
skih dejavnosti, opozarja na splošno naravo faktorjev, ki na to 
vplivajo - zlasti na povečevanje razkoraka med vhodnimi in 
izhodnimi cenami. Med vsemi dejavnostmi se je ekonomi- 
čnost popravila edino v trgovini (za 0,5%), v gostinstvu in 
turizmu (za 1.0%) in v poslovnih in finančnih storitvah (za 
0,8%), v prometu pa je ostala nespremenjena. Odgovor na 
vprašanje, ali bo po štiri leta trajajočem upadanju ekonomi- 
čnosti gospodarstva le prišlo do pozitivnega preobrata, je ob 
znanih usmeritvah cenovne politike, strukturi jugoslovan- 
skega trga in drugih faktorjih, ki so doslej prispevali k takš- 
nemu razvoju, odvisen konec koncev le od tega, koliko bomo 
zmogli aktivirati kvalitetne faktorje razvoja in gospodarjenja. 
Doslej nam tovrstnih deklarativnih opredelitev in pozivov ni 
manjkalo. Gre pa za to, da ustvarimo tudi potrebne pogoje, ki 
bi tudi praktično omogočili večjo kvaliteto gospodarjenja in 
poslovanja. K temu lahko vodijo bolj stabilne gospodarske 
razmere, vrednotenje proizvodnih tvorcev na osnovi njiho- 
vega prispevka k produktivnosti in izvozno usmerjena 
razvojna politika, ki pomeni pritisk za uvajanje zunanjih meril 
ekonomske učinkovitosti. Uresničevanje teh pogojev soobli- 
kuje splošno okolje, v katerem so organizacije združenega 
dela motivirane in obenem ekonomsko prisiljene, da v svojem 
konkretnem poslovanju iščejo takšne rešitve, ki so s podjet- 
niškega in narodnogospodarskega zornega kota čim bolj 
ekonomsko racionalne in učinkovite. 

Organizacije združenega dela v sedanjih gospodarskih 
razmerah nimajo zadostne potrebe, da bi se pri doseganju 
dohodka bolj oprle na raziskovalno-razvojno delo. Zagotav- 
ljajo si dohodek z zidanjem cen, slabšanjem kvalitete proizvo- 
dov in storitev ipd. Pri prodaji na domačem trgu doslej niso 
bile močneje prisiljene, da bi v funkciji večje uspešnosti in 
konkurenčnosti primerno vključevale znanost in znanje kot 
produkcijska tvorca. 

Bistveno drugače se morajo obnašati tiste organizacije 
združenega dela, ki pomemben delež proizvodnje izvažajo in 
jim v bistvu tuji trg diktira pogoje poslovanja. Take organiza- 
cije svoje poslovanje, rast in razvoj tesneje naslanjajo na 
raziskovalno in razvojno ter inovacijsko dejavnost, saj je to 
bistven pogoj za njihov uspešen nastop in obstoj v okvirih 
mednarodne konkurence in produktivnosti. 

Realnost, v kateri pri tem na splošno dosegamo prenizke 
cene, ne izhaja zgolj iz stopnje kvalitete izdelkov, ki jih znamo 
narediti, ampak tudi iz zapostavljanja marketinške koncepcije 
v načrtovanju in oblikovanju proizvodnih programov OZD, 
torej iz take, ki bi izvirala iz tržnih zahtev. Predpisi, sprotni 
ukrepi (npr. administrativno omejevanje sredstev za propa- 
gando), pa tudi nekatere sistemske rešitve so vse preveč 
zaviralno delovali zoper poskuse, da bi uvajali in spoštovali 
tržna merila. Tako se marketinško ne znamo obnašati doma, 
zato pa tudi ne na tujih trgih, kjer je prav to eden bistvenih 
pogojev za boljši uspeh. Skratka: ne znamo dovolj dobro 
prodati, kar naredimo, ne dovolj dobro narediti, da bi bolje 
prodali. Le višja kvaliteta izdelka, njegove prodaje in vseh 
drugih elementov poslovanja pa daje trdno osnovo za realno 
višjo ceno - tudi v nastopu na konvertibilnih trgih, kjer se 
moramo prebiti v višje cenovne razrede. Tako s stališča tujega 
kot domačega trga je nujna diverzifikacija kvalitete v ponudbi 
proizvodov, ki smo jo zatrli tudi s praktično, vroče-hladno 
domačo politiko cen. 

V razvojnih snovanjih za leto 1985 ne bi smeli več omalova- 
ževati možnosti, ki se za doseganje kvalitetnejše proizvodne 
rasti ponujajo v sodobnejši in učinkovitejši organizaciji proi- 
zvodnih in upravljalskih procesov; v uvajanju inovacij v smislu 
novih proizvodov, novih tehnoloških postopkov in novih 
ustreznejših surovin; v takšni poslovni in prodajni politiki, ki 
ne bo le z nizko ceno blaga in storitev konkurirala na medna- 
rodnih trgih, ampak bo z izboljševanjem ostalih prodajnih 
elementov sposobna iztržiti višjo ceno (z boljšo kvaliteto 
blaga, z notranjo kontrolo kvalitete, z večjo uporabo možno- 
sti, ki jih daje industrijsko oblikovanje, z nasploh večjo soli- 
dnostjo v poslovnih razmerjih itd.). 

Še tako dober fizični rezultat proizvodnje ne zadošča in ne 
vodi iz krize, če mu ne sledi ustrezna rast družbenega proi- 

14 poročevalec 
* 



zvoda in njegove stvarne, ne samo inflacijske vrednosti. 
Skrajni ča§ je, da poglabljanje kvalitete gospodarjenja in 
poslovanja podpremo po vseh možnih poteh, sicer bomo v 
sprotni praksi do kraja zapadli ekonomskemu provincializmu 
in malikovanju statistično izkazanih dosežkov iz meseca v 
mesec, ki pa sami po sebi ne dajejo garancije za potešitev 
družbenih potreb, kot so denimo vračanje k realni rasti oseb- 
nih dohodkov in družbenega standarda. 

Če v letu 1985 za kaj ne bi smelo biti škoda dela, naporov in 
tudi sredstev, jih ne,bi smelo biti za vlaganja v izboljšavo 
organizacije, v sodobne organizacijske in poslovne prijeme. 
To pa seveda ne velja le za OZD, ampak tudi za druge ravni 
družbe. Z drugimi besedami: napredek organizacije v proizvo- 
dnih in poslovnih procesih ne bi smel biti samo z zvenečimi 
besedami priporočena naloga, ampak bi terjal tudi povsem 
namenska vlaganja. v 

V širšem smislu je kvalitativen prispevek za gospodarjenje 
tudi napor, da bi ožili pretiran obseg administrativnih opravil. 
Zlasti po iniciativah v letošnji pomladi in ob smiselnem izpol- 
njevanju »programa ukrepov in aktivnosti« v zvezi z razbre- 
menjevanjem dohodka gospodarstva je le opazen napredek v 
tej smeri. To kažejo tudi nekateri podatki o zaposlovanju, še 
bolj pa poročila iz občin, ki navajajo aktivnosti za zmanjševa- 
nje obsega administrativnih opravil v organizacijah združe- 
nega dela in na drugih ravneh, nekatere aktivnosti pri zma- 
njševanju finančnih načrtov delovnih skupnosti v OZD, pri SIS 
družbenih dejavnosti in SIS materialne proizvodnje ter delov- 
nih skupnosti bank in zavarovalnic. V večini občin so bila tudi 
že sprejeta zmanjšanja za vrsto manjših obveznosti iz 
dohodka in čistega dohodka, na ravni republike pa zmanjšana 
splošna stopnja za davek iz dohodka TOZD zožen dodatni 
prispevek za solidarnost iz OD in ukinjena obveznost pri- 
spevka solidarnosti iz dohodka TOZD za leto 1984. Gospodar- 
ske zbornice so sprejele sklep o znižanju članarin za 10%, 
skupščina SISEOT o zmanjšanju stopnje prispevka za 
delovno skupnost za 50%, zavarovalna skupnost Triglav o 
zniževanju zavarovalnih premij za določene skupine 
(poprečno za 9,45%) in SDK Slovenije - Centrala o znižanju 
tarif za 10%. Na ravni republike je v pripravi predlog za 
racionalizacijo predpisov in poenostavljanje postopkov, da bi 
zmanjšali administrativna bremena na ramah gospodarstva. 
Enak problem je tu veliko število predpisov kot tudi zaplete- 
nost in okornost pri njihovem izvajanju. Če bi bile posamezne 
družbene službe bolj smotrno organizirane - tudi z ustrezno 
opremo in organizacijo informacijske ter dokumentacijske 
osnove - bi bilo tudi izvajanje predpisov lahko mnogo bolj 
smotrno. Oblikovanih je 40-50 konkretnih predlogov, gra- 
divo, katerega nosilec je Republiški komite za zakonodajo, pa 
prihaja v proceduro Izvršnega sveta. 

VI. FINANČNI TOKOVI 

1. Vplivi obresti na gospodarjenje 
Politika realnejše obrestne mere naj bi vodila k racional- 

nejši rabi denarnih sredstev v OZD. Glede na to, da so se 
intenzivnejše spremembe obrestnih mer pričele šele maja 
1984, konkretnih podatkov o takšnih učinkih še ni. Umirja pa 
se povpraševanje po bančnih kreditih, predvsem dolgoročnih. 

Stopnja zadolženosti gospodarstva je še vedno visoka, saj 
se ob sedanjih likvidnostih zadregah gospodarstvo sprot- 
nemu zadolževanju marsikje objektivno težko odpove. 

V letošnjem letu so se obrestne mere povečale trikrat. Tako 
je znašala do oktobra splošna obrestna mera za kredite iz 
primarne emisije 34% (od oktobra dalje 47%), obrestna mera 
za neprednostne naložbe pa 42% (od oktobra dalje od 
49-52%). Istočasno kot za kredite so se povečale obrestne 
mere tudi za vezane depozite pri bankah, do oktobra so 
znašale od 34—42% (od oktobra dalje bodo od 47— 55%). 
Povečane obrestne mere na kredite in vezane depozite, pa 
tudi porast kreditov (od junija 1983 do junija 1984 so porastli 
za 47%), je povzročilo, da je gospodarstvo v prvih 6 mesecih 
letos plačalo za obresti 56.314 mio. din oz. 112% več kot v 
istem obdobiu lani.15 Za kredite iz primarne emisiie so v prvih 
15 Kljub tako hitrim povečanjem obrestnih mer in stroškov za obresti 
je znašal delež stroškov za obresti v vseh kreditih (po zaključnih 
računih OZD za leto 1983) 15,6%. V letošnjem letu se je ta delež 
povečal na 22%. 

šestih mesecih lani plačale OZD 4,7% od vseh stroškov za 
obresti, letos v istem času pa že 8,8% (indeks 411). Ali pove- 
dano drugače: v istem obdobju je delež obresti, ki so jih OZD 
plačale poslovnim bankam padel od 35,1% v letu 1983 na 
30,9% letos. Takšno povečanje deleža stroškov za obresti, 
plačanih za kredite, iz primarne emisije16 (ki imajo najugo- 
dnejšo obrestno mero) kaže na to, da se delež ti. »bančnih 
kreditov, znižuje, kar pomeni, da narašča vloga Narodne 
banke Jugoslavije v zadolževanju gospodarstva, poslovne 
banke pa izgubljajo svojo pravo funkcijo. Prav v letu 1985 je 
tudi pri preobrazbi bank v naši republiki potreben korak dalje. 
Stroški gospodarstva za obresti v prvem polletju presegajo 
prihodke za 30,5 mlrd din. Ta sredstva so se iz gospodarstva 
prelila v banke (15,7 mlrd din), v narodno banko (5 mlrd din) in 
v negospodarstvo, tujino ter gospodarske in bančne sisteme 
izven Slovenije (9,8 mlrd din). 

Ocenjujemo, da se bodo v letošnjem letu prihodki gospo- 
darstva od obresti, predvsem zaradi visokega medsebojnega 
kreditiranja, povečali celo bolj kot plačane obresti in bodo 
OZD vštele v svoj celotni prihodek okoli 69 mlrd din ali 130% 
več kot leto poprej; iz dohodka pa plačale okoli 130 mlrd din 
ali 100% več kot lani. Po dosedanjih ocenah bo, ob nespre- 
menjenih drugih razmerah, tudi v prihodnjem letu rast stro- 
škov za obresti hitrejša od rasti dohodka. Z zmanjševanjem 
relativno visoke kratkoročne zadolženosti pa bi se utegnila ta 
razmerja spreminjati. Konverzija, ki jo je septembra izvedla 
Narodna banka (v skladu z zakonom) delno pa jo bo še v 
naslednjih mesecih, spreminja npr. 17 milijard din kratkoroč- 
nih kreditov iz primarne emisije v dolgoročne kredite z nizko 
9% obrestno mero. Za slovensko gospodarstvo to pomeni, da 
se globalni primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov za 
obratna sredstva zniža od 138 na 121 milijard din. 

2. Problematika gospodarjenja z obratnimi 
sredstvi, obračanje obratnih sredstev, 
problematika zalog 

V zadnjih letih naraščajo obratna sredstva precej hitreje kot 
vsa poslovna sredstva, saj se je njihov delež povečal od 49% 
leta 1980 na 55% leta 1983. Najbolj likvidne oblike obratnih 
sredstev (denarna sredstva in vrednosti papirji), so v zadnjih 
letih naraščale bistveno počasneje od celotnih obratnih sred- 
stev, nasprotno pa se je dogajalo s terjatvami. Delež zalog v 
obratnih sredstvih je od leta 1980 dalje v rahlem upadanju, 
delež ostalih obratnih sredstev pa narašča hitreje od vseh 
obratnih sredstev, zlasti na račun aktivnih časovnih razmeji- 
tev, kar je posledica predvsem naraščanja negativnih tečajnih 
razlik iz deviznih obveznosti. 

Gospodarstvo pokriva obratna sredstva z lastnimi sredstvi, 
krediti in z obveznostmi iz poslovnih razmerij. Zaradi nizke 
akumulativnosti in omejevanih kreditov je gospodarstvo kom- 
penziralo primanjkljaj obratnih sredstev predvsem s poveča- 
njem obveznosti iz poslovnih razmerij (to je s povečanjem 
obveznosti do dobaviteljev, ki so lani porasle za 87%, v 
letošnjem prvem polletju v primerjavi z istim obdobjem lani pa 
za 75%). Kot posledica kreditno-monetarne politike, ki je 
zadnja leta v bankah, poleg limitiranja, zmanjševala možnost 
dajanja dolgoročnih kreditov iz kratkoročnih sredstev, so vsi 
dolgoročni krediti za obratna sredstva (ne glede na kreditorja) 
naraščali počasneje (lani za 36%), hitreje pa kratkoročni kre- 
diti za obratna sredstva (lani za 60%). 

Ker restriktivna denarno-kreditna politika daje torej le malo 
možnosti za povečanje likvidnih obratnih sredstev iz bančnih 
kreditov, ob nizki akumulaciji narašča medsebojno financira- 
nje OZD s področja gospodarstva (medsebojno kreditiranje, 
porast terjatev in obveznosti). Kljub relativnemu zmanjšanju 
zadolženosti gospodarstva do bank17 izdatki za obresti, zaradi 
povečanega deleža kratkoročnih kreditov v vseh kreditih in 
hitrega povečanja obrestnih mer, izredno naraščajo. To do- 
datno slabi akumulativnost gospodarstva. 

" Krediti NBJ iz primarne emisije so že nekaj let višji od sredstev, ki 
jih morajo imeti pri njej poslovne banke (obvezna rezerva, žiro 
računi, rezervni sklad). Neto priliv sredstev na tej osnovi je znašal v 
letu 1983 10,6 mlrd din. 17 Zaradi ukrepa kreditno-monetarne politike, po katerem morajo 
banke mesečno usklajevati porast dinarskih bančnih plasmajev in 
neto domače aktive, so v prvih osmih mesecih letos skupni dinarski 
plasmaji bank porasli za 17,8%. 
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Primanjkljaj lastnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev 
skuša odpraviti Zvezni zakon, ki nalaga združenemu delu, da 
nezagotovljeni znesek trajnih obratnih sredstev iz trajnih in 
dolgoročnih virov ugotovljen po zaključnem računu 1983, 
zagotovi v 7 letih (do konca leta 1990). Za slovensko gospo- 
darstvo to pomeni po sedanjih izračunih 138 mlrd. din, kar je 
okoli 40% vseh zalog. Več kot polovico nezagotovljenega 
zneska trajnih obratnih sredstev odpade na industrijo (57%), 
nekaj nad četrtino na trgovino (26%), na ostala področja 
gospodarstva pa le 17% vsega nezagotovljenega zneska. 

Kot smo že omenili, imajo zaloge rahlo počasnejšo dina- 
miko naraščanja kot celotna obratna sredstva, njihov obseg 
pa je konec leta 1983 tolikšen, kakor 56% letnega ustvarje- 
nega družbenega proizvoda, leto poprej pa 52%. To pomeni 
hudo vezavo sredstev še zlasti, ker se zelo uporabljajo dragi 
kratkoročni viri. 

Koeficient obračanja obratnih sredstev, merjen z razmerjem 
med celotnim prihodkom in poprečno koriščenimi obratnimi 
sredstvi, je do leta 1982 rahlo upadal, tako da je v letu 1983 
znašal 2,3. V letu 1984 ima tendenco rahlega naraščanja, kar 
kaže, da se učinkovitost uporabe obratnih sredstev izboljšuje. 
Za prihodnje leto računamo, da se bo nadaljevala tendenca 
naraščanja in da bo, v prvi vrsti zaradi visoke »cene« likvidno- 
sti, obnašanje gospodarstva čedalje bolj racionalno, za hi- 
trejše kroženje denarnih sredstev pa je treba tudi posodbiti 
plačilni promet v vsej državi. 

3. OBLIKOVANJE IN DELITEV DOHODKA TER 
OCENA DELITVENE POLITIKE V LETU 1985 18) 

Do sedaj razpoložljive ocene o gibanjih cen do konca leta in 
predpostavka, da bo dosežena 2% načrtovana rast fizičnega 
obsega celotne proizvodnje, dajejo osnove za oceno o okoli 
63% nominalni rasti celotnega prihodka slovenskega gospo- 
darstva v letu 1984. V vsem letošnjem letu ekonomičnost 
poslovanja upada, kar pomeni hitrejšo rast porabljenih sred- 
stev (65%) od rasti celotnega prihodka. Tako bi za bruto 
dohodek (dohodek, povečan za amortizacijo po predp. min. 
stop.) v celem letošnjem letu mogli računati na 57% nomi- 
nalno rast. Pri oceni gibanja amortizacije po minimalnih stop- 
njah do konca leta upoštevamo, da ob sedanjem instrumenta- 
riju obračuna amortizacije po minimalnih stopnjah v letoš- 
njem letu amortizacija ne more porasti za več kot 50%. Način 
obračuna amortizacije, ki ga imamo, ne zagotavlja obnove 
izrabljenih osnovnih sredstev po tekočih cenah (tako se del 
tovrstnih sredstev preliva v dohodek in porabo). Ob taki oceni 
amortizacije, bi doseženi dohodek v gospodarstvu v letoš- 
njem letu porastel za 58%. 

Pri razporejanju dohodka izhajamo iz ocene, da se bodo 
gibanja osebnih dohodkov in skupne porabe v TOZD ter 
sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb do 
konca leta uskladila z resolucijskimi razmerji. 

Delež vplačil davkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov se 
še naprej zmanjšuje, saj so v letošnjem letu zavezanci za 
plačilo davka na dohodek TOZD in DS le še OZD s področja 
gospodarstva in DS, ki opravljajo naloge za te OZD, od me- 
seca maja dalje pa ni treba več vplačevati akontacij tega 
davka. Nižjo rast kot v lanskem letu bodo imeli tudi davki iz 
osebnih dohodkov, saj je bil ukinjen redni republiški davek iz 
osebnih dohodkov (ki se je lani obračunaval po stopnji 1,3%) 
Računamo, da se bodo sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo v TOZD uskladila z resolucijskimi razmerji, kar 
bi pomenlo 46,4% rast. 

Skupne obveznosti gospodarstva iz dohodka bodo po do- 
sedanjih ocenah porasle precej hitreje kot dohodek (indeks 
167,0). Ta ocena bo na osnovi devet mesečnih periodičnih 
obračunih gospodarstva, ko se bodo odrazili prvi učinki raz- 
bremenjevanja dohodka gospodarstva, preverjena in po po- 
trebi korigirana. Program razbremenjevanja dohodka gospo- 
darstva je namreč v procesu uresničevanja, saj so bili ukrepi 
11 Ocena oblikovanja in delitve dohodka gospodarstva za leto 1984 je 
izdelana na podlagi podatov iz periodičnih obračunov gospodarstva 
za prvo polletje, ob upoštevanju, da se do konca leta ne pričakuje 
bistvenih sprememb v pogojih in rezultatih gospodarjenja - pred- 
vsem glede sistema in urejanja cen, politike realnega tečaja dinarja 
in realnih obrestnih mer. 

sprejeti večinoma v juniju in juliju. Velja pa opozoriti, da bo 
težko uresničen osnovni namen predloga za zmanjševanje 
obveznosti gospodarstva (ugotovljene zneske zmanjšanih ob- 
veznosti usmerjati za trajne vire obratnih sredstev). Ocenju- 
jemo, da bo učinek sprejetih ukrepov za zmanjševanje mate- 
rialnih obveznosti gospodarstva samo delno kompenziral 
učinke povečanih plačil za obresti. Saj bodo plačila za obresti 
v letošnjem letu narasla za okoli 100% in tako bremenila že 
16,7% dohodka gospodarstva (13,2% v letu 1983), čeprav se 
povečujejo gospodarstvu tudi prihodki od obresti, ki jih OZD 
vštevajo v svoj celotni prihodek. Ocenjujemo, da bodo v 
letošnjem letu OZD gospodarstva vštele v svoj celotni pri- 
hodek okoli 69 mlrd. din, oz. 130% več kot lani 

Tako bi se na osnovi teh ocen povečal čisti dohodek za 
52,5%, delež čistega dohodka v doseženem dohodku gospo- 
darstva pa še zmanjšal za 2,2 strukturne točke (od 61,5 v letu 
1983 na 59,3% v letošnjem letu). V globalu bi sredstva akumu- 
lacije v letošnjem letu naraslas za 69,5% ter povečala delež v 
dohodku za okoli 1,2 strukturne točke (od 17,1 v letu 1983 na 
okoli 18,3 v letošnjem letu). Skupaj bi sredstva akumulacije in 
amortizacije po predpisanih minimalnih stopnjah do konca 
leta oblikovala za okoli 61,0% večja sredstva za reprodukcijo 
kot v prejšnjem letu. V relativno ugodnih nominalnih gibanjih 
sredstev za reprodukcijo, pa se kažejo tudi nekateri manj 
ugodni premiki. Amortizacija po predpisanih minimalnih 
stopnjah, ki je eden od glavnih virov sredstev za reprodukcijo, 
že drugo leto zapovrstjo ne krije potreb enostavne reproduk- 
cije. Zato terja ta problem čimprejšnjo spremembo načina 
revalorizacije osnovnih sredstev. • 

Pri oceni nominalnih gibanj oblikovanja celotnega pri- 
hodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva v 
letu 1985 upoštevamo deflator družbenega proizvoda, kot ga 
opredeljujejo gradivo »Osnovna vprašanja politike družbeno 
ekonomskega razvoja v letu 1985 (ter osnovni indikatorji o 
družbeno ekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFRJ v 
letu 1984 in 1985« (Beograd, 1. 9. 1984), in znaša~50% v letu 
1985. 

Osnovne ocene in izhodišča opredeljena v »Majski analizi« 
(Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, 31. 5. 84) osta- 
jajo nespremenjena, delno pa se spremeni njihova kvantita- 
tivna ocena. 

Ob oceni, da bo možno v prihodnjem letu doseči 2,5% rast 
družbenega proizvoda, bi bil celotni prihodek gospodarstva v 
naslednjem letu večji za okoli 54% v primerjavi z letošnjim 
letom. Ocenjujemo, da bi se z nadaljevanjem politike realnega 
tečaja dinarja pozitivni trend rasti prihodkov od prodaje na 
tujem trgu nadaljeval tudi v prihodnjem letu ter se tako še 
povečal njihov delež v celotnem prihodku (od 12,6% v letoš- 
njem letu na 13,9% v prihodnjem). Na področju materialnih 
stroškov in ostalih porabljenih sredstev nas v naslednjem letu 
čaka naloga, da ustavimo nadaljnje padanje ekonomičnosti 
gospodarstva oziroma jo povečamo. V izračunih za prihodnje 
leto zaenkrat upoštevamo, da bomo ustavili nazadovanje. To 
bi pomenilo 54% rast porabljenih sredstev (brez amortizacije 
po minimalnih stopnjah). S spremembo instrumentarija na 
področju amortizacije pa moramo zagotoviti, da se bodo do 
konca leta 1985 oblikovala nominalno za okoli 60% večja 
sredstva za amortizacijo po minimalnih stopnjah ter z njiho- 
vim realnim rastom nadomestiti zaostanek v letih 1983 in 
1984. Tako oblikovana porabljena sredstva bi omogočila 54% 
rast bruto dohodka, ob ocenjenem hitrejšem porastu amorti- 
zacije, pa bi v celem letu doseženi dohodek zrasel za 53%. 

Pri usmeritvah za delitveno politiko v prihodnjem letu smo 
pri razporejanju dohodka upoštevali naslednja izhodišča: 

- ohranitev deleža akumulacije v doseženem dohodku iz 
leta 1984 

- zaostajanje sredstev za bruto osebne dohodke in skupno 
porabo v TOZD za rastjo dohodka v globalu za 10%. Ob 53% 
rasti dohodka bi blila ta sredstva v naslednjem letu višnja za 
47,7%. 

- tudi sredstvaza zadovoljevanje splošnih potreb in za SIS 
družbenih dejavnosti (brez SPIZ) naj bi v globalu naraščala za 
10% počasneje od rasti dohodka, (v globalu za 47,7% večja 
sredstva za te namene v primerjavi z letošnjim letom). 

- nadaljevanje politike prilagaianja obrestnih mer pozitivni 
realni obrestni meri ob ravni zadolženosti, ki jo imamo, po- 
meni, da bi gospodarstvo plačalo za obresti za 75% več 
sredstev kot letos. S tem se bo pritisk obresti na dohodek tudi 
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v naslednjem letu večal, saj bo delež teh plačil v globalu v 
dohodku okoli 19%. 

- v prihodnjem letu bi morali s programom nadaljnjega 
zmanjšanja nekaterih obveznosti iz dohodka zagotoviti na- 
daljnje zmanjševanje deležev teh obveznosti v dohodku go- 
spodarstva Kvantifikacija učinkov tega programa bo možna 
šele na osnovi ocene letošnjih učinkov tj. po periodičnem 
obračunu za devet mesecev oziroma zaključnem računu za 
celo leto 

Ob tako opredeljenih osnovnih izhodiščih za oblikovanje 
elementov v delitvi dohodka gospodarstva, bi bilo možno 
ohraniti delež akumulacije. Sredstva za reprodukcijo pa bi 
zaradi hitrejše rasti amortizacije naraščala hitreje od rasti 
dohodka, kar pomeni 56 % stopnjo rasti, 

4. Gibanje sredstev skupne in,splošne porabe 
Po usmeritvi slovenske resolucije za letošnje leto in po 

določilih zveznega zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti bi 
morala v globalu rast sredstev za skupno in splošno porabo, 
brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, v letu 1984 za 25 % zaostajati za rastjo dohodka. V, 
tem naj bi rast sredstev za skupno porabo brez sredstev 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 20 % 
zaostajal za rastjo dohodka, rast sredstev za splošno porabo 
pa za 33 %. Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja po zakonu niso omejena. 

Po sedanjih planih sredstev predvidevajo samoupravne in- 
teresne skupnosti družbenih dejavnosti, da se bodo sredstva 
v letu 1984 povečala za 41,8 % v primerjavi s preteklim letom. 
V novembru bodo samoupravne interesne skupnosti družbe- 
nih dejavnosti ponovno usklajevale svoje plane sredstev 
glede na ocenjeno rast dohodka do konca leta, izhajajoč iz 9- 
mesečnih podatkov. Po sedanji oceni rasti dohodka v letu 
1984 za 58 % bi se sredstva samoupravnih interesnih skupno- 
sti družbenih dejavnosti lahko, povečala za 46,4 %. To po- 
meni, da bi lahko SIS družbenih dejavnosti svoje sedanje 
plane povečale v globalu za okoli 3 %. 

S tem povečanjem sredstev bo možno nekoliko povečati 
osebne dohodke zaposlenih v izvajalskih organizacijah, tako 
da bi se osebni dohodki v družbenih dejavnostih sicer pove- 
čali po enaki stopnji kot osebni dohodki v gospodarstvu, ne 
bo pa možno nadomestiti zaostankov iz preteklih let. Kljub 
usklajevanju bodo sredstva samupravnih interesnih skupnosti 
v družbenih dejavnostih v letu 1984 realno padla za 8,5 %. 

V osmih mesecih je bilo v globalu za skupno porabo zdru- 
ženih za 38,4 % več sredstev kot v Enakem lanskem obdobju, 
v tem so se sredstva samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti povečala za 36,2 %, sredstva skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja pa za 41 %. Na 
podlagi osemmesečne realizacije sredstev, ob upoštevanju v 
avgustu.veljavnih prispevnih stopenj in predvidene rasti oseb- 
nih dohodkov in doseženega dohodka ocehjujemo, da bodo 
SIS družbenih dejavnosti v globalu združile planirana sred- 
stva. Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja se bodo po oceni povečala v letu 1984 za 48,1 % v 
primerjavi s preteklim letom. Tako visoka rast sredstev je 
posledica visoke stopnje rasti upravičencev (po oceni za leto 
1984 za 4,6 %) in izvedene medletne valorizacije pokojnin v 
višini 50 % tekoče rasti osebnih dohodkov. 

Ker se glede na vire združevanja hitreje povečujejo sredstva 
združena iz dohodka, počasneje pa sredstva združena iz 
osebnih dohodkov, bodo po posameznih samoupravnih inte- 
resnih skupnostih potrebne spremembe prispevnih stopenj iz 
osebnih dohodkov, zlasti pri skupnostih z visokim deležem 
osebnih dohodkov in materialnih stroškov (predvsem pri 
zdravstvenih skupnostih). Združevanje sredstev iz dohodka 
bosta z ukinitvijo'plačila akontacije za december uravnavali 
Izobraževalna in Raziskovalna skupnost Slovenije. Prav tako 
bosta v primeru prevelikega priliva ti dve skupnosti znižali 
obračunske prispevne stopnje za leto 1984. To pomeni, da se 
v globalu obremenitev za skupno porabo ne bo povečala. 

Pril; / sredstev za splošno porabo v SRS je v prvih osmih 
mesec h letos večji le za 16,1 % v primerjavi z enakim obdob- 
jem lam. Priliv sredstev v občinske proračune se je povečal za 
31,8 %, priliv v republiški proračun pa za 7,6%. V letu 1983 je 

bil del prispevka SR Slovenije v zvezni proračun v višini 3,5 
mlrd din pokrit iz prihodkov neto republiškega proračuna, 
medtem ko v letu 1984 za pokritje te obveznosti zadošča priliv 
temeljnega prometnega davka, zato republiški in občinski 
proračuni skupaj razpolagajo z 48,4 % več sredstev kot v 
enakem obdobju lani. 

Temeljna značilnost v prvih osmih mesecih na strani virov 
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb je večji 
obseg sredstev, zbranih s prometnimi davki 19), kot pa je bilo 
planirano. Ker je v letošnjem letu ukirjton redni republiški 
davek iz osebnih dohodkov in v marcu ukinjeno vplačevanje 
akontacij davka iz dohodka TOZD (predvideno je ponovno 
vplačevanje akontacij v zadnjem tromesečju letos), pomenijo 
prometni davki kar štiri petine vseh prihodkov družbenopoli-' 
tičnih skupnosti, medtem ko so v enakem obdobju lani pred- 
stavljali le dve tretjini. 

Predvidevanja do konca leta kažejo na to, da bi bil priliv 
sredstev za splošno porabo za 20,3 % večji kot lani, občinski 
in republiški proračun pa bi razpolagali z 40,9 % več sredstev 
kot lani; občinski proračuni z 29,1 % republiški proračun pa z 
50,4 % več sredstev. V okviru večjega republiškega proračuna 
se bodo zagotavljala sredstva za povečane obveznosti repu- 
bliškega proračuna iz nelimitiranega dela porabe in odstopil 
večji delež republiškega prometnega davka za pokrivanje 
dogovorjene porabe v občinah. Predviden je rebalans republi- 
škega proračuna in povečanje dogovorjene porabe v občinah 
tako da bi se limitirana poraba v SR Sloveniji uskladila z 
ocenjenim porastom dohodka do konca leta. Predvidoma v 
letošnjem letu za pokrivanje kotizacije ne bo potrebno zago- 
toviti dodatnih virov. 

Za leto 1985 za sedaj v skladu z osnovnimi izhodišči za 
oblikovanje posameznih oblik porabe predvidevamo 10 % 
zaostajanje rasti sredstev za skupno porabo brez sredstev 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
splošno porabo za rastjo dohodka, kar bi ob ocen jen i nominalni 
rasti dohodka za okoli 53 % omogočilo, da bi se obseg sredstev 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb (brez 
sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja) 
v SR Sloveniji povečal nominalno za 47,7 %. 

Tako se bi v letu 1985 še zmanjšal delež sredstev SIS 
družbenih dejavnosti in sredstev za zadovoljevanje splošnih 
potreb v družbenem proizvodu. Sredstva SIS družbenih de- 
javnosti bi še nadalje realne padala (za 1,5 %). Sredstva 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi se ob 
upoštevanju predvidene rasti upravičencev za 4,7% in ob 
upoštevanju medletne valorizacije pokojnin v višini 50 % 
tekoče rasti osebnih dohodkov povečala za 55 %. 

Glede obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna za 
sedaj izhajamo iz razpoložljivih zveznih analiz (»Osnovna 
vprašanja politike družbeno ekonomskega razvoja v 1985 
letu«), ki glede sredstev za zvezni proračun predvidevajo za 
okoli 55 % več sredstev. Na tej osnovi smo upoštevali, da bi 
kotizacija porasla več kot pa sredstva za splošno porabo v SR 
Sloveniji ter da sredstva od temeljnega prometnega davka ne 
bi zadoščala za njeno pokritje. 

5. Ocena bilance razpoložljivih sredstev za 
vse oblike končne porabe v SR Sloveniji 

Bilančni izračuni, analize in ocene, izdelane ob pripravi 
»Majske analize« so pokazale, da so se v preteklih letih tega 
srednjeročnega obdobja pri oblikovanju družbenega proiz- 
voda in njegovi razoreditvi za posamezne oblike končne po- 
trošnje v SR Sloveniji oblikovala precej neugodna razmerja. 
Ob sicer visokem nominalnem povečanju družbenega proiz- 
voda se je njegov realni obseg v treh letih skupaj povečal za 
komaj slab odstotek, hkrati pa se je v razporeditvi družbenega 
proizvoda delež razpoložljivih sredstev, ki pomenijo okvir za 
vse oblike končne potrošnje v SR Sloveniji, spričo povečanih 
neto odlivov sredstev v tujino, pa tudi v federacijo in v druge 
SR in SAP, precej zmanjšal. 

Bilančne projekcije in izračuni razpoložljivih sredstev za 
leto 1984, ki so bili izdelani ob pripravi resolucije za letošnje 
leto, so kazali, da se bodo v letu 1984 razmerja pri oblikovanju 

19) Letos je zbrano od posebnega republiškega prometnega davka 
za 59,7% od temeljnega prometnega davka pa 51,4% več sredstev 
kot v enakem obdobju lani. 
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razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji še nadalje zaostrila, 
zlasti spričo močno povečanih neto odlivov sredstev v tujino 
zaradi visokih obveznosti za plačilo zapadlih inozemskih po- 
sojil v letošnierh letu. Sedanje ocene in bilančni izračuni za 
leto 1984, ki izhajajo iz končnih podatkov za leto 1983 in 
upoštevajo dosežena gibanja v prvih sedmih oziroma osmih 
mesecih letošnjega leta ter, da sedaj znane ocene in tendence 
razvoja po posameznih področjih pa kažejo, da se bodo pri 
oblikovanju razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji - v primer- 
javi s predvidevarJjtob pripravi resolucije - oblikovala neko- 
liko drugačna raznrcrja: 

A, Predvidevanjaob B. Sedanja ocena 1984 
resoluciji za leto 1984   

Znesek v Struktura Znesek v Struktura 
milij. din v % milij. din v % 

- tekoče cene 

DRUŽBENI PROIZVOD 768.776 
- nominalna stopnja rasti DP v pri- 
merjavi z letom 1983t 

27,5% 

63,0% 

A. Prilivi in odlivi sredstev v tujino: 
1. Prilivi sredstev iz tujine 48.575 
2. Odlivi sredstev v tujino 108.460 
3. Saldo odlivov v tujino -59.885 
B. Prilivi in odlivi sredstev v federaci- 
jo in druge SR in SAP: 
1. Prilivi sredstev iz federacije 23.267 
2. Odlivi sredstev v federacijo in dru- 
ge SR in SAP 94.600 
3. Saldo odlivov v federacijo in dru- 
ge SR in SAP -71.333 
C. Skupaj odlivi sredstev iz SR Slo- 
venije (A+B) -131.218 
D. Razpoložljiva sredstva v SR Slo- 
veniji 637.558 
E. Finančna sanacija združenega 
dela (pokrivanje izgub, teč. razlik 
idr.) 37.800 
F. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
VSE OBLIKE KONČNE POTROŠNJE 
V SR SLOVENIJI 599.758 
od tega: 
- osebna potrošnja 283.680 
- materialni izdatki neproizvodnih 
dejavnosti 72.300 
- ustvarjene investicije v osnovna 
sredstva 143.778 
- povečanje obratnih sredstev . 100.000 

100,0 1.006.500 100,00 

6,3 58.880 5,7 
14,1 95.590 9,5 

-7,8% -38.710 -3,8% 

3,0% 33.222 

12,0% 114.972 

-9,3% -81.750 

3,3% 

11,5% 

-8,2% 

-17,1% -120.460 -12,0% 

82,9% 886.040 

4,9% 22.000 

78,0% 864.040 

36,9% 369,500 

9,4% 91,540 

18,7% 213.000 
13,0% 190.000 

88,0% 

2,2% 

85,8% 

36,7% 

9,0% 

21,0% 
18,9% 

Sedanji bilančni izračuni in ocene razmerij v oblikovanju in 
razporeditvi razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji v letošnjem 
letu v nekaterih postavkah precej odstopajo od projekcij, 
izdelanih ob pripravi letošnje resolucije. 

Sedanje ocene kažejo, da bo nominalna rast družbenega 
proizvoda v letošnjem letu več kot dvakrat višja kot se je 
računalo ob pripravi resolucije, ob tem pa bo realna rast 
družbenega proizvoda v globalu po sedanjih ocenah na ravni 
resolucijskih predvidevanj (okoli 2%). 

Pri ocenah prilivov in odlivov sredstev v tujino sedanje 
ocene kažejo, da bo do konca letošnjega leta dosežen rela- 
tivno precej manjši neto odliv sredstev v tujino, kot se je 
računalo ob pripravi resolucije - predvsem zaradi učinkov 
reprogramiranja oziroma refinanciranja zapadlih inozemskih 
posojil, s katerim ob pripravi letošnje resolucije še nismo 
mogli računati. Podrobnejša primerjava prilivov in odlivov 
sredstev v tujino v letošnjem letu pa kaže na temelju zdaj 
dosegljivih podatkov in v tekočih cenah naslednje odnose: 

1984 Delež v 
resolucijska DP v % 

predvidevanja 

mio. S mio. din 
iS - 145 din) 

1984 Delež v 
sedanja DP v % 
ocena 

mio S mio. din 
, iS -■158 din - 

A. PRILIVI SREDSTEV 
IZ TUJINE: 

1. Koriščenje INO kre- 
ditov 

2. Priliv glavnine in 
obresti od danih kre- 
ditov v tujino 

3. Saldo med pologi in 
dvigi zdeviznih raču- 
nov ; 

B. ODLIVI SREDSTEV V 
TUJINO: 

1. Odplačila INO kredi- 
tov (glavnice in obre- 
sti 

2. Kreditiranje izvoza 
3. Kratkoročno krediti- 

ranje 
C. SALDO ODLIVOV 

SREDSTEV V TUJI- 
NO (A-B) 

335 48.575 6,3 

170 24.650 3,2 

360 56.880 5,7 

210 33.180 3,3 

165 32.925 3,1 150 23.700 2,4 

0 0 _ - 

748108.460 14,1 

468 67.860 8,8 
280 40.600 5,3 

-413-59,885 -7,8 

0 0 - 

605 95.590 9,5 

380 60.040 6,0 
210 33,180 3,3 

15 2.370 0,2 

-245-38.710 3,8 

Manjši neto odliv sredstev v tujino, kot se po sedanjih 
ocenah kaže v SR Sloveniji v letošnjem letu, je rezultat učin- 
kov reprogramiranja inozemskih posojil, nekoliko večjega 
priliva novih inozemskih posojil, kot se je prvotno računalo 
(zlasti na račun blagovnih kreditov, ki so bili odobreni že lani, 
pa se šele letos koristijo), hkrati pa bo po sedanjih ocenah 
nekoliko manjši tudi obseg kreditiranja izvoza. 

Skupni neto odliv sredstev iz SR Slovenije v tujino bo po 
sedanjih ocenah v letošnjem letu znašal okoli 3,8% družbe- 
nega proizvoda. 

Pri ocenah prilivov in odlivov sredstev v federacijo in v 
druge SR in SAP se sedanje ocene' (ki seveda izhajajo iz 
znatno višje nominalne dinamike rasti vseh teh sredstev) od 
projekcij ob pripravi resolucije bistveno ne razlikujejo. Neko- 
liko nižja ocena salda teh odlivov sredstev od predvidevanj ob 
pripravi resolucije je predvsem rezultat tega, da smo.v izraču- 
nih ob pripravi resolucije (ko še ni bil sprejet zvezni proračun 
za letošnje leto) računali z nekoliko večjimi obveznostmi do 
zveznega proračuna kot so bile kasneje dejansko sprejete. 
Seveda pa se utegnejo do konca leta obveznosti SR Slovenije 
do zveznega proračuna še povečati, če bi prišlo tik pred 
koncem leta do ponovnega rebalansa zveznega proračuna 
spričo pričakovane nadaljnje rasti cen. 

Podrobnejše ocene finančnih tokov SR Slovenije z drugimi 
SR in SAP ter federacijo v letošnjem letu so razvidne iz 
naslednje tabele: 

1984 Delež v 1984 Delež v 
predvideno DP v % ocena DP v % 
ob resolu- 

& ciji 
A. ODLIVI SREDSTEV V FEDE- / 
RACIJO IN DRUGE SR IN SAP 94.600 12,3 114.972 11,5 
v tem: 
1. Prispevek zveznemu prora- / 

čunu (kotizacija in prometni 
davek) 39.900 5,2 43.407 4,3 

2. Neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 12.190 1,6 13.166 1.3 

3. Odliv osebnih dohodkov in 
prispevkov zaposlenih iz * 
drugih SR in SRS 9.300 1,2 11,34'.. 1.1 

4. Neto poslovna vlaganja in 
drugi plasmaji OZD in bank 
v drugih SR in ostali odlivi 33,210 4,3 47,059 4,8 
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B. PRILIVI SREDSTEV IZ FE- 
DERACIJE 
v tem: 
1. Izvozne stimulacije 
2. Ostali prilivi 
C. SALDO ODLIVOV SRED- 
STEV V FEDERACIJO IN DRU- 
GE SR IN SAP 

Zaradi manjših celotnih odlivov sredstev iz SR Slovenije v 
tujino, federacijo in druge republike od predvidevanj ob pri- 
pravi letošnje resolucije bo po sedanjih ocenah v letu 1984 
delež razpoložljivih sredstev v družbenem proizvodu znašal 
okoli 88%, medtem ko so ob pripravi resolucije projekcije 
kazale na okoli 82,9% delež. Takrat se je poleg tega računalo, 
da bo že v letošnjem letu v skladu z izvajanjem prve faze 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije prišlo do 
precejšnjih sprememb v mehanizmih gospodarskega sistema, 
zlasti v obračunskem sistemu, in da se bodo že v letošnjem 
letu v bilanci razpložljivih sredstev močneje odrazili učinki 
ukrepov za finančno sanacijo združenega dela. Izračuni so 
kazali, da bi z uveljavljanjem vseh teh ukrepov morali name- 
niti v letošnjem letu za finančno sanacijo blizu 5% družbe- 
nega proizvoda, pa bi se za to razpoložljiva sredstva za vse 
oblike končne potrošnje v SR Sloveniji zmanjšala na okoli 
78% družbenega proizvoda. 

Glede na to, da večina predvidenih ukrepov za finančno 
sanacijo - tudi če bodo sprejeti do konca letošnjega leta - v 
letu 1984 še ne bo mogla imeti bistvenih učinkov na gospo- 
darska gibanja, ocenjujemo, da bodo letos za sanacijo izgub 
in za pokrivanje tečajnih razlik v bankah potrebna sredstva v 
višini okoli 2% družbenega proizvoda. Tako bo po sedanjih 
ocenah v letošnjem letu znašal deleč skupaj razpoložljivih 
sredstev za vse oblike končne potrošnje v SR Sloveniji okoli 
86% družbenega proizvoda (kar pa je v primerjavi z letom 
1983 za okoli 3 odstotne točke manj). 

Pri razporeditvi razpoložljivih sredstev za posamezne oblike 
končne potrošnje v SR Sloveniji pa se bodo ob upoštevanju 
razpoložljivih podatkov in ocen glede gibanja posameznih 
oblik končne potrošnje (danih v posameznih točkah te ana- 
lize) v letošnjem letu oblikovala naslednja razmerja: 

Osebna potrošnja bo zlasti spričo nadaljnjega realnega 
padca osebnih dohodkov v letošnjem letu še nadalje znižala 
svojo udeležbo v družbenem proizvodu (od okoli 38,5% v letu 
1983 na okoli 36,7% v letošnjem letu). 

Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti, ki vključujejo 
vse materialne stroške družbenih dejavnosti, splošne porabe 
in ostalih neproizvodnih dejavnosti, bodo v pogojih nadalj- 
njega omejevanja sredstev za skupno in splošno porabo v 
letošnjem letu po sedanjih ocenah znižali udeležbo v družbe- 
nem proizvodu (od 9,5% v letu 1983 na koli 9% v letošnjem 
letu). 

Investicije v osnovna sredstva, ki so v pogojih izredno 
zaostrenih razmerij pri oblikovanju razpoložljivih sredstev za 
materialne naložbe realno močno upadale in vse od leta 1980 
dalje med vsemi oblikami končne potrošnje najbolj znižale 
svojo udeležbo v družbenem proizvodu, bodo po sedanjh 
ocenah v letošnjem letu sicer še nadalje realno nazadovale, 
vendar relativno manj, kot smo ocenjevali ob pripravi letošnje 
resolucije. Tako bo manjši tudi padec deleža naložb v 
osnovna sredstva v družbenem proizvodu. 

V okviru celotnih ustvarjenih investicij v osnovna sredstva 
(ki bodo po sedanjih ocenah letos realno padle za okoli 1,5%, 
medtem ko smo še v majski analizi ocenjevali njihovo realno 
znižanje za okoli 7%) bodo proizvodne investicije v združe- 
nem delu realno celo porasle za okoli 2,3% in ohranile delež v 
družbenem proizvodu, neproizvodne investicije pa bodo 
predvsem spričo precejšnjega realnega upadanja stanovanj- 
skih investicij še nadalje znižale udeležbo v družbenem proiz- 
vodu. 

Ob nadaljnjem znižanju deleža naložb v osnovna sredstva v 
ustvarjenem družbenem proizvodu pa se bodo po sedanjih 
ocenah (v nasprotju s predvidevanji ob pripravi resolucije) še 
nadalje močno povečala sredstva, ki jih gospodarstvo name- 
nja za povečanje zalog in drugih obratnih sredstev. Spričo 
nadaljnjega slabšanja učinkovitosti poslovanja z obratnimi 
sredstvi, zmanjšanja hitrosti obračanja zalog, nerednih in 

'nestabilnih dobav, pa tudi zaradi možnosti, ki jih daje sedanji 

obračunski sistem, da se s povečanjem vrednosti zalog 
ustvarja fiktivno večji dohodek, bo po ocenah tudi v letošnjem 
letu gospodarstvo SR Slovenije vložilo v zaloge in druga 
obratna sredstva okoli 19% družbenega proizvoda. Ob pri- 
pravi resolucije smo na tem področju že računali na učinke 
ukrepov za finančno sanacijo in na uveljavitev novega obra- 
čunskega sistema, kar naj bi vodilo k znižanju prirasta zalog. 

In kakšne so na osnovi doslej znanih ocen bilančnih odno- 
sov pri oblikovanju in razporeditvi razpoložljivih sredstev v SR 
Sloveniji do konca letošnjega leta kažejo prve ocene bilance 
oblikovanja razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji za leto 
1985? Bržkone je tačas še dokaj težko realno ocenjevati, 
kakšne so možnosti razvoja v prihodnjem letu, spričo precejš- 
njega števila neznank, ki jih bo v prihodnjem letu v smislu 
materialnih učinkov povzročila vrsta predvidenih ukrepov na 
zvezni ravni, ki pomenijo konkretizacijo prve faze izvajanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in bodo 
usmerjeni predvsem v finančno sanacijo združenega dela, 
hkrati pa naj bi prinesli tudi nekatere pomembne spremembe 
v samih mehanizmih ekonomskega sistema. Večina tehr ukre- 
pov je v tem času še vedno v pripravi ali pa v proceduri, 
(čeprav bi morala biti večina izmed njih po prvotnem pro- 
gramu že sprejetih) marsikje so v njih še predlagane alterna- 
tivne rešitve, zato njihovih posledic na pričakovane mate- 
rialne tokove v prihodnjem letu še ni moč konkretneje razde- 
lati. Bodo pa po naših ocenah namarsikaterem področju 
temeljito spremenili pogoje gospodarjenja. Tudi v doslej raz- 
položljivih zveznih analizah glede možnosti razvoja Jugosla- 
vije v prihodnjem letu niso analizirane materialne posledice 
predvidenih sprememb v mehanizmih ekonomskega sistema, 
saj zvezne analize pri projekcijah materialnih gibanj v letu 
1985 implicitno izhajajo iz dosedanjih sistemskih rešitev in ne 
upoštevajo sprememb, ki jih bodo z gotovostjo prinesli pred- 
videni ukrepi za finančno sanacijo jugoslovanskega združe- 
nega dela. 

Ob vseh teh neznankah glede pogojev razvoja v prihodnjem 
letu smo v sedanjih bilančnih projekcijah in ocenah izhajali iz 
naslednjih možnih materialnih okvirov in bilančnih proporcev 
razvoja SR Slovenije v letu 1985. 

Ob nadaljevanju doseženih tendenc v proizvodnji bi v pri- 
hodnjem letu mogli doseči okoli 2,5% realno rast celotnega 
družbenega proizvoda. Pri projekciji nominalnega družbe- 
nega proizvoda v letu 1985 za sedaj - kot je bilo že omenjeno 
v prejšnji točki analize - izhajamo iz razpoložljivih zveznih 
ocen in analiz, ki za prihodnje leto predvidevajo, da bi splošna 
rast cen oziroma deflator družbenega proizvoda znašala okoli 
50%. V tem primeru bi se v prihodnjem letu nominalni druž- 
beni proizvod v SR Sloveniji v globalu povečal za blizu 54%. 

Ob takšni rasti družbenega proizvoda bodo po sedanjih 
bilančnih izračunih in analizah v prihodnjem letu na razpolož- 
ljiva sredstva v SR Sloveniji odločilno vplivale visoke odpla- 
čilne obveznosti Jugoslavije in Slovenije do tujine. V SR 
Sloveniji zapade v prihodnjem letu v plačilo po zdaj razpolož- 
ljivih podatkih okoli 455 milijonov $ inozemskih posojil (od 
tega 330 milijonov $ glavnice in 125 milijonov $ obresti), kar 
predstavlja več kot 7% predvidenega družbenega proizvoda v 
letu 1985. Ob upoštevanju izhodišč v zveznih analizah, po 
katerih bo Jugoslavija sprožila akcijo za reprogramiranje 80% 
glavnice, ki dospeva v plačilo prihodnje leto, smo v bilančnih 
izračunih tudi za SR Slovenijo za sedaj ocenili, da bi na tej 
osnovi bilo možno v prihodnjem letu reprogramirati okoli 220 
mio$ (od skupaj 330 mio.$ zapadle glavnice inozemskih pos- 
jil). Ob upoštevanju tega bi se v prihodnjem letu »teža« 
odplačil inozemskih posojil v SR Sloveniji znižala za okoli 
3,5% družbenega proizvoda. Ob vseh za sedaj ocenjenih 
prilivih in odlivih sredstev v tujino (na prilivni strani zlasti 
možnega koriščenja dodatnih inozemskih posojil, na odlivni 
strani pa ocenjenega obsega kreditiranja izvoza), bi v prihod- 
njem letu saldo vseh odlivov sredstev v tujino znašal okoli 
1,7% družbenega proizvoda (v letošnjem letu po sedanjih 
ocenah 3,8% družbenega proizvoda). Ce pa bi v prihodnjem 
letu SR Slovenija morala odplačati vse zapadle obveznosti do 
tujine, bi se po sedanjih bilančnih izračunih saldo odlivov 
sredstev v tujino zvišal na okoli 5,2% družbenega proizvoda. 

Pri bilančnih ocenah in izračunih prilivov in odlivov sred- 
stev v federacijo in v druge SR in SAP v letu 1985 sedanje 
projekcije kažejo, da se ves saldo odlivov sredstev iz SR 
Slovenije za te namene v primerjavi z družbenim proizvodom 

23.267 3,0 

16.910 2,2 
6.357 0.8 

71.333 9,3 

33.222 3.3 

25.755 2,5 
7.467 0.8 

81.750 8,2 
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v prihodnjem letu ne bo povečal in bo znašal okoli 8,2% 
družbenega proizvoda (torej toliko kot letos). Podrobnejše 
bilančne ocene možnih razmerij pri oblikovanju razpoložljivih 
sredstev v SR Sloveniji v letu 1985 so razvidne iz naslednje 
tabele: 

1984 1985 
ocena ocena 

možnosti 
100,0 

5,7 

DRUŽBENI PROIZVOD 100,0 100,0 
A Prilivi in odlivi sredstev v tujino: 
1. Prilivi sredstev iz tujine 5,7 5,8 
od tega: 
- koriščenje INO kreditov 3,3 2,9 
2. Odlivi sredstev v tujino 9,5 7,5 
v tem: 

Odplačilo INO posojil 6,0 3,5 
3*. Saido odlivov sredstev v tujino 3,8 1,7 
B. Prilivi in odlivi sredstev v federacijo in 
v druge SR in SAP: 
1 Prilivi sredstev iz federacije 3,3 3,0 
2. Odlivi sredstev v federacijo in druge 
SR m SAP 11,5 11,2 
3. Saldo odlivov sredstev v federacijo in 
v druge SR in SAP 8,2 8,2 
C. Razpoložljiva sredstva v SR Sloveniji 88,0 90,1 

Tako oblikovana razpoložljiva sredstva v SR Sloveniji pa ne 
bodo v celoti razpoložljiva za posamezne oblike končne po- 
trošnje. če upoštevamo, da bi morali za sanacijo žarišč izgub, 
za pokrivanje tečajnih razlik v bankah (tako kot se za sedaj 
predvideva v zadnjih zveznih gradivih glede, reševanja tega 
problema v prihodnjih letih), in za sanacijo virov obratnih 
sredstev v letu 1985 nameniti okrog 5% družbenega proiz- 
voda, bi se delež razpoložljivih sredstev za vse oblike končne 
potrošnje v prihodnjem letu znižal na okoli 85% (v primerjavi z 
okcrli 85,8% v letošnjem letu). Seveda bi se v primeru izpada 
pričakovanih učinkov reprogramiranja ta delež znižal še za 
dodatne 3,5% in bi tako v skrajnem primeru znašal le okoli 
81,5%! 

Ob tako razpoložljivih sredstvih za vse oblike končne po- 
trošnje v SR Sloveniji bilančni izračuni kažejo, da bi bilo 
možno v prihodnjem letu - ob upoštevanju izhodišč za obliko- 
vanje posameznih oblik porabe, kot so bila že opredeljena v 
prejšnjih točkah te analize - doseči naslednja razmerja v 
bilanci končne porabe v SR Sloveniji: 

- struktura v %•• 
1984 1985 

ocena ocena 
možnosti 

1 RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V SR 
SLOVENIJI 
od tega: 
2. Sredstva za finančno sanacijo združe- 
nega dela 
3. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
KONČNO POTROŠNJO V SRS 
- Osebna potrošnja prebivalstva 
- Materialni izdatki neproizvodnih de- 
javnosti 
- Ustvarjene investicije v osnovna sred- 
stva 
- Povečanje obratnih sredstev 

88,0 

2,2 

85.8 
36,7 

9,0 

21,2 
18.9 

90,1 

5,0_ 

85,1 
36,0 

8,9 

20,8 
19,4 

Podoba, ki bi jo v takih strukturnih relacijah pokazali abso- 
lutni zneski, je z- razvojnega stališča vse prej kot rožnata. 
Zlasti to velja s stališča prepotrebne tehnološke in investicij- 
ske obnove slovenskega gospodarstva in njegovega postav- 
ljanja na trdne, kvalitetne temelje. Vendar pa je potrebno 
spoštovati tudi stališča, ki nas opozarjajo, da se izčrpavajo 
tudi limiti pri odpovedovanju glede osebnih dohodkov ter 
glede ravni družbenega standarda. A če bi že v letu 1985 
poskušali z delitveno politiko zadostiti zahtevam, da se naza- 
dovanje realnih osebnih dohodkov v vsem združenem delu 
tudi v globalu (ne samo tam, kjer to omogoča nadpoprečna 
raven produktivnosti) ustavi ter da se ustavi tudi realno naza- 

dovanje vseh drugih osebnih prejemkov, bi se v letu 1985 ob 
vseh drugih nespremenjenih izhodiščih delež akumulacije 
gospodarstva v delitvi dohodka zmanjšal z 18,3% na 15% 
(predvidevali smo, da se mora ohraniti). Na tej osnovi pa bi se 
v strukturi končne porabe družbenega proizvoda, ki smo jo 
pojasnjevali v tem poglavju, delež osebne porabe povečal na 
37,2% (namesto nazadovanja na 36%). S tem sicer ne bi 
dosegel deleža iz*leta 1983, v celotni bilanci na ravni SR 
Slovenije pa bi vseeno na koncu zmanjkalo za 25 milijard 
sredstev. Če bi se v tem obsegu odpovedali vlaganjem v 
razvoj, bi to pomenilo tudi v letu 1985 nadaljnje 7% realno 
nazadovanje investicij v osnovna sredstva in oženje njihovega 
deleža na 19,2%, navkljub vsem ,že zdaj izkazanim potrebam. 

Ob teh izpeljavah ponovno poudarjamo, da temeljijo na 
doslej že sprejetih rešitvah ekonomske politike in da zaostro- 
vanje pogojev, še zlasti glede finančne sanacije, lahko tudi te 
okvirje še dodatno zoži. V prilogi k Analizi podajamo nekatere 
možne predračune. 

VII. INVESTICIJE 

1. Oblikovanje razpoložljivih sredstev za 
naložbe v osnovna sredstva 

V preteklih treh letih tega srednjeročnega obdobja so se 
razmerja pri oblikovanju razpoložljivih sredstev za materialne 
naložbe v SR Sloveniji zaostrila. To je povzročilo, da so se 
globalno razpoložljiva sredstva za materialne naložbe iz leta v 
leto realno močno zmanjševala. Tudi ob pripravi letošnje 
resolucije so bilančni izračuni kazali, da v pogojih visokih 
odplačilnih obveznosti našega gospodarstva do tujine, zao- 
strene kreditno monetarne politike, nadaljnjega realnega 
upadanja akumulacije prebivalstva, pokrivanja visokih izgub 
in negativnih tečajnih razlik idr., globalno razpoložljiva sred- 
stva za materialne naložbe v letu 1984 ne bodo zadoščala, da 
bi lahko zaustavili nadaljnji realni padec investicij v osnovna 
sredstva in s tem zmanjševanje njihovega deleža v ustvarje- 
nem družbenem proizvodu. 

Sedanji bilančni izračuni razpoložljivih sredstev za naložbe 
kažejo, da bo zlasti spričo že omenjenih manjših odlivov 
sredstev v tujino kot posledici doseženih soglasij glede repro- 
gramiranja precejšnjega dela obveznosti do tujine, v letoš- 
njem letu razpoložljivih za materialne naložbe nekoliko več 
sredstev, kot se je računalo ob pripravi resolucije. 

Ob upoštevanju predvidenih razmerij v delitvi dohodka do 
konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo gospodarstvo zdru- 
ženega dela oblikovalo skupaj okoli 293 milijard din sredstev 
za reprodukcijo (amortizacije in akumulacije skupaj), kar po- 
meni v primerjavi z lanskim letom 0,8% realno povečanje. 
Delež v gospodarstvu oblikovanih sredstev za reprodukcijo se 
bo tako povečal z 69,3% v letu 1983 na okoli 73,6% v letu 
1984. 

Razpoložljiva sredstva za reprodukcijo v neproizvodnih de- 
javnostih, ki vključujejo akumulacijo v negospodarstvu ter 
oblikovana sredstva za stanovanjsko gradnjo, v letošnjem letu 
močno zaostajajo za rastjo sredstev za reprodukcijo v gospo- 
darstvu. Ocenjujemo, da bodo v letu 1984 znašala skupaj 
okoli 59 milijard din, kar pomeni več kot 12% realno zmanjša- 
nje v primerjavi z letom 1983. Tolikšno znižanje je posledica 
realnega zmanjšanja sredstev za stanovanjsko gradnjo, kakor 
tudi restriktivne družbene politike do neproizvodnih dejavno- 
sti v celoti. 

Akumulacija prebivalstva se bo letos po sedanjih ocenah 
realno zmanjšala za okoli 25%, kar je posledica nadaljnjega 
realnega zmanjševanja prejemkov prebivalstva, ki vpliva na 
nadaljnje realno zmanjševanje sicer že močno skrčenega 
varčevanja prebivalstva. 

Ob upoštevanju vseh omejenih virov sredstev za reproduk- 
cijo (gospodarstva, negospodarstva in prebivalstva) se bo v 
letošnjem tetu oblikovalo v SR Sloveniji po tedanjih ocenah 
okoli 400 milijard din sredstev za reprodukcijo, kar pomeni 
5% realno zmanjšanje v primerjavi z lanskim letom. 

Po odbitku sredstev, ki se odlivajo v druge SR in SAP ter v 
tujino, bo za porabo v SR Sloveniji ostalo na razpolago okoli 
338 milijard din ali okoli 85% od vseh oblikovanih sredstev za 
reprodukcijo (v letu 1983 je znašal ta delež 86%). Od tega bo 
za sanacijo izgub in razmejenih tečajnih razlik v bankah po 
sedanjih ocenah namenjenih okoli 31 milijard din (ali blizu 8% 
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vseh oblikovanih sredstev za reprodukcijo). Za naložbe v 
osnovna-in obratna sredstva skupaj pa bo po sedanjih ocenah 
razpoložljivih nekaj nad 300 milijard din dolgoročnih sred- 
stev. Od tega bo za investicije v osnovna sredstva namenjenih 
okoli 216 milijard din, kar je realno za okoli 1,5% manj kot v 
letu 1983 (ob pripravi resolucije pa so izračuni kazali, da se 
bodo v letošnjem letu sredstva za investicije v osnovna sred- 
stva realno zmanjšala kar za blizu 9%). V tem okviru bodo 
sredstva za proizvodne investicije znašala blizu 149 milijard 
din in bodo realno za okoli 2% večja kot v preteklem letu. 
medtem ko bodo sredstva za neproizvodne naložbe zlasti 
spričo visokega padca stanovanjskih naložb realno padla za 
okoli 8,5% (ob pripravi resolucije so izračuni kazali celo na 
20% padec). 

Ob upoštevanju izhodišč glede delitvene politike, ob pred- 
videnem nadaljevanju restriktivne kreditno-monetarne poli- 
tike. ob predpostavki, da bodo v prihodnjem letu z izvajanjem 
programa ekonomske stabilizacije prišli do izraza materialni 
učinki intenzivnejše sanacije združenega dela (zlasti sanacije 
žarišč izgub, pokrivanja tečajnih razlik, sanacije virov obrat- 
nih sredstev idr.) ter ob že omenjenem pričakovanem repro- 
gramiranju precejšnjega dela odplačilnih obveznosti do tu- 
jine, bi v bilanci oblikovanja razpoložljivih sredstev za mate- 
rialne naložbe prišlo do naslednjih premikov: ob predvidenem 
realnem povečanju amortizacije v gospodarstvu za okoli 7% 
in akumulacije v gospodarstvu za nadaljnja 2-3% bodo po 
prvih ocenah skupaj oblikovana sredstva za reprodukcijo v 
gospodarstvu znašala okoli 455 milijard din (ali realno okoli 
4% več kot letos). Sredstva za reprodukcijo v negospodar- 
stvu, vključno s sredstvi za stanovanjsko gradnjo, bodo realno 
nadalje padla za okoli 10% in znašala nekaj več kot 80 milijarcf 
din. Tudi akumulacija prebivalstva bi v pogojih nadaljnjega- 
sicer nekoliko manjšega padanja realnih osebnih dohodkov- 
realno še nadalje padla (za okoli 4%). Skupaj bi se po teh 
izračunih v prihodnjem letu v SR Sloveniji oblikovalo nekaj 
nad 600 milijonov din sredstev za reprodukcijo ali realno za 
dober odstotek več kot letos. Ob predvidenem reprogramira- 
nju dela zapadlih tujih posojil bi se odlivi akumulacije izven 
SR Slovenije prihodnje leto nekoliko znižali. Tako bi za po- 
rabo v SR Sloveniji ostalo po sedanjih izračunih okoli 87% 
ustvarjenih dolgoročnih sredstev za reprodukcijo (v letošnjem 
letu 85%). Od tega pa bo po sedanjih predvidevanjih treba 
nameniti večja sredstva za finančno sanacijo gospodarstva in 
bank, tako da se bo delež sredstev, razpoložljivih za naložbe v 
osnovna sredstva zmanjšal na okoli 53% od skupaj oblikova- 
nih sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji. Skupaj bo po teh 
izračunih v prihodnjem letu razpoložljivih okoli 325 milijard 
din sredstev za naložbe v osnovna sredstva, kar bi zadoščalo 
le za okoli 0,5% realno rast investicij v osnovna sredstva. Od 
tega bo možno oblikovati okoli 155 milijard din sredstev za 
proizvodne investicije (ali realno za okoli 4%.več kot v letoš- 
njem letu), medtem ko se bodo sredstva za neproizvodne 
naložbe tudi v prihodnjem letu še nadalje realno zmanjšala 
(za okoli 8%). Takšna gibanja bi seveda povzročila, da se bo 
delež investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu 
tudi v letu 1985 še nadalje nekoliko zmanjšal (in sicer od 
21.2% v letošnjem letu na okoli 20,8% v letu 1985). 

2. Naložbena gibanja in trendi 
Iz podatkov o izplačilih za investicije v osnovna sredstva 

združenega dela, ki izkazujejo v letošnjem letu visok porast, 
lahko sklepamo, da je do konca leta prvič po letu 1980 
pričakovati zopet pozitivno realno rast ustvarjenih investicij v 
združenem delu, in sicer gospodarskih investicij za okrog 
2,3%, negospodarskih (brez stanovanjskih) za okrog 9,7%, 
medtem,ko stanovanjske investicije tako v družbenem kot v 
zasebnem sektorju še nadalje realno upadajo (sedanji trendi 
kažejo na realno celoletno nazadovanje stanovanjskih investi- 
cij za 14,3%). 

Z realno rastjo gospodarskih investicij v letošnjem letu bi 
lahko že govorili o preokretu investicijske in delitvene poli- 
tike, ki je nujen, saj bi nas nadaljnje upadanje realnih investi- 
cij vodilo še bolj na rob svetovnih gospodarskih dogajanj 
Povečana investicijska aktivnost na področju gospodarstva 
pa je nujna tako z vidika potreb posodabljanja v nekaterih 
panogah že do kraja zastarele opremfe ter s tem povečanja 
produktivnosti dela in konkurenčnosti proizvodnje, kakor tudi 
z vidika prestrukturiranja gospodarstva in hitrejšega prilaga- 

janja spremenjenim zahtevam svetovnega trga. Vendar se 
letošnja izplačila za investicije^še vedno nanašajo na prejšnje 
programe investicij s poudarkom na razvoju gospodarske 
infrastrukture, proizvodnje in predelave hrane ter nekaterih 
bazičnih dejavnosti, ki pa imajo vse šele posreden izvozni; 
učinek. Zato pa delež direktno izvoznimdejavnostim name- 
njenih investicij upada, delež investicij za razvoj dejavnosti s 
tehnološko intenzivno proizvodnjo pa je minimalen! Določen 
vpliv na porast izplačil za investicije v letošnjem letu ima tudi 
visoka stopnja inflacije, saj sili k hitremu aktiviranju za investi- 
cije namenjenih sredstev in često tudi k razdrobljenemu in ne 
vedno racionalnemu investiranju. 

Za letošnje leto je značilen tudi relativno visok porast izpla- 
čil za negospodarske investicije, ki je razumljiv glede na 
prenehanje veljave starega in glede na psihozo pred restrikci- 
jami napovedanega in nato zavrnjenega interventnega za- 
kona o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za 
financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij. To 
kaže tudi močan porast negospodarskih investicij v teku, za 
katere so bila večinoma že zbrana zadostna investicijska 
sredstva, ki jih je bilo moč takoj ob začetku gradnje v celoti 
angažirati. Sicer pa delež izplačil za negospodarske investi- 
cije (brez stanovanjskih) tudi letos ne presega 10% vseh 
izplačil za investicije v osnovna sredstva. 

Za leto 1985 predvidevamo nadaljnjo rahlo realno rast go- 
spodarskih investicij, na kar bo vplival tudi potek del na 
nekaterih večjih investicijskih projektih (zlasti Jeklarna II, pro- 
grami Iskre, sanacija TGO Gorenje, predor Karavanke). Pri 
visoki angažiranosti investicijskih sredstev za potrebe po in- 
frastrukturnih in surovinskih naložbah ter naložbah v sanacije 
pa se še vedno postavlja vprašanje, s kakšnimi sredstvi in s 
kakšnimi naložbenimi programi povečati izvozno sposobnost 
gospodarstva. Ob skrčenih vlaganjih v obnovo opreme ter v 
prestrukturiranje tehnologije in proizvodnih programov opo- 
zarjamo, da čez nekaj let zaradi zastarelosti tehnologije ne bo 
več mogoče izvažati na konvertibilno območje, kjer se gospo- 
darstvo hitro modernizira in avtomatizira (tudi že robotizira), 
oziroma se bomo prisiljeni omejevati na izvoz surovin in 
polizdelkov, da bi lahko vzdrževali zunanjo likvidnost. Vse 
bolj je pereče1 vprašanje,-kako vzpodbuditi pripravo izvoznih 
in razvojno-tehnološko obetavnih programov in zanje z zdru- 
ževanjem, pa tudi s kreditiranjem preko bančnih konzorcijev 
zagotoviti sredstva. Iniciativo z^ takšne (idejne) programe bi 
morale prevzeti asociacije v okviru Gospodarske zbornice, 
financiranje takšnih predinvesticijskih študij pa bi morali ure- 
diti z družbenim dogovorom med Izvršnim svetom SR Slove- 
nije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem bank ter 
hranilnic. 

VIII. KADRI IN ZAPOSLOVANJE 
Število zaposlenih je v letu.1984 doseglo 828 tisoč in je v 

primerjavi z letom 1983 za 1,6% višje, od tega v združenem 
delu za 1,5%. V gospodarstvu je dosežena rast tokrat opazno 
hitrejša kot v negospodarstvu, zlasti pa se je povečalo število 
delavcev, čeprav je na začetku druge polovice leta začela 
pešati rast proizvodnje v industriji. Število zaposlenih se je 
povečalo predvsem v izvozno usmerjenih organizacijah zdru- 
ženega dela s tem, da so uvajale ali širile obseg dela druge in , 
tretje izmene (proizvodnja prometnih« sredstev, električnih 
aparatov in strojev, kemičnih izdelkov, končnih lesnih izdel- 
kov, končnih tekstilnih .izdelkov, obutve in galanterije). Smotr- 
nejše zaposlovanje je bilo v preteklih letih doseženo pred- 
vsem v neposredni proizvodnji. Zmanjševanje števila zaposle- 
nih na administrativnih delih pa ni bilo doseženo v pričakova- 
nem obsegu. Osnovni razlog so še vedno prezahtevna in 
preobsežna administrativna dela, pa tudi delovni postopki in 
organizacija dela se niso kaj prida izboljšali ali spremenili. 

Večji obseg novega zaposlovanja (vključenih v delo je bilo 
več kot 30 tisoč delavcev) je vplival tudi na gibanje nezaposle- 
nih, katerih število ostaja v primerjavi s preteklim letom v 
glavnem nespremenjeno. Delež nezaposlenih med vsemi za- 
poslenimi znaša letos 1,8%. V primerjavi z letom 1983 pa se je 
,povečalo zaposlovanje delavcev iz drugih republik in pokra- 
jin. 

Zaposlovanje pripravnikov od pete stopnje navzgor je bilo 
tudi v letu 1984 po obsegu in načinu zaposlitve glede na 
pretekla leta v glavnem nespremenjeno. Na temelju sklepov 
republiškega posveta o pripravništvu, proizvodnem delu in 
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delovni praksi |e bilo zaposlovanje diplomantov do četrte 
stopnje usmerjenega izobraževanja višje od pričakovanega, 
vendar ob tem še ni bilo zadovoljivo urejeno vprašanje njiho- 
vega položaja ob vključitvi v delo. V letu 1985 bodo prirast 
zaposlenih predstavljale prvenstveno generacije iz šol, med 
temi pa zlasti diplomanti vseh stopenj usmerjenega srednjega 
izobraževanja. 

Poleg števila zaposlenih in njihove kvalifikacijske strukture, 
vplivajo na učinkovitost, uspešnost in produktivno izrabo 
živega dela tudi drugi dejavniki. Motivacija zaposlenih za 
kvalitetno, uspešno in produktivno, na strokovnosti temelječe 
delo je nizka. Vse več raznih faktorjev negativno vpliva na 
delovne odnose; zaposleni niso dovolj motivirani, da bi kar 
najbolj izkoristili svoje znanje in psihofizične sposobnosti. Za 
povečanje motiviranosti moramo preseči dosedanji negativen 
odnos do uveljavljanja novega kvalitetnega znanja, inovativ- 
nih pristopov in postopkov v proizvodnji, organizaciji dela in 
upiav' anju. Ker so za večino delavcev najpomembnejši moti- 
vacijski faktor osebni dohodki,' bi moral biti sistem delitve v 
posamezni organizaciji združenega dela takšen, da dobri de- 
lavci dobijo ustrezno plačilo in afirmacijo za svoje delovne 
rezultate in inovativne prispevke. 

IX. PROIZVODNJA 

1. Industrijska proizvodnja 
Kljub težkim pogojem gospodarjenja se je industrijska pro- 

izvodnja v prvih treh mesecih letošnjega leta dinamično pove- 
čala; v aprilu je rast začela pešati. Tendenca upadanja je bila 
opazna vse do konca polletja, ko je industrijska proizvodnja 
dosegla rast 2,7%; v juliju pa je pričela naraščati m tako je 
industrijska proizvodnja v prvih osmih mesecih za 3,2 od- 
stotka višja kot v istem obdobju preteklega leta. 

Vzroki za ugodno rast industrijske proizvodnje v začetku 
leta so bili predvsem v relativno visokem povpraševanju na 
tujih trgih ter relativno ugodni preskrbi. Nazadovanje uvoza 
se je začelo odražati v slabi preskrbi s surovinami in repro- 
dukcijskim materialom in občutnem zmanjšanjjj teh zalog. 

Nadaljuje se nizka rast oziroma nazadovanje proizvodnje v 
nekaterih pomembnejših panogah kot so strojna industrija, 
proizvodnja prometnih sredstev in proizvodnja baznih kemič- 
nih izdelkov. Po stagnaciji v prvem polletju je začela proiz- 
vodja barvastih kovin in proizvodnja žaganega lesa napredo- 
vati. Nadpovprečna rast proizvodnje pa je v proizvodnji elek- 
tričnih strojev in aparatov, predelavi kemičnih izdelkov in 
proizvodnji končnih lesnih izdelkov (zlasti pohištva). 

Slovenski industriji akutno primanjkuje cinka, aluminija, 
bakra, sekundarnih surovin (kovinskih odpadkov za metalur- 
gijo, starega papirja za papirno industrijo itd.), proizvodov 
barvaste in črne metalurgije, gumijastih izdelkov, barv, lakov, 
aromatov, mazuta, volne, vseh vrst kož in bukovega lesa. 

V veliki meri je dobava surovin omejena z dejstvom, da 
morajo proizvajalci surovin del svoje proizvodnje izvoziti za 
kritje svojih deviznih potreb. Z ureditvijo cenovne problema- 
tike, z dobro kvaliteto domačih surovin in reprodukcijskih 
materialov (kvaliteta namreč pada in predelovalna industrija 
zelo težko izpolnjuje zahteve inozemskih kupcev), ob upošte- 
vanju dobavnih rokov in dogovorov iz samoupravnih sporazu- 
mov ter ob dobrih reprodukcijskih povezavah bi bila preskrba 
boljša, industrijska rast pa večja in stabilnejša, saj bi temeljila 
na solidnejših osnovah. 

Zaviralni faktorji, ki vplivajo na fizični obseg slovenske 
proizvodnje, na raven njenega izvoza, na poslovne rezultate in 
na ustvarjanje pogojev za njen nadaljnji, kvalitetno poglobljen 
razvoj, so prvenstveno naslednji: 

Pri preskrbi s surovinami in reprodukcijskim materialom se 
ne spoštujejo sklenjeni samoupravni sporazumi, sovlaganja 
ne zagotavljajo nemotene in zanesljive oskrbe, še zlasti iz 
drugih republik V pomanjkanju deviznih sredstev ob takem 
deviznem sistemu, kot deluje, proizvajalci surovin tudi dobave 
za domači trg pogojujejo z zahtevami po deviznem pokriva- 
nju. Porabniki, ki niso sposobni kriti deviznih obveznosti do 
dobaviteljev surovin, so prisiljeni povečati nakupe od prepro- 
dajalcev, kar močno znižuje konkurenčnost izdelkov. 

Razkorak med sistemskimi rešitvami in vsakdanjo prakso, 
negotovi pogoji gospodarjenja, ki se pogosto spreminjajo, 
prešibka ekonomska motiviranost za izvoz na konvertibilno 

področje, motena preskrba z osnovnimi surovinami in repro- 
dukcijskim materialom, zastoji v proizvodnji ob povečanih 
proizvodnih stroških, nezadostno razpolaganje z devizami, 
stroški tečajnih razlik, obremenjenost gospodarstva, visoke 
cene energije, surovin in reprodukcijskega materiala ter vi- 
soke obresti povzročajo likvidnostne težave, ponekod pa so 
težave že tudi z izplačili za osebne dohodke. 

Velika odpisanost osnovnih sredstev in opreme (78,63% za 
celotno industrijo) ter zelo stare delovne priprave in večletno 
upadanje deleža investicijskih vlaganj ne dajejo dovolj dobrih 
osnov za nadaljnji razvoj industrijske proizvodnje, zlasti ne za 
dejavnosti, katerih razvoj v svetu izredno hitro napreduje 
Naši "tehnološki starčki« bodo temu vse manj lahko sledili, 
njihova konkurenčnost pa nazadovala, če jih ne bomo moder- 
nizirali. Pri tem pa je bistvena tudi vloga in napredek domače 
proizvodnje opreme - ne samo v večjih industrijskih OZD, tudi 
v iskanju smotrne vloge enot drobnega gospodarstva v tem 

Delo v črni metalurgiji ovira predvsem neredna oskrba z 
nekaterimi surovinami in reprodukcijskim materialom. Slaba 
kvaliteta nekaterih surovin, visoki stroški za surovine in ener- 
gijo ter v nekaterih OZD velika poraba energije zaradi zastare- 
losti tehnološkega procesa, okvare na posameznih napravah 
in neugoden asortiment izdelkov otežujejo optimalno izkori- 
ščanje vseh razpoložljivih kapacitet. Podobno je stanje v 
barvasti metalurgiji. Slabši proizvodni rezultati (neizkoriščene 
proizvodne kapacitete) so posledica pomanjkanja surovin 
(predvsem cinka, aluminija, bakra in sekundarnih surovin), 
izrabljenosti in zastarelosti opreme; to posebno velja za proiz- 
vodnjo aluminija in pridobivanje svinčeve in cinkove rude 
Manjša proizvodnja rude je tudi posledica pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev za geološke raziskave v prejšnjih letih. 

Osnovni problem v proizvodnji električnih strojev in apara- 
tov ter v kovinski industriji je zlasti pomanjkanje surovin in 
reprodukcijskega materiala (primanjkuje izdelkov črne in bar- 
vaste metalurgije ter izdelkov kemične industrije), kar vpliva 
na potek proizvodnje in njeno kvaliteto ter "na rezultate poslo- 
vanja, ki so obeleženi z naraščajočimi izgubami. Proizvodnja 
se odvija brez večjih zastojev le ob izjemnih naporih pri oskrbi 
s surovinami in reprodukcijskim materialom. Prilagaja se raz- 
položljivemu reprodukcijskemu materialu, izvoznim možno- 
stim in dohodkovni uspešnosti posameznih izdelkov. Zaradi 
zmanjševanja obsega investicij se kaže manjše povpraševanje 
po investicijski opremi, nazadovanje fizičnega obsega stroje- 
gradnje pa izhaja tudi iz prestrukturiranja, v katerem ta indu- 
strijska panoga opušča proizvodne programe nižje stopnje 
predelave. Pri prodaji nekaterih izdelkov široke potrošnje se 
že pojavlja vpliv zmanjšane kupne moči, zlasti pri prodaji 
izdelkov bele tehnike, televizorjev in osebnih avtomobilov. 

Ob 20% večjem izvozu na konvertibilno področje in višji 
razpolagalni pravici s samoupravnimi sporazumi reprodukcij- 
sko povezanih patnerjev je oskrbljenost s surovinami in re- 
produkcijskim materialom v kemični in gumarski industrji 
takšna, da omogoča dokaj dobre proizvodne rezultate in 
kolikor toliko normalno poslovanje. V panogi so v težkem 
finančnem položaju tiste organizacije združenega dela, ki so v 
preteklih letih vlagale v nove proizvodne zmogljivosti z veli- 
kim zadolževanjem. Pričakovati je, da se bo preskrbljenost s 
surovinami v tej panogi poslabšala konec leta.. Zlastj vpraš- 
ljiva je preskrba z aromati, kar lahko povzroči izpad dela 
proizvodnje v đelu kemične industrije. Na raven proizvodnje 
bodo, poleg surovinskih problemov, vplivali še cenovni 
odnosi in predvsem omejitev maloobmejnega poslovanja ter 
infrastrukturni značaj panoge (zmanjšano povpraševanje po 
končnih izdelkih elektro, tekstilne, usnjarske industrije in dela 
lesne industrije se bo že odražalo na obseg proizvodnje v 
kemični industriji). 

V tekstilni in usnjarski industriji kljub neredni preskrbljeno- 
sti s surovinami (bombažem, volno, sintetičnimi vlakni, ko- 
žami vseh vrst) in zastareli ter izrabljeni strojni opremi proiz- 
vodnja in izvoz naraščata. Likvidnost in nepoznavanje izgub v 
tekstilni in usnjarski industriji so plod dobre organizacije dela 
in smotrnega prestrukturiranja in investiranja v prejšnjih plan- 
skih obdobjih. Tudi v tej dejavnosti bo potrebno čimprej 
zamenjati opremo, kjer je izrabljena in zastarela. 

V lesno predelovalni industriji, tako v lesarstvu kot v celu- 
lozno papirni industriji, je preskrba s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom slaba. Poglavitni problem v papirni indu- 
striji je pomanjkanje predvsem kvalitetnega lesa listavcev; pri 
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oskrbi z lesom iglavcev pa smo še vedno močno odvisni od 
uvoza. Ob pomanjkanju lesa za žagan les, furnir, plošče vseh 
vrst, celulozo in lesovino izvažamo še vse preveč hlodovine, 
jamskega lesa, celuloznega lesa in drv. Izvažamo pa tudi 
žagan les. Oskrbljenost domačega trga se zato, zlasti v pa- 
pirni in celulozni industriji, slabša; pojavlja pa se, tudi že 
upadanje povpraševanja na domačem trgu zaradi znižane 
življenjske ravni. Organizacije združenega dela nimajo dovolj 
velike akumulacije za obnavljanje izrabljene opreme in mo- 
dernizacijo tehnoloških postopkov. Sodelovanje med papirno 
in grafično industrijo se ugodno razvija zlasti na področju 
skupnega izvoza; pri oskrbi s papirji in drugimi materiali pa 
večkrat pride do zastojev. 

Zaradi nizke razpolagalne pravice z deviznimi sredstvi 
(17,9%) imajo organizacije združenega dela živilske industrije 
težave z nujnim uvozom repromateriala in rezervnih delov 
(npr. pomanjkanje rezervnih delov za ladje pomeni tudi 
manjšo predelavo rib). Tudi ni prave motivacije za izvoz, saj so 
se na zunanjem tržišču cene nižale od 30-40%, ob povečanju 
notranjih cen pa se z izvoznimi cenami ne pokrijejo niti 
direktni stroški. Pri proizvodnji pijač so specifičen problem 
prometni davki, ki so različni po republikah, oziroma celo po 
občinah, kar bi bilo s stališča proizvodnje nujno izenačiti. Vse 
večji so zahtevki po združevanju deviznih sredstev za repro- 
dukcijski material in embalažo (katere cena je narastla za 
400%). Organizacije združenega dela, preplačujejo devizna 
sredstva tudi do 250% nad uradnim tečajem. Zaradi slabše 
letine (toča, suša) je pričakovati, da bo predelava sadja in 
zelenjave po obsegu nazadovala; slabšo proizvodnjo pričaku- 
jemo tudi zaradi zmanjšane kupne moči prebivalstva (zlasti v 
proizvodnji pijač, sadja in zelenjave in konditorstva). 

Če se pogoji proizvdonje v ničemer ne poslabšajo (preskrba 
s surovinami in reprodukcijskim materialom), če se ohrani 
sedanji delež v razpolaganju z devizami (ki je na spodnji me|i 
reprodukcijskih potreb) in izboljšajo (ali vsaj ohranijo) ter 
okrepijo razmere v reprodukcijskih verigah, lahko pričaku-1 

jemo, da bo industrijska proizvodnja letos dosegla okoli 3% 
stopnjo rasti. 

V letu 1985 bodo organizacije združenega dela morale 
poglobiti samoupravno sporazumevanje s proizvajalci suro- 
vin v reprodukcijskih verigah tako v republiki kot tudi z osta- 
limi organizacijami združenega dela v drugih republikah in 
pokrajinah in si na ta način zagotavljati surovine za nemoteno 
proizvodnjo Redna oskrba z surovinami in reprodukcijskim 
materialom bo pogojena z dovolj velikim izvozom, ki bo omo- 
gočal večji uvoz ter devizno pokrivanje lastnih potreb in 
zahtev dobaviteljev. Bolj bo potrebno pospeševati sodelova- 
nje organizacij združenega dela z drobnim gospodarstvom za 
proizvodnjo izdelkov, ki pospešujejo izvoz in nadomeščajo 
uvoz, pa tudi nekatere vrste proizvodnje, ki jo terja domači 
trg. Za boljšo oskrbo predelovalne industrije bo potrebno 
destimulirati izvoz surovin in bolj spodbujati izvoz izdelkov z 
višjo stopnjo predelave. V predelovalnih industrijah bo po- 
trebno nadaljevati z rekonstrukcijami, modernizacijami in na- 
domeščanjem zastarele in dotrajane opreme (v ta namen bi 
bilo potrebno poenostaviti procedure, ki urejajo uvoz opreme 
iz konvertibilnega trga), da bi odpravljali tehnološko zastare- 
lost in zaostalost in tudi tako omogočili rentabilnejše gospo- 
darjenje, gospodarnejše izvozne pogoje, ob spodbujanju kva- 
litete proizvodnje in poslovanja. 

Kljub neugodnim pojavom v industrijski proizvodnji, kot so 
nespoštovanje sprejetih samoupravnih sporazumov, preslabo 
delovanje reprodukcijskih verig, težave v oskrbljenosti s suro- 
vinami in reprodukcijskim materialom (zlasti iz drugih repu- 
blik), nesmotrn izvoz surovin, naraščanje materialnih stroškov 
in na vseh teh osnovah ocenjena rast industrijske proizvod- 
nje, kaže .v naslednjem letu v prizadevanjih za višjo rast 
čimbolj izrabiti vse možnosti, ki se vendarle tudi ponujajo: gre 
za boljše izkoriščanje proizvodnih kapacitet, sodobnejšo or- 
ganizacijo dela, boljšo izkoriščenost delovnega časa, smotr- 
nejšo izmeničnost dela, spoštovanje sprejetih obveznosti iz 
samoupravnih sporazumov, smotrnejše nagrajevanje do- 
bcega dela, pospešenega nagrajevanja inovacijskih dosežkov, 
smotrnega in hitrega uvoza opreme, odpravljanja ozkih grl z 
nabavo delov sodobne opreme, obnovo tehnologije in nena- 
zadnje za vsaj tako oskrbljenost industrije kot je v letu 1984. 

2. Kmetijstvo in živilstvo 
V kmetijstvu se v letošnjem letu uspešno nadaljujejo neka- 

tere pomembne aktivnosti, ki se odražajo v: boljši rabi kmetij- 
skih površin, organizirani pridelavi poljščin, boljši oskrbi s 
potrebnim reprodukcijskim materialom, organiziranem delu 
na intenzifikaciji kmetijske proizvodnje, sprotnem razreševa- 
nju tekočih in razvojnih vprašanj v živinoreji, spodbujanju 
tržne proizvodnje z intervencijami in poenotenju politike in- 
tervencij med občinami ter s tem preusmeritvijo sredstev iz 
porabe v proizvodnjo. Te aktivnosti so prispevale, da kljub 
neugodnim vremenskim razmeram dosegamo relativno ugo- 
dno skupno proizvodnjo, čeprav bo manjša proizvodnja 
krompirja, krme, grozdja in sadja vplivala na slabšo realizacijo 
skupnega proizvodnega programa. Prvi rezultati kažejo, da 
bo proizvodnja za okoli 2%20 20) večja kot v letu 1983 in ne bo 
realizirana resolucijska naloga (4%). V letih 1981-1984 bi s 
tem dosegli 2,2% letno dinamiko rasti (plan 2,8%) 

Poleg vremenskih razmer so na slabšo realizacijo od pred- 
videne vplivali predvsem: težave pri dobavi in visoke cene 
osnovnih reprodukcijskih sredstev v kmetijstvu (kar še zlasti 
pesti živinorejo), stroškovni pritiski in težave z likvidnostjo 
Težji pogoji za kreditiranje tekoče in razširjene reprodukcije 
so zavrli zlasti investiranje v zadružnem kmetijstvu 

Neusklajeno ponudbo in potrošnjo živalske krme je povzro- 
čila slabša proizvodnja sena in nekatere krme v določenih 
območjih Jugoslavije in povečan izvoz koruze brez nujnega 
bilančnega usklajevanja s potrebami v Jugoslaviji. Zato so se 
stroški prireje živine bistveno povečali, kar se je odrazilo v 
povečani ponudbi živine in zmanjšanem interesu za vhlevlja- 
nje oziroma v precejšnih težavah pri ohranjanju osnovne 
črede. Ob zmanjšanem povpraševanju, uvozu večjih količin 
mesa in zmanjšanem izvozu so se tako povečale zaloge. 
Premajhna sredstva za blagovne rezerve niso mogla vplivati 
na uskladitev ponudbe in povpraševanja. Značilno je tudi, da 
so cene mesa rasle, čeprav so cene živine stagnirale (oz, 
padale); tako v pogojih administrativnega določanja cen ni 
bilo korelacije med cenami surovin in končnih proizvodov. 

Izrazito živinorejsko usmerjenost kmetijstva Slovenije je 
najbolj prizadela slaba oskrba s koruzo in velik porast cen tej 
surovini. To močno draži zlasti proizvodnjo prašičev (kjer 
proizvodni stroški presegajo določeno ceno prašičev) in pe- 
rutnine, kar se odraža v porastu izgub v farmski proizvodnji. V 
pogojih neusklajene ponudbe in povpraševanja in skokovi- 
tega porasta stroškov krme, niso bili pravočasno sprejeti 
ukrepi, ki bi zagotovili normalne proizvodne pogoje.(odprava 
kontingentov in stimuliranje izvoza živine in mesa, oskrba s 
koruzo iz domačih virov ali uvoza ob usklajeni ceni s cenami 
živine). 

Vse to vpliva na postopno zmanjševanje interesa za pitanje 
na stagnacijo črede in s tem na odmik od zastavljenih cijev v 
strukturi proizvodnje, slabše proizvodne rezultate zlasti v na- 
slednjih letih in zmanjšanje dolgoročnih možnosti izvoza 

Stroški financiranja proizvodnje so visoki Primanjkuje 
obratnih sredstev in slabe so možnosti za najemanje teh 
kreditov pri bankah zaradi limitiranja plasmajev. Reeskontni 
in selektivni krediti se organizacijam združenega dela odo- 
bravajo le na administrativno določeno proizvajalčevo ceno 
za vse pomembnejše surovine in proizvode (pšenico, sladkor, 
olje, koruzo, živino), razliko do tržne cene pa morajo kriti 
same pod normalnimi pogoji 21 (tržna cena je za 40-50% večja 
od administrativne). 

Tudi v letu 1984 se nadaljuje zaostajanje vlaganj v osnovna 
sredstva zaradi zmanjšanega kreditnega potenciala bank, 
zmanjšanja akumulativne sposobnosti kmetijskih ozd, poviša- 
nih obrestnih mer in zaostajanja pri pripravi programov. K 
temu pa prispevajo tudi neusklajene kreditne možnosti po 
območjih in nekateri za agroživilstvo preostri kriteriji o fi- 
nančni sposobnosti, določeni v Zakonu o trajnih obratnih 
sredstvih. 

Sanacija in obnova ribiške flote se ne uresničuje po predvi- 
deni dinamiki, kar poleg slabe ulovne sezone vpliva na manjši 
ulov. Kasni tudi gradnja objektov za predelavo plave ribe. 

20 Ob pogoju da bodo vremenske razmere pri spravilu pridelkov 
normalne 

Pri mlinsko predelovalnih OZD predstavljajo obrestne mere že 
53% v dohodku 
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V okviru povečanega obsega družbeno organizirane proiz- 
vodnje so v letu 1984 doseženi pomembni rezultati v pridelo- 
vanju tržnih poljščin, zlasti pšenice. Realizacijo odkupa pše- 
nice (okoli 75.000 ton), so predvsem omogočil, ugodni od- 
kupni pogoji, zlasti zamenjava koruze za pšenico. 

Zagotovitev interventnih sredstev je omogočila da se 
uspešno izvajajo programi usposabljanja zemljišč. Skupaj je 
bilo v letih 1981 do 1983 osušeno 16.445 ha zemljišč, v letu 
1984 pa se osušuje 7.000 ha zemljišč. Poleg tega se je v letih 
1983 in 1984 z dodatnim programom pričelo tudi z namaka- 
njem (skupaj v obeh letih okoli 2.000 ha površin). Za uresniči- 
tev programa hidromelioracij v obdobju 1981 -1985, bo treba 
pospešiti dela na osnovni odvodnji. Po programu se izvajajo 
tudi agromelioracije, izvedba komasacij pa kasni približno za 
eno leto predvsem zaradi težav pri razreševanju lastninskih 
odnosov. Odkup zemlje se iz leta v leto manjša zaradi zmanj- 
šane ponudbe primernih zemljišč in upadanja interesa za 
nakup 

Agroživilske organizacije združenega dela Slovenije so s 
samoupravnimi sporazumi oz. pogodbami o naročeni proiz- 
vodnji vezane na oskrbo določenih surovin iz drugih SR in 
SAP Vse manj se pri tem upoštevajo določila sporazumov 
glede dogovorjenih cen; v najbčljši meri se zagotavlja le 
obseg dogovorjenih količin. Za naložbe v SAP Vojvodino 
primanjkuje sredstev, zlasti sredstev bank. Specifičen je pri- 
mer pri oskrbi z moko. Slovenske OZD lahko nabavljajo moko 
v drugih SR in SAP le po samoupravnih sporazumih, ki teme- 
ljijo na pokrivanju razlik v ceni med pšenico in moko. Te 
razlike, ki izhajajo iz nesorazmerja med ceno pšenice in moke 
so tolikše, da jih mlinsko-predelovalne organizacije ne mo- 
rejo pokriti (ne vgrajujejo se v ceno) in bo oskrba trga z moko 

in kruhom problematična. Enoten skupen nastop na enotnih 
izhodiščih za financiranje naročene proizvodnje v drugih SR, 
in SAP bo tudi v bodoče temeljnega pomena za rednejšo 
dobavo nekaterih manjkajočih pomembnejših kmetijskih pro- 
izvodov. Ob tem je treba računati z dolgoročno usmeritvijo 
Jugoslavije v izvoz pšenice in koruze. Slovenija si bo na 
zunanjem trgu za naslednje gospodarsko leto (v skladu z 
bilancami) morala zagotoviti 26.000 ton surovega olja in 5.000 
ton sladkorja (zaradi izpada proizvodnje v Jugoslaviji). 

Po razmeroma ugodnem zaključku poslovnega leta 1983 so 
se kmetijskim in živilskim organizacijam v letu 1984 poslabšali 
pogofi gospodarjenja predvsem zaradi cenovnih nesorazmerij 
med reprodukcijskimi materiali in dogovorjenimi cenami 
kmetijskih proizvodov ter med surovinami in končnimi izdelki. 
Povečan obseg proizvodnje in vlaganj v preteklih letih vse bolj 
povzroča likvidnostne težave, nove obrestne mere pa dodatno 
poslabšujejo dohodkovni -položaj kmetijskih organizacij in 
kmetov. 

Da bi v letu 1985 dosegli 3% povečanje kmetijske proizvod- 
nje so že v teku intenzivne priprave za izvedbo proizvodnega 
programa za leto 1985, vključno z ukrepi za njegovo uresniči- 
tev. Največji poudarek bo še nadalje na intenziviranju pridelo- 
vanja krme in poljščin in povečanju živinorejske proizvodnje v 
okviru razširjenega obsega družbeno organizirane proi- 
zvodnje. 

3. Gradbeništvo s stanovanjsko gradnjo in 
komunalnim gospodarstvom. 

Ob živahnejši investicijski dejavnosti v Sloveniji se večletno 
upadanje fizičnega obsega del v gradbeništvu postopno 
zmanjšuje. Vrednost izvršenih del slovenskih gradbenikov se 
je v prvih sedmih mesecih zvišala za 43% v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem, polletni poslovni rezultati pa so 
pokazali 47% rast prihodka. Znatno boljši zasedenosti kapa- 
citet v primerjavi z lanskim letom je poleg večje investicijske 
dejavnosti botrovalo tudi za 2% manjše število zaposlenih v 
panogi Že zagotovljena dela za letos in oživljena aktivnost pri 
sklepanju novih pogodb kažejo na realnost predvidevanj, da 
se bo upadanje fizičnega obsega del v gradbeništvu letos 
zmanjšalo na 6-8 indeksnih točk, v letu 1985 pa zaustavilo. 

Manj vzpodbudni so rezultati pri pridobivanju del v tujini. 
Kljub izredno povečanemu številu izdelanih ponudb je vre- 
dnost sklenjenih pogodb vse manjša. Letos, kot kaže, celo 
skromno zastavljeni plan (47% lanske realizacije) ne bo reali- 
ziran. Vse slabši uspehi pri pridobivanju del v tujini (leta 1980 
je bilo na podlagi ponudb pridobljenih 8% del, leta 1983 le še 

1,2'%) so posledica zaostrene konkurence, a hkrati tudi neu- 
činkovitega nastopa naših izvajalcev - slabe poslovne organi- 
ziranosti, nizke stopnje specializacije, panožne in medpa- 
nožne nepovezanosti, odsotnosti bančne podpore itd. Takšno 
upadanje obsega del v tujini ne zmanjšuje le deviznega pri- 
liva, temveč bo zaostrilo tudi probleme presežka gradbenih 
kapacitet doma. 

Industrija gradbenega materiala beleži v osmih mesecih kar 
3.2% padec proizvodnje, kar je predvsem posledica zmanj- 
šane proizvodnje gradbenih predizdelkov (indeks 92,1) in 
zastojev v proizvodnji cementa (indeks 95,8), ki so bili zlasti 
posledica predčasnih vzdrževalnih del zaradi pomanjkanja 
mazuta. Kljub tako neugodnim kazalcem pa v tekočem in 
prihodnjem letu ni pričakovati manjše proizvodnje. 

Upad obsega stanovanjske gradnje, ki se nadaljuje že od 
leta 1980, sicer tudi po polletnih rezultalih (dograjenih je bilo 
3% manj stanovanj kot lani) ne ogroža realizacije planiranega 
obsega stanovanjske gradnje v tem srednjeročnem obdobju 
Dejstvo pa je, da tudi takšne, relativno pozitivne rezultate 
dosegamo na račun pospešenega dograjevanja stanovanj, ki 
so že v gradnji; od leta 1979 se je število stanovanj skrčilo s 
13.714 na 6.197 ob polletju letos in bo do konca leta še 
manjše. Nadaljnje krčenje fonda stanovanj v gradnji bo ob 
prehodu v novo srednjeročno obdobje neizbežno povzročalo 
večje zastoje v stanovanjski gradnji, tako zaradi pomanjkanja 
sredstev za obsežna pripravljalna dela, kot zaradi tehničnih 
omejitev v samem procesu gradnje (pripravljalni postopki, 
roki graditve, razpoložljive kapacitete itd ). 

Kljub enotnim opredelitvam, kako nujno je zagotavljanje 
enostavne reprodukcije stanovanjskega gospodrstva s ce- 
nami (stanarina) ter kako pomembno je to za ohranitev ravni 
stanovanjskega standarda in obstoječega fonda, so se stana- 
rine letos povišale šele za zadnje četrtletje (za 32%). To 
pomeni le 12% povprečno nominalno stopnjo rasti oz. več kot 
za četrtino realno nazadovanje stanarin. To je v nasprotju z 
vsemi opredelitvami stabilizacijske politike in stopnjuje pro- 
padanje družbenega bogastva, zato je ne glede na realno 
upadanje življenjskega standarda nujno, da takšne trende 
zaustavimo. 

Tudi rezultati poslovanja komunalnega gospodarstva se 
nadaje slabšajo in so v vseh ozirih pod povprečjem sloven- 
skega gospodarstva. Izgube ob polletnih obračunih so se 
povišale za prek 50% (izgube so največje pri sistemih daljin- 
skega ogrevanja in pri distribuciji vode) in so znašale kar 
4,8% vseh izgub gospodarstva. Vse večji problemi zagotavlja- 
nja sredstev za enostavno reprodukcijo, zaostajanje cen ko- 
munalnih storitev in zastoji v razširjeni reprodukciji grozijo, 
da bo ob prehodu v naslednje srednjeročno obdobje tudi 
komunalno opremljanje eden od omejitvenih faktorjev pri 
stanovanjski in ostali graditvi. 

X. DRUGE PROIZVODNE IN NEPROIZVODNE 
DEJAVNOSTI 

1. Drobno gospodarstvo 
Še vedno se nadaljuje stagnacija drobnega gospodarstva. 

Obseg te dejavnosti v primerjavi s predhodnim obdobjem se 
kljub povečanim aktivnostim ni bistveno spremenil. Stopnje 
rasti fizičnega obega proizvodnje so pod načrtovanimi (ocena 
za leto 1984 je 3,5%, načrtovana rast pa 4%). Na področju 
samostojnega osebnega dela se število enot ni bistveno pove- 
čalo (indeks 101,3), nekoliko ugodnejše pa je zaposlovanje. V 
združenem delu pa beležimo stagnacijo in celo upadanje 

Ponudba proizvodnje in storitev-ne pokriva rastočih potreb. 
Predvsem to velja pri vzdrževanju trajnih dobrirt in pri stori- 
tvah gospodinjstvom. V zadnjem času tu sicer zasledimo 
nekaj poizkusov izboljšav npr. pri razvoju osebnih storitev, 
kot so kemično čiščenje, pranje in čiščenje talnih oblog, 
opreme, delovnih oblek in poslovnih prostorov (»na ključ«). 

Vlaganje sredstev občanov v proizvodne namene je zaradi 
visokih obresti, težav zaradi repromateriala, z uvoznimi dovo- 
ljenji in carinskimi dajatvami (predvsem za opremo) premaj- 
hno in premalo spodbudno - še posebej za zdomce. 

Razvoj kooperantske in specializirane proizvodnje in s tem 
povezovanje enot drobnega gospodarstva z večjimi industrij- 
skimi in trgovskimi asociacijami se počasi krepi. V letošnjem 
letu je poslovno informacijski center pri poslovni skupnosti 
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Magos v sodelovanju z Ljublja'nsko banko odprl stalno raz- 
stavo, kjer so predstavljeni proizvodi, ki jih je možno izdelo- 
vati v enotah drobnega gospodarstva. Tako se mesečno pred- 
stavljajo programi po posameznih dejavnostih. Tečejo tudi 
priprave za ustanovitev banke podatkov, V njej bodo ažurno 
dosegljivi podatki o ponudbi in povpraševanju nosilcev pro- 
gramov in kooperantov iz združenega in samostojnega oseb- 
nega dela. Hkrati bodo sproti predstavljeni tudi podatki o 
potrebah po kooperaciji večjih industrijskih in trgovskih orga- 
nizacijah ter po občinah. 

Kljub določenim aktivnostim glede nastajanja novih enot 
drobnega gospodarstva še ni zaslediti pozitivnih rezultatov; 
ocene so celo, da se bo zmanjševanje števila enot tudi v I. 
1984 nadaljevalo. 

Za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva v letu 1985 bi bilo 
potrebno motivirati tako organizacije združenega dela kot 
občane za vlaganje sredstev, kar bi omogočilo nastajanje 
novih enot. Posamezne organizacije združenega dela bi mo- 
rale predvsem za tiste izdelke, ki vplivajo na zmanjšanje uvoza 
in povečevanje izvoza, pospešiti prenos maloserijske proiz- 
vodnje v enote drobnega gospodarstva na osnovi programov 
razvoja drobnega gospodarstva. Poenostaviti bi bilo treba 
tudi postopek pridobivanja obrtnih dovoljenj ter omogočiti 
večjo elastičnost cenovne, davčne in kreditne politike. Vse te 
aktivnosti lahko povečajo razvoj proizvodnih kapacitet drob- 
nega gospodarstva, možnosti zaposlovanja ter dopolnijo go- 
spodarsko strukturo. 

2. Gozdarstvo 
Zaostajanje sečnje in blagovne proizvodnje gozdnih sorti- 

mentov, ki je bilo v prvih štirih mesecih leta, zlasti zaradi 
neugodnih vremenskih razmer v zimskih mesecih občutno, je 
gozdarstvo v polletju že nadoknadilo. To velja za družbeni 
sektor, zasebni pa zaradi nujnih poljskih del letos predvidene 
proizvodnje ne bo ujel. Zlasti je izrazit zaostanek na območjih 
Kočevja, Maribora, Novega mesta, Postajne in Sežane. Na 
območjih Bleda in Kranja imamo izjemno proizvodnjo lesa v 
obeh sektorjih lastništva, ker so velike količine lesa napadle 
ob ujmi v začetku leta 1984. Gozdno gojitvena dela in izgrad- 
nja gozdnih prometnic potekajo skladno s predvidevanji, 
kljub temu, da so ponekod izpadli krediti bank. Večja so bila 
vlaganja v varstvena dela in zaščitne ukrepe pri lesu, napad- 
lem v vetrolomih. 

V letu 1985 predvidevamo nekoliko manjšo sečnjo in bla- 
govno proizvodnjo gozdnih sortimentov v družbenem sek- 
torju zaradi povečanja sečenj v preteklih letih. V zasebnem 
sektorju pričakujemo planirano blagovno proizvodnjo goz- 
dnih sortimentov, ki je bila dogovorjena. Domača poraba lesa 
bo še naprej naraščala (drva, tehnični les), zato bo blagovna 
proizvodnja gozdnih sort'imentov verjetno manjša. Večja 
bodo vlaganja v sanacijo gozdov tako pri obnovi in negi 
gozdov na področju Bleda, Kranju in Brkinov. 

3. Gostinstvo in turizem 
Leto 1984 je - sodeč po dosedanjih dosežkih - za turizem 

uspešno leto. Sezono smo v Slovenii dočakali bolje priprav- 
ljeni, zlasti na nekaterih segmentih ponudbe, ki so jih nosilci, 
razvoja turizma z veliko aktivnostmi dopolnjevali.22 Poleg na- 
porov vseh udeležencev v turistični ponudbi, da se tudi z 
dvigom kvalitete storitev bolje uveljavijo na mednarodnih 
trgih, je k povečanju inozemskega turističnega prometa pri- 
pomogla tudi splošna predstavitev Slovenije v tujini. V prvih 
osmih mesecih letos so tuji turisti ustvarili 2,43 milijona noči- 
tev, kar je 20% več kot v istem obdobju preteklega leta23 in bo 
do konca leta tako prekoračena planirana stopnja rasti 6%. 
Zlasti je precej več aranžmajskih gostov. Obisk domačih go- 

- novo ustanovljeni Center za turistično in ekonomsko propa- 
gando pri GZS v sodelovanju s strokovno organizacijo »Studio za 
marketing« deluje pri raziskovanju trga in ponudbe enotnega turi- 
stičnega proizvoda Slovenije na tuje trge. Tako imamo že primere 
skupne ponudbe zdravilišč, blejske in obalno-kraške regije. 
- novi kulturno zabavni segment ponudbe (kulturne, zabavne in 
športne prirditve, kulinarika ipd ), 
- tehnične in kadrovske izboljšave na mejnih prehodih itd 

Povečalo se je število tujih prenočitev zlasti v osnovnih nastani- 
tvenih zmogljivostih, še posebno v zdraviliščih 

stov je ostal na lanski ravni, kar po svoje odraža pešanje 
kupne moči, zrcali pa se tudi v tem, da se domači gostje 
zatekajo k cenejši ponudbi. 

Predvidena rast domačega turističnega profrieta (3,5%) se v 
letu 1984 ne bo realizirala. 

Dobra zasedenost v glavni turistični sezoni (julij, avgust), v 
posameznih območjih pa tudi v posezoni, bo pripomogla, da 
se bo v letošnjem letu rast direktnega deviznega priliva od 
turizma približala resolucijskim predvidevanjem 20% poveča- 
nja. Na višino deviznega" priliva še vedno vpliva prenizka 
izvenpenzionska potrošnja tujih gostov,. ker je čutiti po- 
manjkljivosti posameznih segmentov naše izvenpenzionske 
ponudbe kot je npr. pestrejša ponudba izdelkov dpmačih in. 
tujih proizvajalcev, zanimivih za turiste.24 

Da bi v letu 1985 dosegli okoli 5% povečanje tujega turistič- 
nega prometa in okoli 1% domačega ter nadaljnje povečanje 
deviznega priliva za okoli 15%, je potrebno nadaljevati z 
izvajanjem akcijskih programov pri vseh nosilcih razvoja turi- 
zma s poudarkom na: dopolnjevanju turistične ponudbe Z 
dvigom kvalitete storitev, širitvijo ponudbe blaga in storitev 
ter športno-rekreativne in kulturno-zabavne ponudbe za za- 
dovoljevanje potreb turistov; iskanju notranjih rezerv; ustvar- 
janju stimulativnih pogojev za pridobitev kreativnih strokov- 
nih kadrov na vseh področjih, ki so vključena v turistično 
ponudbo; intenzivnejšem povezovanju organizacij združe- 
nega dela turizma in gostinstva z organizacijami ostalih po- 
dročij ter z osebnim delom v lasti občanov; sprejemu samou- 
pravnega sporazuma o medsebojnem sodelovanju in pospe- 
ševanju organiziranega razvoja in prodaje zmogljivosti kmeč- 
kega turizma v Sloveniji; aktivnostih za enotno slovensko 
ponudbo v okviru Centra za turistično in ekonomsko propa- 
gando pri GZ Slovenije; s sistemskimi ukrepi je potrebno 
zagotoviti določen delež deviz proizvajalcem blaga za prodajo 
turistom preko trgovske mreže, kar bi vplivalo na večjo izven- 
penZionsko porabo; spremeniti metodologijo zajemanja in 
razporejanja deviznega priliv« od turizma. 

4. Trgovina 
Promet v trgovini na drobno in debelo se v letošnjih osmih 

mesecih glede na lanskoletno dinamiko nekoliko umirja za- 
radi manjšega povpraševanja prebivalstva in pomanjkanja 
surovin in repromateriala. Medtem ko je promet v trgovini na 
drobno porasel za1 63% (avgust 84 glede na avgust 83), je 
dinamika rasti prometa v trgovini na debelo glede na lansko- 
letna gibanja občutno v upadanju (rast prometa za 39%). 

Ekonoms'ki položaj trgovine se iz leta v leto slabša. Pri 
ustvarjanju celotnega prihodka je trgovina v letošnjih 6 mese- 
cih zaostajala za rastjo doseženega celotnega prihodka v 
gospodarstvu, prav tako se je znižal delež trgovine v celotnem 
prihodku gospodarstva (za 0,6%). 

Porabljena sredstva res naraščajo nekoliko počasneje od 
rasti celotnega prihodka, vendar znotraj tega izredno hitro 
naraščajo stroški elektrike (za 66,4% hitreje). Notranja trgo- 
vina posluje še vedno z zamrznjenimi maržami v absolutnem 
znesku. Neekonomske marže, zlasti pri osnovnih prehranskih 
proizvodih (sladkor, moka), v trgovini na drobno z živili ogro- 
žajo osnovno funkcijo preskrbe. Zaloge v trgovini na drobno 
se znižujejo, dolgoročne povezave med proizvodnjo in trgo- 
vino (živilske OZD) se krhajo. V zaostrenih pogojih kreditne 
politike se zmanjšujejo tudi možnosti za najemanje kreditov 
(visoke obrestne*mere), odvisnost trgovine od tujih kreditov 
zaradi pomanjkanja lastnih obratnih sredstev pa povzroča 
naraščanje stroškov obresti za že najete kredite, ki pginekod 
še presegajo ustvarjeno akumulacijo. 

Nizka akumulativna in reprodukcijska sposobnost trgovine 
in poslovanje na meji rentabilnosti so vzroki za zaostajanja 
naložb v razširitev in posodabljanje maloprodajnega omrežja. 
Inflacijska vlaganja v osnovna srestva zaradi pomanjkanja 
razpoložljivih sredstev, ki ne zadoščajo niti za.obratna sred- 
stva, že od leta 1979 močno upadajo. 

Izkazani finančni rezultati trgovine so najslabši na podrččju 
trgovine na drobno z živili, kjer se povečuje število trgovskih 
organizacij, ki poslujejo z izgubo. 

Tudi pri zaposlovanju so v letošnjem letu prekinjene ten- 

'■ športni rekviziti, tekstilni in usnjeni izdelki, kristal, izdelki umetne 
in domače obrti, filmi ipd. 
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dence skladne rasti zaposlenosti s prometom. Število delav- 
cev zaposlenih v trgovini se je v sedmih mesecih letos zmanj- 
šalo za 0,5%. Nizki osebni dohodki zaposlenih, kjer je pov- 
prečni OD v trgovini na drobno za okrog 10% nižji od republi- 
škega povprečja (največji razkorak je v trgovini na drobno z 
živili), vplivajo na visoko fluktuacijo delovne sile. 

5. Informatika 
Razvoj informatike in družbenega sistema informiranja je 

še nadalje, in takšne ocene veljajo tudi za leto 1985, pod 
vplivom, omejenih materialnih možnosti. Še posebej se te 
omejitve odražajo pri tistih institucijah, ki se financirajo na 
osnovi limitiranih proračunskih sredstev in na osnovi omeje- 
nih sredstev za skupno porabo. Prepočasno je tudi oblikova- 
nje informacijskih služb pri temeljnih subjektih DSI in še 
posebej v občinah. Vsebinsko je pri razvoju DSI največ težav v 
tem, d.-3 zaradi neizdelane metodologije za vodenje katalogov 
podatKov na zvezni ravni ni mogoče oz. ni smiselno sprejeti 
metodologije na republiški ravni. Zato je temeljni problem 
premaknitev dela na skupnih osnovah v okviru SFRJ. 

V analizah Zavoda SR Slovenije smo že večkrat zapisali 
tezo, da bo za razvoj informatike in družbenega sistema 
informiranja potrebno vzpostaviti okolje, ki bo temeljne no- 
silce DSI spodbujalo k uvajanju nove tehnologije in iskanju 
novih metod dela. Ugotavljamo pa, da so te spodbude pri nas 
še vedno majhne, " in bi izvajanje družbenega sistema infor- 
miranja v naslednjih letih zahtevalo precejšnje organizacijske 
spremembe v načinu dela in organizaciji dela informacijskih 
Služb. 

Nekatere •" od potrebnih akcij na zvezni ravni so trenutno v 
teku, vendar zahtevnost teh nalog kaže, da bo izvajanje upo- 
časnjeno. 

Ponudba računalniške oprerrie se izboljšuje. Na trcju so se • 
pojavili tudi hišni računalniki, ki zaradi visoke cene predstav- 
ljajo bolj drago igračo kot sredstvo za odpravljanje računalni- 
ške nepismenosti v SR Slovenj. 

Enotnost računalniškega sistema se v Sloveniji uresničuje 
prepočasi. Pospešiti bo potrebno skoraj vse aktivnosti, ki 
izhajajo iz določil samoupravnega sporazuma, še posebej pa 
delo na standardizaciji in uvajanju tovrstne nove tehnologije v 
druge proizvodne programe. 

Združene PTT organizacije Slovenije so se v skladu z dolo- 
čili zakona lotile izgradnje javnega omrežja za prenos podat- 
kov, kot poglavitnega infrastrukturnega elementa, po katerem 
.se prenašajo podatki in informacije v družbenem sistemu 
informiranja. Omrežje naj bi začelo poskusno obratovati v letu 
1985. Letos je bila sprejeta odločitev o dobavi opreme, stekla 
so začetna dela. Ta odločitev je bila sprejeta usklajeno z 
drugimi republikami in pokrajinama na ravni Jugoslavije, kar 
naj bi zagotavljalo kompatibilnost slovenskega omrežja z 
omrežji ostalih republik in pokrajin. 

XI. INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI 

1. Energetika 
Oskrba porabnikov električne energije je bila v letošnjem 

letu dobra in boljša od lanske, saj doslej še ni bilo nobenih 
zahtevanih omejitev. V prvih osmih mesecih letošnjeta leta 
znaša poraba električne eriergije 5.706 GWh in je za 4,1% 
višja kot v enakem obdobju lani, pri tem so" neposredni odje- 
malci prevzeli 2,7% več, distribucija na prenosni mreži pa za 
4,6% električne energije. Vseeno je bila poraba manjša od 
predvidene v elektro energetski bilanci za 60 GWh oziroma za 
1 %. Proizvodnja električne energije je bila letos za 1,6% večja 
od lanske v tem času. Zaradi ugodnih hidroloških razmer je 

Vzroki so zlasti v slabih kadrovskih in finačnih pogojih (ni sredstev 
za tovrstno modernizacijo) oz. v pomanjkanju ekonomske motivacije, 
ki bi OZD, državno upravo in druge organizacije ter skupnosti silile k 
uvajanju novih tehničnih rešitev. 

Te aktivnosti so: Spremembe in dopolnitve zakona o statističnih 
raziskovanjih, ki so pomembna za vso državo; spremembe rokov v 
programu statističnih raziskav v letu 1985; izvajanje Odloka o ob- 
vezni enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazalcev, ki 
so potrebni za spremljanje in uresničevanje planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter pianov družbeno političnih skupnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 45/84). 

bila večja proizvodnja hidroenergije za 8,1%, medtem ko je 
bila proizvodnja v termoelektrarnah za 1,3% manjša pred- 
vsem zaradi večje proizvodnje vodnih elektrarn, manjše od- 
daje v druge republike in remontov v termoelektrarnah. Proiz- 
vodnja jedrske elektrarne v Krškem je bila za 4,7% višja od 
lanskoletne in za 9,5% višja od planirane po bilanci. Termoe- 
lektrarne so bile ves čas dobro založene s premogom, tako z 
domačim kot tistim iz drugih republik, vendar je bil slabše 
kvalitete in so elektrarne občasno obratovale z znižano 
močjo. Ob normalnem obratovanju proizvodnih elektroener- 
getskih objektov v letošnjem letu in tudi v letu 1985 ne bo 
večjih težav pri oskrbi potrošnikov z električno energijo Vse 
potrebe so električni energiji n^j bi pokrili s proizvodnjo v 
Sloveniji in pogodbenimi dobavami iz Bosne in Hercegovine 

Proizvodnja lignita je v velenjskem premogovniku v prvih 
osmih mesecih letošnjega leta za 7,2% večja od predvidene 
po energetski bilanci za to obdobje. Tako ugodna proizvodnja 
je bila dosežena predvsem zaradi nadurnega dela rudarjev ob 
prostih sobotah in ugodnejših pogojev za pridobivanje pre- 
moga v jami. 

Proizvodnja rjavega premoga se v letošnjem letu giblje v 
mejah načrtovane. Oživljena investicijska in raziskovalna de- 
javnost pa v zadnjem času vpliva na postopno naraščanje 
proizvodnje. Zaradi neugodne strukture asortimanov lignita, 
zaradi premontaž odkopnih polj v premogovnikih lignita in 
rjavega premoga ter zaradi dokaj ugodnega hidrološkega leta 
so se pri termoelektrarnah začele povečevati zaloge premoga 
prek načrtovanih. Glede na lanskoletne dobave je zato široka 
potrošnja letos dobila za 8% manj lignita. Problemi v zvezi z 
oskrbo potrošnikov z lignitom in glede kvalitete se bodo 
predvidoma do konca oktobra uredili. 

Poraba vseh naftnih derivatov je bila v osmih mesecih 
letošnjega leta 1,11 mio ton, ali približno toliko kot v enakem 
obdobju lani. Pri tem je realizacija,precej manjša pri kurilnih 
oljih, tekočem naftnem plinu in ostalih derivatih, nekoliko 
večja od predvidevanj energetske bilance je le poraba motor- 
nega bencina, reaktivnega goriva in bitumna. Oskrba potroš- 
nikov je kljub temu zadovoljiva. Oskrba z naftnimi derivati do 
konca leta je odvisna Od izvajanja sprejete dinamike uvoza 
nafte in naftnih derivatov v četrtem kvartalu, ki je v pristojnosti 
Zveznega izvršnega sveta. Opozoriti velja, da lahko na poslab- 
šanje oskrbe z naftnimi derivati do konca letošnjega leta in 
tudi v prihodnjem letu vplivajo hude likvidnostne težave rafi- 
nerij ter pomanjkanje deviznih sredstev. Da bi se oskrba z 
naftnimi derivati izboljšala, bo potrebno v čim, večji meri 
nadomeščati kurilno olje z domačimi viri energije, zlasti s 
premogom in zemeljskim plinom. Dolgoročnejšo in trajno 
rešitev, kjer je to tehnološko, tehnično in ekonomsko izved- 
ljivo, predstavlja preusmeritev industrijskih porabnikov težkih 
kurilnih olj na premog. 

Dobave zemeljskega plina so potekale v okviru potreb po- 
trošnikov, ki pa so se v letošnjem letu povečale glede na 
lanskoletne za okoli 14%. 

2. Promet in zveze 
V letu 1984 se kažejo dokaj ugodna povečanja obsega 

storitev tako v potniškem prometu - kjer še naprej raste 
povpraševanje po javnih prevozih - kot tudi v blagovnem 
prometu, kjer pa je predvsem spodbudno nadaljnje preusmer- 
janje tovorov s cest na železnico Še poseben porast beležijo 
promet razsutih in tekočih tovorov ter tranzitni promet v luki 
Koper. Tu je pričakovati še ugodnejše rezultate - glede na 
dokončanje izgradnje I. faze terminala za razsute tovore, 
vendar pod pogojem, da bodo aktivno delovali vsi členi v 
transportni verigi (špedicije, železnica, pomorski prevozniki 
itd.). Tudi promet blaga v kopenskih blagovno-distribucijskih 
centrih narašča, predvsem spodbudno raste zbirni promet po 
številu in po skupni reži pošiljk. Dobre rezultate beležita 
zračni promet - le v mednarodnem prometu - ter PTT storitve, 
kjer je končno izboljšana oskrba z reprodukcijskim materia- 

Od leta 1980 do I. polletja 1984 se je delež železnice v blagovnem 
kopenskem prometu (tkm) povečal s 55,8% na 56,3% v prevozu blaga 
(tone) pa s 49,8% na 57,8%. Poudariti pa je, da se v pogojih visoke 
odpisanosti avtobusov in naraščajočih potreb v javnem cestnem 
potniškem prometu že kaže slabšanje kvalitete in varnosti teh prevo- 
zov. 
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lom kabelske industrije.26 Ugodnejše gibanje mednarodne 
blagovne menjave in zmanjšanje obsega vezane pomorske 
tonaže pa ni vplivalo na ustrezno povečanje obsega dela naše 
trgovske mornarice, saj je tu že vrsto let nerešen način zago- 
tovitve obnove zastarelega in amortiziranega ladjevja, kar se 
letos odraža v cca 4% nazadovanju. 

V nasprotju z dokaj ugodnim povečanjem fizičnega obsega 
dela pa se tudi letos zaostrujejo finančne razmere in nadaljuje 
slabšanje gospodarskega položaja panog prometa in zvez - 
tudi v primerjavi z ostalim gospodarstvom. Porast cen železni- 
ških prevoznih storitev še zaostaja za splošno rastjo cen. 
delež prejetih povračil za del stroškov enostavne reprodukcije 
v celotnem prihodku nenehno upada, njihov učinek pa vedno 
bolj zmanjšujejo negativne tečajne razlike za najete tuje kre- 
dite. Kljub uspešnemu izvajanju Akcijskega programa za po- 
večanje učinkovitosti poslovanja se težak gospodarski in lik- 
vidnostni položaj dodatno slabš,a zaradi izredno hitre rasti 
poslovnih stroškov (indeks materialnih stroškov I. polletje 
1984/1. polletje 1983 - 171,2%), zastojev pri uvozu nujne 
potrebne opreme in rezervnih delov, negativnega salda dol- 
goročnih sredstev (zaradi večletnega nenamenskega pokriva- 
nja stroškov enostavne reprodukcije iz sredstev razvoja), nei- 
zvajanja odloka ZIS o plačevanju stroškov uporabnikov za 
prevoze na relacijah tujih železniških uprav itd. Vse to se žal 
odraža tudi v občutnem zaostanku pri uresničevanju spreje- 
tega razvoja. Tudi v cestnem gospodarstvu je razkorak na 
ceno pogonskih goriv in »cestnim dinarjem« čedalje večji 
dodatno pa višje cene pogonskih goriv neposredno vplivajo 
na manjšo porabo in s tem na zmanjševanje temeljnega vira 
za vzdrževanje in novogradnjo cest. Ob nadaljnjem zadrževa- 
nju višine pristojbin za cestna vozila in cestnin, izpadu zdru- 
ženih sredstev TOZD ter povečanju deleža odplačil za najete 
tuje kredite tako uspemo zagotoviti le 80% potrebne ravni 
vzdrževanja in varstva cest, pri čemer so črtane vse ojačitve in 
modernizacije cest in objektov. Zaostreni pogoji gospodarje- 
nja in restriktivna naložbena politika so se neugodno odrazili 
tudi na poslovne rezultate in likvidnostni položaj PTT pro- 
meta, kjer kljub vsakoletnemu porastu fizične produktivnosti 
dela inflacijsko razvrednotenje učinkov kvalitetnejšega go- 
spodarjenja onemogoča sleherno izboljšavo. Akumulativna in 
reproduktivna sposobnost upadata,(tudi zaradi vpliva poviša- 
nih obrestnih mer, ki jih'plačuje Poštna hranilnica), življenjski 
standard in socialna varnost delavcev PTT prometa se še 
naprej slabša (saj sta že d I. 1982 najnižja v panogi prometa in 
zvez). Dobava nujno potrebne telekomunikacijske opreme 
izredno kasni in s tem, med drugim, občutno zavira realizacijo 
načrtovane investicijske izgradnje. 

Da bi do konca tega leta in v I. 1985 v čim večji meri dosegli 
dogovorjene srednjeročne cilje razvoja in zlasti zavrli nadalj- 
nje slabšanje položaja prometa in zvez v primerjavi z ostalim 
gospodarstvom, bi bilo predvsem potrebno razpoložljiva na- 
ložbena sredstva usmeriti le na tiste investicije, ki v največji 
meri prispevajo k odpravi ozkih grl, ustvarjanju večjega deviz- 
nega priliva in povečujejo varnost prometa, z ukrepi tekoče 
ekonomske politike pa zagotavljati: dogovorjeno povišanje 
cen železniških prevoznih storitev nad splošno rastjo cen 
oziroma takšno rast cen vseh drugih prevoznih storitev, ki bo 
pokrila vse stroške, enostavne reprodukcije; dosledno plače- 
vanje prevoznih storitev domačih prevoznikov na tujih relaci- 
jah in poravnavo dosedanjih dolgov; devizno likvidnost, s tem 
da se zagotovijo ustrezni trajni devizni viri predvsem za odpla- 
čilo obveznosti po inozemskih kreditih; doseči spremembo 
odnosa financiranja v cestnem gospodarstvu, predvsem z 
določitvijo deleža za ceste v maloprodajni ceni pogonskih 
goriv ter dokončno razrešiti vprašanje pokrivanja amortizacije 
cest; izboljšanje poslovno tehničnega sodelovanja med PTT 
in proizvajalci ter dobavitelji opreme in izvajalci investicijskih 
del, še posebej proizvajalci telekomunikacijske opreme; pri- 
zadevati se za ugodnejše pogoje pri zamenjavi zastarelega 
ladjevja naše trgovske mornarice; poenostavljati dolgotrajne 
postopke za pridobivanje uvoznih dovoljenj; zagotavljati eno- 
ten nastop nosilcev transportnih storitev na mednarodnem 
trgu transportnih storitev; z ustreznimi ukrepi stimulirati do- 

mače komitente, da uporabljajo domače prevozne zmogljivo- 
sti v naši zunanjetrgovinski menjavi; pospešiti aktivnosti za 
sprejem Zakona o prostih carinskih conah in doseči vpis 
železniške ferry linije Mersin-Koper v CIM konvencijo: 

3. Vodno gospodarstvo 
Pri opredelivi nalog za leto 1984 je vodno gospodarstvo 

upoštevalo porast tarif za 30%. Porast cen v gradbeništvu in s 
tem vodnogospodarskih storitev pa znaša okoli 55%, ob tem, 
da je bila stopnja splošnega vodnega prispevka znižana za 
10% (razbremenitev gospodarstva). 

Zaradi inflacijskega porasta cen bodo programi vodnega 
gospodarstva okrnjeni. Dela, ki so vezana na kmetijsko melio- 
racijski program ostajajo nespremenjena, vendar za izvedbo 
dogovorjenih del v Vipavski dolini in v Pomurju manjka 670 
mio din. Škode po poplavah v dolini Mirne Sopote, Idrije in 
Nove Gorice so ocenjene na okoli 600 mio din in bi za 
takojšnje ukrepe potrebovali okoli 100 mio din. Ta sredstva bo 
vodno gospodarstvo delno poiskalo i-z prerazporeditve sred- 
stev pri spremembi letnega programa. 

Izgradnja potrebnih zadrževalnikov (Vogeršček - Vipavska 
dolina, Bolehničici-Ščavnica) teče v skladu s programom 
kasni pa izgradnja zadrževalnika Prigorica - Ribnica (te- 

> hnična dokumentacija). Za zadrževalnik Klivnik, ki ni bil v 
srednjeročnem planu (razen tehnične dokumentacije), so v 
teku pripravljena dela. Dopolnilno združevanje sredstev je v 
letu 1984 okoli 40 mio din, dočim financiranje tega zadrževal- 
nika še ni dogovorjeno. 

Pri zagotavljanju vodnih količin in varstvu kvalitete voda 
nastopa vodno gospodarstvo kot sofinancer in je sodelovalo 
pri vseh tistih vlaganjih, kjer je bila urejena investicijsko 
tehnična dokumentacija. Dela se dokončujejo na izgradnji 
vodovoda Brestanica-Sežana. 

V letu 1985 bo vodno gospodarstvo nadaljevalo z ureditve- 
nimi deli na Vipavi in njenih pritokih za potrebe melioracij, z 
akumulacijo Vogeršček, z ureditvijo osnovne odvodne mreže 
na Dravi in porečju Dragonje ter nadaljevalo izgradnjo nasipa 

• ob Savi. Pričelo bo z gradnjo zadrževalnika Prigorica-Ribnica. 

XII. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Družbene dejavnosti pri razporejanju dohodka delijo usodo 

drugih oblik tekoče porabe; delež sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb v družbenem proizvodu pada, realno se obseg 
dejavnosti zmanjšuje in/ali poslabšuje kvaliteta storitev. Za- 
radi siceršnjega splošnega poslabšanja pogojev gospodarje- 
njg in porabe nasploh, zmanjšanje in poslabšanje ni tako 
drastično vidno; zaradi dolgoročnih učinkov, ki jih imajo 
družbene dejavnosti na pogoje gospodarjenja in družbenega 
razvoja v bodočnosti, pa smo že nd meji, ko se je omejevanje 
že izčrpalo. Instrumenti usmerjanja bi morali biti predvsem 
ukrepi za programsko, vsebinsko in izvedbeno prestrukturira- 
nje ter drugačen obseg in način financiranja v neposrednih 
odnosih med uporabniki in izvajalci. 

Ukrepi v družbenih dejavnostih, ki jih sprejemamo v seda- 
njem trenutku in v naslednjem letu, bistveno opredeljuje po- 
goje za usklajen razvoj dejavnosti same ali za razvoj celotne 
družbe v bodočnosti. Večina ukrepov v raziskovalni dejavno- 
sti, kulturi, zdravstvu in na področju vzgoje in izobraževanja je 
pripravljeno s takšnih izhodišč, toda njihovo uresničevanje 
(delno pa tudi že sam sprejem) je preveč uokvirjeno v obsto- 
ječi sistem in razmere pri pridobivanju dohodka, premalo pa 
posega po tudi obstoječih, vendar že neizkoriščenih možno- 
stih (sprememb) v organiziranju in financiranju. 

Tudi ukrepi na področju socialne varnosti so v družbenih 
dejavnostih povezani z učinki razvojne (širše in ožje) narave; 
nujno je, da so medsebojno usklajeni in da drug drugega 
podpirajo, ne pa da samo komulirajo materialne učinke različ- 
nih oblik socialne pomoči. Še bolj pa je potrebno uresničiti 
sicer že sprejeta izhodišča, da moramo s pogoji in rezultati 
gospodarjenja doseči tako stopnjo gospodarske in socialne 
varnosti, da bodo drugi ukrepi socialne politike v okviru 
zagotavljanja socialne varnosti zares usmerjeni v socialno in 
in materialno najbolj ogrožene skupine prebivalcev. 

Izboljšanje je odraz sprejetega samoupravnega sporazuma o dol- 
goročnem zagotavljanju bakra za potrebe PTT prometa, ki so ga Vzgoja in izobraževanje 
sprejeli proizvajalci bakra, proizvajalci kablov ter OZD PTT prometa Med potrebnimi aktivnostmi na področju izobraževanja ta 
SFRJ. čas velja poseben poudarek pripravi programov višjega in 
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visokega šolstva. Že v začetku leta 1985 morajo biti znani 
pogoji v nove programe. Vsebine študijskih programov niso 
bistveno spremenjene, obremenitve posameznega študenta 
štiriletnih programov pa so se povečale; vse preveč vsebin je 
zajetih v dodiplomskem izobraževanju, premalo pa se računa 
na izobraževanje po diplomi. Pri nadaljnjem delu bi bilo 
visokošolske programe potrebno koncipirati tako, da dobe 
diplomanti temeljna znanja potrebna za začetek dela v dodi- 
plomskem izobraževanju, pridobivanju znanj, vezanih za kon- 
kretno delo, pa naj bo predmet izobraževanja in usposablja- 
nja po diplomi. 

V letu 1985 bo štiriletno izobraževanje po novih programih 
zaključila prva generacija srednješolcev. Za ta izobraževalni 
ciklus potrebujemo pregled izvajanja programov z opozori- 
lom na morebitne pomanjkljivosti in predvidevanji ukrepov v 
zvezi s tem Nosilec in usklajevalec teh aktivnosti naj bi bil 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo. 

Raziskovalna dejavnost 
Opremeljenost raziskovalnega deia, ki bistveno pogojuje 

učinkovitost raziskovalne dejavnosti, še naprej ostaja najbolj 
kritična točka Po strokovnih ocenah bi bilo za pokritje naj- 
nujnejših potreb potrebno uvoziti za 10 milijonov S in doma 
izdelati za krog 250 milijonov dinarjev raziskovalne in labora- 
torijske opreme. S povečanim deležem sredstev v združenih 
sredstvih raziskovalnih skupnosti za program vlaganj v mo- 
dernizacijo se financira program, ki zajema izdelavo domače 
raziskovalne opreme, vendar zaradi materialne velikosti pro- 
blema in ob takem dotoku sredstev pričakujemo izboljšanje 
na tem področju šele na daljši rok. Uvoz raziskovalne opreme 
ni zadosten, ker je iz združenih deviz (preko SISEOT-a) na 
voljo premalo sredstev, v ta namen. V naslednjem letu bi bilo 
potrebno ta sredstva nekajkratno povečati, če želimo resneje 
pristopiti k razreševanju problematike 

Na nekaterih področjih je prišlo do povezav raziskovalnega 
potenciala z gospodarskimi organizacijami združenega dela v 
okviru njihovih razvojnih projektov (robotika, mikroelektro- 
nika - nadaljevanje in še nekaj manjših). Povezani bi morali 
ob teh projektih uvoziti tudi raziskovalno opremo, ki omogoča 
izvedbo konkretnih projektov, istočasno pa se tako učinkovi- 
teje razrešuje problematika opremljenosti raziskovalne sfere 
nasploh. 

Planirani obseg deviznih sredstev za nabavo tuje znan- 
stvene in strokovne literature bi sicer zadoščal za pokritje 
najnujnejših potreb, vendar pa za planiranim dejanski priliv 
deviznih sredstev v okviru SISEOT bistveno zaostaja. 
29) K lajšanju težkega položaja pripomorejo drugi načini 
pridobivanja literature, kot so neposredni uvoz s strani OZD in 
zasebnikov, ki razpolagajo z lastnimi devizami, recenzijski 
izvodi in darila iz tujine, dokumenti z mednarodnih znanstve- 
nih in strokovnih srečanj, ki jih prinesejo naši udeleženci 
Trenutno tečejo v republiki prizadevanja, da bi dosegli večjo 
dostopnost tuje literature pridobljene na naštete načine in pa 
iskanje dodatnih deviznih sredstev v ta namen. 

Programu razvoja raziskovalnega kadra kot eni temeljnih 
nalog, ki jih opravlja raziskovalna dejavnost, je dana večja 
podpora združenih sredstev raziskovalnih skupnosti. Nadpo- 
prečno so povečana tudi sredstva namenjena prenosu raz- 
iskovalnih dosežkov v prakso, kjer je občutna tudi finančna 
podpora s strani neposrednih uporabnikov. 

Zdravstveno varstvo 
Na področju zdravstvenega varstva se skladno z dolgoroč- 

nimi razvojnimi usmeritvami in sprejetimi stabilizacijskimi 
programi nadaljuje proces prestrukturiranja. Skrajšuje se le- 
žalna doba in zmanjšuje obseg bolnišničnega zdravljenja :iu. 

Nadaljujejo se pozitivni premiki v osnovni zdravstveni de- 
javnosti, ki pa se zaenkrat kažejo v glavnem le v količinskih 
kazalcih in manj v vsebini dela. Ojačali sta se zlasti medicina 

29) V devetih mesecih le 35% priliv glede na planirana sredstva. 
30) V SR Sloveniji je bilo leta 1980 - 13.551 bolniških postelj, leta 

1981 - 13.391, leta 1982-13.113, leta 1983-13.083 in v prvem polletju 
1984 - 12.982 postelj. Istočasno se je skrajševala povprečna ležalna 
doba v bolnišnicah, ki je znašala leta 1980 - 13,6 dni, leta 1981 - 13,3 
leta 1982 - 13,1 leta 1983 - 12.7 in v prvem polletju 1984 12.2 dneva. 

dela in šolska medicina, ki sta se močno usmerili v preventivo 
"). 

V pretežnem delu Slovenije je bil opravljen prenos pravic in 
obveznosti pri zagotavljanju storitev zaradi poškodb na delu 
poklicnih bolezni in socialne varnosti delavcev na organiza- 
cije združenega dela. S tem je bila tudi na novo opredeljena 
raven solidarnosti med organizacijami združenega dela v ob- 
činskih zdravstvenih skupnostih ter obenem povečana zainte- 
resiranost in odgovornost delavcev za doslednejše izvajanje 
ukrepov varstva pri delu, preprečevanja poškodb in nepotreb- 
nega izostajanja z dela. 

Se vedno ostaja aktualno vprašanje dosledne uresničitve 
delitve dela, krepitve vloge osnovne zdravstvene dejavnosti, 
zdravljenja in nege bolnikov na domu, zdravstvene vzgoje 
prebivalstva in preventive nasploh ter zamenjave iztrošene 
opreme 

Kultura 
Visoka cena knjige, na katero sredstva Kulturne skupnosti 

Slovenije bodisi v obliki odkupa bodisi subvencije ne morejo 
kaj prida vplivati, že skoraj onemogoča njen ookup. Tega ne 
more zadovoljivo popraviti kolektivna ponudba knjižnic, saj 
tudi knj'ižnicam sredstva onemogočajo občutno povečati 
knjižni fond, kvaliteto ponudbe pa še slabšajo neustrezni 
kadrovski in prostorski standardi. Slovenskim gledališčem se 
zmanjšuje krog potencialnega občinstva tudi zaradi vedno 
dražjih potovanj, obenem pa jih slab finančni položaj omej.uje 
pri gostovanjih. Zaščita kulturne dediščine je še vedno pre- 
slaba. Težkega finančnega položaja kulturnih dejavnosti ni 
več možno omiliti z zmanjševanjem sredstev za investicije, ker 
so že sedaj minimalne; varčevanje pa je možno le dokler ne 
gre na račun kvalitete. Z združenimi sredstvi v kulturnih skup- 
nostih bo potrebno podpirati predvsem tiste dejavnosti, ki 
najbolj ohranjajo možnosti za kulturno ustvarjanje in porabo, 
in ki največ prispevajo k ohranjevanju nacionalne identitete 
Slovencev ter italijanske in madžarske narodnosti. V nasled- 
njem letu bo potrebno največjo skrb nameniti knjižnicam (in s 
tem knjigi), izboljševanju dostopnosti kulturnih dobrin bodisi 
z gostovanji gledališč, selitvijo razstav ipd. ter intenziviranju 
stikov slovenske kulturne ustvarjalnosti s svetovno. 

Telesna kultura 
Krepitev zavesti o pomenu telesne kulture med drugfm 

vpliva tudi na večanje udeležbe ljudi pri aktivni telesnokul- 
turni dejavnosti ter na razvoj množičnosti. Ker imajo ljudje 
martjše denarne možnosti, se krepijo predvsem tiste oblike 
telesnokulturnih aktivnosti, ki pomenijo manjši ali pa nikakr- 
šen izdatek za družinski proračun. Po drugi strani pa se z 
večanjem števila in predvsem zahtevnosti nekaterih »mno- 
žično tekmovalnih« prireditev ustvarja nekak »množični vr- 
hunski« šport, kar pa že vodi k rekreaciji zaradi tekmovanj in 
ne zaradi nje same. Sredstva zbrana v telesnokulturnih skup- 
nostih ne zadostujejo za potrebe vrhunskega športa, zato bi 
se moral le-ta bolj vezati na financiranje neposredno iz go- 
spodarstva, ustrezneje pa mora biti rešen tudi status vrhun- 
skih športnikov ter sistem njihovega nagrajevanja. 

Socialno skrbstvo 
V letošnjem letu je bil, kljub neugodnim finančnim raz- 

meram, izveden pomemben korak v zagotavljanju družbene 
skrbi za težko prizadete otroke, mladino in odrasle, saj je na 
Igu pri Ljubljani pričel delovati Zavod za varstvo in delovno 
usposabljanje zmerno, težje in težko prizadetih otrok in mla- 
dostnikov, v juliju pa je 5.065 odraslih duševno in telesno 
prizadetih oseb začelo prejemati nadomestilo za invalidnost, 
ki je nastala v otroški oziroma mladostni dobi. 

Pri uresničevanju samoupravnega sporazuma o skupnih 
osnovah medsebojnega sodelovanja in razmejitvi nalog med 
zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi socialnega skrbstva 
je opazno precejšnje izboljšanje, saj občinske zdravstvene 
skupnosti v vseh občinah (razen v mariborskih in v Tolminu) 
krijejo pretežni del stroškov zdravstvene nege oskrbovancev v 
splošnih socialnih zavodih. Zaradi te prerazporeditve sredstev 

31) Leta 1980 je bilo v medicini dela 221 obiskov na 100 aktivnih 
zavarovancev; leta 1981 - 222, leta 1982 - 226 in leta 1983 - 234. 
Število obiskov v službi zdravstvenega varstva šolskih otrok in mla- 
dine je znašalo leta 1980 - 778.469. leta 1981 - 796.154, leta 1982 - 
798.951 leta 1983 - 823.352 in v prvem polletju leta 1984 - 423.839. 
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bodo stroški oskrbe nekoliko počasneje naraščali, kar pa se 
bo močnejeodrazilo šele v prihodnjem letu. 

Socialno varstvo < 
Povišanje denarnih pomoči bo otrokom, ki živijo v družinah 

z najnižjimi dohodki, zagotovilo vsaj minimalno socialno var- 
nost, povišana družbena denarna pomoč, ki upravičencem 
predstavlja edini vir preživljanja, pa bo dosegla dogovorjeno 
raven socialne varnosti za ostarele. Vendar pa valorizacija teh 
pomoči kljub sistemu solidarnosti, zaradi omejenih finančnih 
sredstev, v predlagani višini ne bo možna v vseh občinah. 

V prihodnjem letu bo zaradi samoupravnega sporazuma o 
zagotavljanju socialnovarstvenih pravic nujno menjati sistem 
solidarnosti v dejavnostih, ki zagotavljajo dogovorjeno raven 
socialne varnosti posameznim kategorijam upravičencev 

Zaradi raznolikosti področja, ki je predmet izvajanja so- 
cialne politike in zaradi pomanjkanja operativnih instrumen- 
tov za njeno vodenje, se kljub dokaj uspešnemu delovanju 
skupnosti socialnega varstva (predvsem pri usklajevanju so- 
cialno varstvenih programov) čuti pomanjkanje celovitosti 
izvajanja socialne politike, kar se kaže pri pomanjkljivi ali pa 
zgolj enostranski skrbi za določene skupine prebivalcev. 

Družbeno varstvo otrok 
Zaradi visoke stopnje inflacije in hitrega naraščanja življenj- 

skih storškov nadomestila osebnih dohodkov za čas odsotno- 
sti z dela zaradi poroda, nege in varstva otroka ne ustrezajo 
več dogovorjeni višini 32 in ne omogočajo upravičencem pri- 
bližno enakega standarda kot bi ga imeli, če bi delali 33. Zato 
je valorizacija tega nadomestila prioritetna naloga skupnosti 
otroškega varstva Slovenije. V ta namen je pripravljen samou- 
pravni sporazum o spremembah in dopolnitvah samouprav- 
nega sporazuma o uresničevanju pravic do porodniškega 
dopusta, kjer je opredeljeno povečanje osnove za nadome- 
stilo z odstotkom rasti poprečnih mesečnih čistih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih v republiki. Tako odmerjeno nado- 
mestilo se bo tekoče valoriziralo. 

Po podatkih republiške skupnosti otroškega varstva je bilo 
konec leta 1983 v vzgojnovarstvene organizacije in družinsko 
varstvo vključenih 76.620 otrok. Število otrok, ki obiskujejo 
vzgojne programe, vendar niso redni varovanci vzgojnovar- 
stvenih organizacij, se je v letu 1983 povečalo za 4%; skupno 
število otrok v mali šoli se je v primerjavi z letom 1982 
povečalo za 5%, pri čemer se je število otrok, ki obiskujejo 
skrajšani program male šole, zmanjšalo za več kot četrtino. 

XIII. ŽIVLJENJSKI STANDARD 
Osebni standard prebivalstva je predvsem odvisen od giba- 

nja osebnih dohodkov v družbenem sektorju, le ti pa realno 
upadajo in tako bistveno prispevajo h krčenju sredstev za 
osebno porabo. V letošnjem letu bo povprečni osebni doho- 
dek realno nazadoval za 6-7%, za leto 1985 pa sedaj pričako- 
vane možnosti pri materialnih gibanjih - ob pričakovani infla- 
ciji - še ne zagotavljajo dovolj trdnega obeta, da bi lahko za 
gotovo računali na njihovo realno rast tudi v globalu in ne le 
tam, kjer to zagotavlja nadpovprečni napredek produktivno- 
sti. Pri deiitvi osebnih dohodkov se še naprej nadaljuje ten- 
denca uravnilovke. Čeprav je v sedanjem trenutku ta ten- 
denca razumljiva, saj je pri tako nizki ravni povprečnih oseb- 
nih dohodkov težko ustrezno zvišati osebni dohodek za dobro 
opravljeno delo (ker to nujno pogojuje s stališča osnovnega 
standarda prenizke osebne dohodke za slabše opravljeno 
delo), dobiva pa dimenzijo globokega strukturnega družbe- 
noekonomskega problema. A tendenco uravnilovke smo imeli 
tudi v obdobju naraščanja realnih osebnih dohodkov, kar 
pomeni da ni pogojena izključno s socialnimi motivi, ko naj bi 
socialna funkcija osebnega dohodka presegla ekonomsko 
funkcijo. 

S tekočim usklajevanjem rasti povprečne pokojnine z rastjo 
povprečnega osebnega dohodka ter ob dokaj visoki rasti 

V letu 1983 je poprečno izplačano nadomestilo osebnega do- 
hodka za porodniški dopust znašalo 82,4% poprečnega osebnega 
dohodka iz leta 1982 v Saj je poprečno izplačano nadomestilo v letu 1984 znašalo le 
64,9% poprečnega osebnega dohodka v istem letu. 

števila upokojencev ta sredstva naraščajo hitreje od vseh 
prejemkov prebivalstva in so poleg osebnih prejemkov v za- 
sebnem sektorju celo edini vir, ki povečuje svojo udeležbo v 
skupnih prejemkih prebivalstva Kljub temu pa se razmerje 
med povprečno starostno pokojnino in povprečnim osebnim 
dohodkom v letu 1984 ne bo bistveno spremenilo 

Sredstva za osebne prejemke, ki se oblikujejo v okviru 
socialne politike, so bila v tem obdobju močno omejena 
Temu ustrezno so se oblikovali ostrejši kriteriji za upravi- 
čence, obenem pa se valorizacija višine prejemkov tekoče 
izvaja in tudi sam sistem valorizacije se prilagaja sedanjim 
družbenoekonomskim zahtevam (npr. spremembe v sistemu 
valorizacije nadomestila osebnega dohodka za čas porodni- 
škega dopusta). 

Realno upadanje razpoložljivih sredstev za osebno potroš- 
njo je doslej nekoliko blažilo črpanje hranilnih vlog. Sedaj pa 
pravega dinarskega varčevnaja praktično ni. Na hranilnih 
knjižicah in tekočih računih se zvečine le prehodno pretakajo 
osebni dohodki in pokojnine (95% osebnih dohodkov se 
izplačuje prek tekočih računov in hranilnih knjižic), preden se 
usmerijo v porabo. Kljub visokim obrestnim meram za vezane 
vloge in naraščanju vezanega varčevanja bodo do konca 
letošnjega leta (ocena), občani vezali le slabo petino dinar- 
skih vlog. 

Realnemu upadanju razpoložljivih sredstev za osebno po- 
rabo se ustrezno prilagaja struktura izdatkov. Povečuje se 
udeležba izdatkov za hrano, zmanjšuje pa udeležba izdatkov 
ki niso tako nujno potrebni za življenje; to so predvsem trajne 
potrošne dobrine (stanovanjska oprema, avto. gospodinjski 
aparati in podobno), kar zaznava tudi tržišče in proizvodnja 

Družbeni standard kot komplementarni element h kvaliteti 
življenja prebivalstva, obenem pa tudi kot bistvena sestavina 
za razvoj ustvarjalnosti v družbi, ima tendenco realnega upa- 
danja. Do sedaj to še ni toliko vplivalo na dostopnost storitev 
družbenih dejavnosti, kvaliteta le-teh pa se ob stalnem real- 
nem upadanju osebnih dohodkov izvajalcev ter realnem upa- 
danju materialnih stroškov vendarle slabša. 

V stanovanjski gradnji se čedalje močnejšemu zastoju druž- 
bene zoperstavlja pospešena zasebna gradnja kot taka rešitev 
stanovanjskega problema prebivalstva, ki omogoča večji vpliv 
na časovni in finančni element graditve. Kljub temu pa so tudi 
v zasebni gradnji v zadnjem obdobju finančni pogoji vse težji 
saj se bo tako obseg bančnih posojil kot tudi posojil temeljnih 
organizacij združenega dela predvidoma povečeval nomi- 
nalno, realno pa bistveno nazadoval. 

XIV. USKLAJEVANJE REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

Tudi najnovejši podatki potrjujejo, da se na manj razvitih 
območjih nadaljuje hitrejša rast zaposlovanja glede na pov- 
prečje v_SR Sloveniji, medtem ko je gospodarska rast poča- 
snejša. še naprej se zmanjšuje interes za vlaganja na manj 
razvita območja. V prvih sedmih mesecih leta 1984 je bila 
zaposlenost v manj razvitih občinah za 2,3% višja kot v istem 
obdobju lani (skupaj z občinami, ki imajo status prehodnega 
obdobja za 2,5%), v SR Sloveniji pa je bila višja za 1,5%. Bruto 
dohodek združenega dela se je v manj razvitih občinah pove- 
čal v prvem polletju 1984 za 51,0%, (Skupaj z občinami, ki 
imajo status prehodnega obdboja za 53,3%), v SR Sloveniji pa 
za 57,1%. Delež manj razvitih območij v vseh odobrenih 
kreditih Ljubljanske banke za investicije v SR Sloveniji je 
znašal v prvih osmih mesecih leta 1984 le okoli 9,5% \ 
Naloge, ki se nanašajo na izenačevanje pogojev družbenega 
standarda se uresničujejo, zaostanki pa so predvsem pri iz- 
gradnji gospodarske infrastrukture. 

Odpravljanje razvojnih problemov na manj razvitih območ- 
jih je najtesneje povezano z izgradnjo perspektivnejše gospo- 
darske strukture ter z zagotovitvijo primernih infrastrukturnih 
in drugih pogojev. V zvezi s tem so posamezni nosilci (banke, 
gospodarske zbornice itd.) prevzeli vrsto obveznosti , s 
katerimi naj bi pospešili gospodarska vlaganja na manj razvita 

34) V letu 1981 je znašal 18,8%, v letu 1982 14,4% in v letu 1983 
9.1%. 

Program aktivnosti, ki se nanašajo na uresničevanje politike 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij v SRS - Poročevalec Skup- 
ščine SRS, X/št. 11. 1984 
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območja, pospešili razvoj kmetijstva in uresničevali nadaljnjo 
izgradnjo infrastrukturnih objektov. Po zadnjih informacijah 
se aktivnosti različno uresničujejo. Zato bo potrebno na pre- 
hodu v letu 1985 in v letu 1985 usmeriti vse napore v uresniče- 
vanje sklepov in obveznosti, ki jih je spejela Skupščina SR 
Slovenije, sicer bi neugodna gibanja dodatno zaostrila neka- 
tera razvojna vprašanja na manj razvitih območjih. 

XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
Neposredne naloge splošne ljudske obrambe, ki se financi- 

rajo iz narodnega dohodka, se kot smo poročali že v Majski 
analizi, ne realizirajo v celoti. Zaostrene držubenoekonomske 
razmere so namreč pogojevale zmanjšanje razpoložljivih 
sredstev od predvidene porabe 0,47% narodnega dohodka na 
vsega 0,36%, zato se uresničevanje določenih programov iz 
sedanjega obdobja prenaša v naslednje plansko obdobje. 

Ponovni preračuni kvantifikacij in opredelitev pa zahtevajo 
tudi korekcije, ne samo v obsegu del in zadolžitev, temveč 
tudi glede financiranja določenih nalog, ki jih je vendarle 
nujno potrebno realizirati. 

XVI. VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARJENJE 
S PROSTOROM 

čeprav gre za vprašanje z dolgoročnim dometom, je tudi v 
tokratni analizi na mestu opozorilo, da je varstvo okolja in 
urejanje prostora v našem sprotnem družbeno ekonomskem 
delovanju in praksi še preveč odrinjeno na stranske tire. Tudi 
prepotrebne že dogovorjene aktivnosti - organizacijske in 
vsebinske - iz številnih vzrokov prepočasi potekajo. »Varče- 
vanje« v imenu stabilizacije gre pogosto na račun varstva 
okolja, priprava in izvajanje ukrepov pa premalo selektivno, 
saj ne upošteva stopnje kritičnosti na posameznih območjih. ■ 

V izdelavi je metodologija za izdelavo katastra onesnaževal- 
cev voda, ki bi morala biti pripravljena do konca leta 1985. 

Na področju reševanja problemov posebnih odpadkov po- 
tekajo organizacijske naloge na koordiniranju aktivnosti na 
medobčinski in republiški ravni. Odlagališče posebnih od- 
padkov v Metavi (severovzhodna Slovenija) je v fazi posku- 
snega obratovanja. 

Izvajanje skupnega in dodatnega programa geodetskih del 
v SR Sloveniji zaostaja. Zmanjšana sredstva iz republiškega 
proračuna, kot enega od najpomembnejših sofinancerjev, so 
imela multiplikativne posledice pri ostalih sofinancerjih (obči- 
nah, samoupravnih interesnih skupnostih). Zaradi takega sta- 
nja je izdelan noveliran program, po katerem se prioritetne 
naloge zaključijo v tem planskem obdobju, nedokončane pa 
se prenesejo v naslednje plansko obdobje. 

Na področju urejanja prostora so bili sprejeti pomembni 
zakoni (Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju naselij in 
drugih posegih v prostor, Zakon o stavbnih zemljiščih), ki 
omogočajo hitrejše reševanje prostorske in zemljiške proble- 
matike. V izdelavi so podzakonski predpisi za navedene za- 
kone, tako da pričakujemo njihov sprejem najpozneje do 
konca leta 1984. 

Po sprejemu zveznega dopolnjenega odloka o obvezni 
enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazalcev, 
ki so potrebni za pripravljaje, spremljanje in uresničevanje 
planov samoupravnih organizacij ter planov družbenopolitič- 
nih skupnosti, so na republiški ravni v strokovni pripravi 
dopolnitve za republiški odlok. Po objavi zveznih navodil za 
uporabo minimuma obveznih enotnih kazalcev, kar pričaku- 
jemo v oktobru, predvidevamo, da bo v začetku novembra 
sprejet republiški dopolnjen odlok, ter najpozneje v decem- 
bru še dopolnjena navodila za uporabo enotnih kazalcev, kar 
je za prostorsko področje bistvenega pomena 

Aktivnosti-na pripravi analiz razvojnih možnosti tako za 
dolgoročne kot za srednjeročne plane so v večini občin v 
večmesečni zamudi. Zato zamuja tudi sprejemanje smernic 
kot prvega planskega dokumenta za dolgoročni plan občine. 
Potrebno je pospešiti kvalitetno izdelavo analiz razvojnih 
možnosti ter hitrejšo, cenejšo in kvalitetnejšo izdelavo stro- 
kovnih osnOv za planske dokumente. 

Občine naj bi predvsem financirale strokovne osnove za 
sintezne naloge: demografske prognoze, sistem naselij, stro- 
kovne osnove za razreševanje medsektorskih konfliktov v 
prostoru, strokovne osnove planov ter njihovih delov (urbani- 
stičnih zasnov, krajinskih zasnov). 
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XVII. GLOBALNJ KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981-1984 IN PRVA PREDVIDEVANJA RAZVOJA SR SLOVENIJE 
IN SFRJ V LETU 1985 

- stopnje rasti v% 

Predvideno 1985 1981- 
1983 

1984 I.-VIII.1984 1984 
resolu-    ocena 
cija I.-VIII.1983 SR Slovenija SFRJ 1) 

Družbeni proizvod 4- nominalno 
- realno 

Fizični obseg industr. proiz. 
Fizični obseg kmet. proizvod. 
Obseg del v gradbeništvu 

0,2 
2,6 
2,5 

-12,3 

27,5 
2,0 

3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 

3,2 

-0,7 

63,0 
2.0 
3.1 
2,0 

-2,0 

54,0 
2,5 
2,7 
3,0 
0,0 

55,3 
3,5 
4,0 
2,5 
1,0 

Zaposlenost v združ. delu 0,7 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 13,9 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo -0,5 

DO 1,0 
18,7 

1,0 

27,5 

27,5 
27,5 
27,0 
21,5 
27,5 

29,0 

1,5 2) 
15,3 

1,5 
15,5 

0,4 

1,0 
16,7 

1 ,5 

2,5 
880 

1,1 

Celotni prihodek gosp.(norain.) 
Porabljena sredstva (brez 
amortizacije po min. stopnjah) 
Bruto dohodek v gospodarstvu 
Doseženi dohodek v gospodarstvu 
Sredstva za bruto OD v gospod. 
Akumulacija v gospodarstvu 
Sredstva za reprodukcijo 
v gospod. 

64,4 3) 

66,1 3) 
57,1 3) 
60,7 3) 
44,4 3) 
71,9 3) 

55,0 3) 

63,0 

65,0 
57,0 
58,0 
46.4 
69.5 

61,0 

54,0 

54,0 
54,0 
53,0 
47,7 
53,5 

56,0 

55,0 

54,4 
55.7 
55.8 

71,3 

Izvoz blaga in storitev (nomin.) 10,6 4) 
v tem: - konvertibila 11,8 4) 

Izvoz blaga (nomin.) 10,8 
v tem: - konvertibila 12,6 

Uvoz blaga in storitev(nomin.) 4,0 
v tem: - konvertibila 2,8 

'Uvoz blaga (nomin.) 10,5 
v tem: - konvertibila ' 5,3 

Pokritje uvoza.blaga z izvozom 
blaga (v %) - skupaj 90,2 

- konvertibila 87,2 
Uvoz reprod.mat.- skupaj(nomin.) 5,0 
Uvoz reprod.mat,- konvertibila 3,1 

15,0 
20,0 

15,0 
20,5 
7.3 
7.4 
7,0 
7,0 

110,4 
112,2 

7,0 

9,1 
11,5 

-5,6 
2,5 

102,9 
108,2 

3,0 2) 
15,0 2) 

10,0 
15,0 

9,0 
15,0 
1,0 
5,0 
0,0 
5,0 

100,9 
106, 3 

0,5 
6,5 

12,0 
14,0 

14,0 
16,0 
10,0 
10,0 
11 ,0 
10,0 

103,6 
112,0 
12,0 
10,0 

12,8' 5) 
15,8 5) 

8,9 5) 
10,4 5) 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno ... 
- realno 13,5 
v tem: 
- gospodarske investicije: 

- nominalno . ... 
- realno -12,8 

- negospodarske investicije: 
- nominalno ... 
- realno -15,3 

od tega: 
- investicije v stan. gradnjo: 

- nominalno ... 
- realno -8,2 

- osbale negospodarske invest. 
- nominalno ... 
- realno -26,9 

14,0 
-9,0 

18,0 
-5,0 

0,0 
-20,0 

0,0 
-20,0 

0,0 
-20,0 

70,7 

74,6 

62.5 

48.6 

100,3 

58,2 
-1,1 

63,7 
2,3 

49,9 
-8,8 

34,8 
-15,7 

75,'6 
9,7 

50,0 
0,0 

56,3 
4,2 

33,8 
-16,4 

26,0 
-21,3 

50,0 
0,0 

54,1 
2,5 

55,3 
3,0 

51,1 
1,2 

54.4 
3,4 

34.5 
-10,4 

Izplačila za investicije v osnovna 
sredstva v primerjavi z 
družb, proizvodom združ.dela (v%) 
- skupaj 21,1 
- gospodarske investicije 14,3 
- negospodarske investicije 6,8 

17,3 
12,6 
f,7 

19,1 
13,7 
5,3 

18,6 
13,9 
6,6 
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5 

1981- 1984 I.-VIII.1984 1984 ' Predvideno 1985 
1983 Resolu-  * ocena  *  

cija I.-VIII.1983 SR Slovenija SFRJ 

Življenjski standard 
- nominalno 
- realno 

- osebna potrošnja 
- nominalno 
- realno 

- družbeni standard 
- nominalno 
- realno 

-6,0 

-6,7 

-3,6 

24,0 
-1,0 

54, 1 
-2,2 

55,9 
-1,4 

47,9 
-7,6 

49,0 
-0,7 

50,8 
0,5 

42, 1 
-5,3 

2,0 

2,0 

2, 1 

Izplačila za neto OD v letu 
Realni OD na zaposlenega za leto -7,2 

23,0 
-2,0 

49 
-4 

9 2) 
3 2) 

49,9 
-6,8 

46, 5 
-3,3 -3,5 

Priliv sredstev za 
skupno porabo 
- nominalno ... 
- realno -5, 3 
v tem: 
- SIS družbenih dejavnosti 

- nominalno   
- realno -5,9 

-'SPIZ in star. za var. 1<metov 
- nominalno ... 
- realno -1,2 

22,1 
-2, 4 

21,5 
-2,8 

23,0 
-1,5 

38,4 

36,8 

41,0 " 

47, 1 
-8-, 1 

46,4 
-8,5 

48, 1 
-7,4 

50, 5 
•0,3 

47,7 
-1,5 

55,0 
3,3 

C 31,0) 6) 

(31,0) 6) 

(31,0) 6) 

Sredstva za splošno 
porabo v SRS 
- nominalno 
- realno -12,7 

18,0 7) 
-5,5 

48,4 8) 1 
40,9 9) 47,7 

-11,9 -1,5 
46,8 10) 
-2, 1 

Prispevek zveznemu proračunu 
v tem: 
- kotizacija 
- odliv temeljnega 

prometnega davka 

22,2 

11,6 12) 

35,0 

26.4 

7,8 

51.5 

32.0 50,0 

12,2 13) 55,0 

55.1 45,0 

55,0 11) 

1) Povzeto iz "Osnovni indikatorji o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letih 1984 in 
1985" (Zvezni zavod za družbeno planiranje, Beograd, 1.september 1984). 

2) I.-VII.1984 / I.-VII.1983 
3) I.-VI.1984 / I.-VI.1983 
4) Brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini 
5) Cene 1983 ' ' 
6) Neusklajeno z izhodišči v gradivu: "Temeljna vprašanja za oblikovanje politike družbenoekonomskega razvoja 

SFRJ v letu 1985" (Zvezni zavod za družbeno planiranje, Beograd, 20.september 1984) 
7) Skupaj z nelimitiranim delom proračunskih prihodkov znaša porast 24,3% 
8) V osnovi ni upoštevano 3,5 mlrd din sredstev iz virov republiškega proračuna za pokritje kotizacije v letu 

1983; če pa ta sredstva vključimo v osnovo je priliv sredstev za splošno porabo v SRS večji le za 16,1%. 
9) V tem^limitirani del proračunov 38,9%; v osnovi ni upoštevano pokritje kotizacije iz virov republiškega 

proračuna 
10)Vsi proračuni v SFRJ 
11)Proračun -federacije 
12)Ali 29,6% glede na dejansko obveznost za leto 1983 (brez upoštevanja pokritih obveznosti 

iz prejšnjih let) 
13)Glede na sedaj predvideni obseg zveznega proračuna v letu 1984 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

-Datum : 25.9.1984 

PRIKAZ NEKATERIH GIBANJ IN 
ODNOSOV V GOSPODARSTVU 
(Priloga ,, Jesenski analizi,,) 

1. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 
■ STOPNJE 204 

RASTI 
V % 

10 J 

/ \ 

\ 

■ SKUPAJ 
 SUROVINSKE DEJAVNOSTI  ENERGETIKA 
  PREDELAVA KOVIN 
  OSTALA PREDELOVALNA 

V 

01 

1982 1984 

2. KMETIJSTVO 

; .'sadjarstvo in 
^vinogradništvo 

PROIZVODNJI STROŠKI ŽIVINOREJE 
delež močnih krmil 
(koruza: najpomembnejša) 

CENA KORUZE LETA 1984 
TRŽNA DOGOVORJENA 

23,00 
DIN 

36,00 
40,00 

DIN 

3. TURIZEM - prenočitve v osnovnih zmogljivostih 
- devizni priliv turizma 

983 1984 
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4. ZAPOSLOVANJE - združeno delo 

1981 1982 1983 1984 1985 

6. UVOZ IN IZVOZ BLAGA 

V M10 3000- 
$ 

1  1 rac« ,  ( ■»<- -- 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

7. REALNI OSEBNI DOHODKI IN PRODUKTIVNOST DELA 

■8*3 PRODUKTIVNOST 
DEL A V GOSPOD. 

REALNI OD V 
GOSPODARSTVU 

 J 1 1 T   
1981 1982 1983 1984 1985 



8. UČINKI DELITVENE POLITIKE V RAZPOREJANJU DOHODKA 

> - HI * o. Z > < a </> 
■im. 

v. :::aw: 

5g 

1981 

1983 

M 

trn« 

JS01« 

P < 5> * o o 
U2 2 $ «•» — 

5 
>>o gju i ~ > i « « KJ qo a 

D 
O 

3 cc CD 

> S 3!" ii I Z UJ > 
£ 5 m u 
EE> 

>tn oi o w 
n b 2 * <Ž«z cc gos 

_L_ 

" T ? 
I i 
V/, t 
I 1 

_ L - i. . 

T "T" 
I I 
i: * 
i i 

.J— L. 

20 30 40 50 70 80 90 100 % 

9. DRUŽBENI PROIZVOD- USTVARJANJE IN PORABA 
(preliminarne ocene za leto 1985) 

% o 

20 

40- 

60- 

80 - 

100 J 

industrija 4 9,4 

r'r>7. 
r\ ' ./*> r\ , r\ r\ A <-n r\ 

'■■ Oi .T1 .r>.. 1. .0 ^ O. 0 J.n n, O ,f 1 A ^ A A A. A A A A A A A A A A AAAAAAAAA 6 -A A A A ;A A ,AAAAAAAAAAA.AA -.A A _ A A A A A A A A •"!^fr
6

A
Ajl

A^^A 

trgovina 17,7 %vWvv.V A A A A A A A A A A A A, A A A A iAAAAAAAA, A.- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A , A AA A A A AAAAAAAAA 

A A A A . A A A A A A A A t A A A A A A A t. t A A A A A A A • A i A A A A, A A A A A A A A A A A A 
promet in zveze 6,6 % 

A kmetijstvo 6,4%-AA- V
V

V
VA vv 

ostale proizvodne dejavnosti 14,0% 

c>jo »n » druge 
...... .........    
x finančna sanacija 5,0 % 

osebna poraba 36,0 

> aV-1*. ■?/.1.f. O v.; ■ ;>>. v. ■/.; /*. v.; JV^jT;.; 
v'iri a t. "izd. n'e p r o i z v od. dej. 8,9 %y 
»; 0 šv 0 a v a a *✓ c) <v 0 o v > o a ; c a > c a v t; nv Va; O V A" A; V A AAAŽ NV   A/N/S/N/V/'./V/V/S ,, „     /\/\/\/\/\/\/V/\/ /VV/k/V/V'.V/VV'VV/VN'.'i/^AA/V/V/S/N ^(ustvarjene investicije y,tx,C 

i osnovna sredstva 20,8 % XX -/S/^/S/S/S.  i 
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BILANCA OBLIKOVANJA IN RAZPOREDITVE DRUŽBENEGA PROIZVODA V SR SLOVENIJI 

- v r.ili lenih din 
- tekoče csna 

A.OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA PROIZVODA 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 
v tem: 
Združeno delo 

Industrija 

Kmetijstvo 

Gozdarstvo 

Vodno gospodar3to 

Gradbeništvo 

Promet in zveze 

Trgovina 

Gostinstvo in turizem 

Obrt in obrtne storitve 

Komunalna dejavnost. 

Druge proizvodne dejavnosti 

1583 1981 19 S5 
ocena pred. 

.617.500 1006.500 1550.000 

563.750 918.900 1*115.100 

301.360 496.200 765.700 

39.485 61.100. 99.200 

11.IGO 

2.000 

60.400 

7.166 

967 

41.325 

40.557 

110.010 179-200 

17.735 30.200 

32.270 

4.?45 

21.680 

53.300 

8.050 

35.250 

17.050 

3.100 

91.450 

400 102.300 

74.350 

46.500 

83.700 

12.400 

54.250 

B.RAZPOREDITEV DRUŽLCSSGA PROIZVODA 

1933 1984 
ocena 

1935 
pred. 

617-500 1006.530 JU50.CC0 DRUŽBENI P50IZVCD CSČPAJ 

+ 742 - 38.710 -'. .850 Saldo odlivov sred.v f-jir.o 

Saldo odlivov sred.v federacijo 
- 54.317 - 81.750 -KĆ.0C0 in v druf.e SR Ir. SAP 

Salio- odlivov sredstev iz 
-53.575 -120.4Č0 -151.850 SR Slovenije skupaj 

563.925 886.040 1398'; 150 RAZPOLOŽLJIVA SRED.V SHS 
v len:: 

Sredstva za finančno sar.a- 
13.120 22.000 8G..00O cijo združer^ga dela 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
530.305 86^.010 1318.150 KONČNO POTROŠNJO V S-3 

od tega: 

237.703 369.500 557.150 Osebna potrošnja 

Materialni izdatki 
55.911 91.5^0 138.000 neproizvodnih javr.nsti 

Ustvarjene investicije v 
13^.633 213.000 32 3-000 osnovna sredstva 

119.558 190.000 300.000 Naložbe v obratna sredstva 

BILANCA OBLIKOVANJA IN RAZPOREDITVE DRUŽBENEGA PROIZVODA V SR SLOVENIJI 

A.OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA PROIZVODA 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 
v tem: 
Združeno delo 

Industrija 

Kmetijstvo 

Gozdarstvo 

Vodno gospodarsto 

Gradbeništvo 

Promet in zveze 

Trgovina 

Gostinstvo in turizem 

Obrt in obrtne storitve 

Komunalna dejavnost 

Druge proizvodne dejavnosti 

1983 1984 ° 1935 
ocena pred. 

100,0 

91,3 

48,8 

6.4 

1.1 

0,2 

6,7 

6,6 

17,8 

2,9 

5.2 

0,8 

3.5 

49,3 

6.4 

1,1 

0,2 

6,0 

6,6 

17,8 

3,0 

5,3 

0,8 

3.5 

- struktura v % 
- tekoče cene 

100,0 100,0 

91,3 91,3 

19,,4 

6,4 

1,1 

0,2 

5,9 

6,6 

17,7 

3,0 

5.4 

0,8 

3.5 

B.RAZPOREDITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA 

1983 1984 1985 
ocena pred. 

100,0 100,0 100,0 

► 0,1 

- 8,8 

- 8,7 

91.3 

2,1 

89,2 

38,5 

9,5 

21,8 

19.4 

- 3,8 - 1,7 

- 8,2 - 8,2 

-12,0 - 9,9 

88,0 90,1 

2,2 5,0 

85,8 85,1 

36,7 36,0 

9,0 8,9 

21,2 

18,9 

20,8 

19,4 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 

Saldo odlivov sred.v tujino 

Saldo odlivov sred.v federacijo 
in v druge SR in SA? 

Saldo odlivov sredstev iz 
SR Slovenije skupaj 

RAZPOLOŽLJIVA SRED.V SRS 
v tem: 

Sredstva za finančno 
cijo združenega dela 

RAZPOLOŽLJIVA ŠREDSTVAZA 
KONČNO POTROŠNJO V SRS 

od tega: 

Osebna potrošnja 

Materialni izdatki 
neproizvodnih dejavnosti 

Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 

Naložbe v obratna sredstva 
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PRILOGA I. K »JESENSKI 

ANALIZI« 

Ocena možnih učinkov predvidenih sprememb v obračun- 
skem sistemu na razmerja pri oblikovanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka gospodarstva v letu 1985. 

Spričo dejstva, da je na zvezni ravni še v pripravi ali v 
proceduri vrsta pomembnih ukrepov - zlasti za finančno 
sanacijo združenega dela - ki bodo prinesli nekatere 
pomembne spremembe v obračunski sistem, v tem času še ni 
mogoče konkretneje oceniti in docela razdelati njihovih mate- 
rialnih učinkov na pričakovana gospodarska gibanja v prihod- 
njem letu. Zato smo za sedaj v projekcijah razmerij pri obliko- 
vanju in razporejanju dohodka ter oblikovanju izhodišč za 
posamezne oblike porabe v Analizi za prihodnje leto še izha- - 
jali iz sedanjega obračunskega sistema. Tudi zvezne analize 
ne analizirajo pričakovanih učinkov. S predvidenimi spre- 
membami v obračunskem sistemu, kot tudi spremembami 
drugih, s sistemom obračuna dohodka povezanih zakonov 
(zlasti zakona o knjigovodstvu, zakona o amortizaciji, zakona 
o revalorizaciji osnovnih srdstev, zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino ter predvidenega novega 
zakona o pokrivanju tečajnih razlik 1, ki pa so šele v delovni 
zasnovi), naj bi dosegli realnejše ugotavljanje odnosov v pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka. Gre za odpravljanje ozi- 
roma čiščenje različnih »fiktivnih« virov dohodka ter s tem 
realnejše ugotavljanje razpoložljivega dohodka kot osnove za 
delitev oziroma vira za oblikovanje posameznih oblik porabe. 

Ne glede na to, da po vsej verjetnosti utegne v predlaganih 
spremembah vseh teh zakonov v času do njihovega sprejetja 
priti še do pomembnih sprememb, smo skušali analizirati in 
oceniti, kolikšne bi bile na osnovi rešitev, predlaganih v tej 
fazi, posledice na razmerja pri oblikovanju in razporejanju _ 
celotnega prihodka in dohodka v SR Sloveniji v letu 1985. 

Izračuni in ocene, ki so podrobneje razčlenjene v priloženi 
tabeli, kažejo, da bi prišlo v oblikovanju in razporejanju celot- 
nega prihodka do naslednjih sprememb: 

1. Celotni prihodek gospodarstva bi bil zaradi izločenih 
pozitivnih tečajnih razlik, sprememb v obračunu tistega dela 
celotnega prihodka, ki je ustvarjen s prodajo na tujih trgih (pa 
ne sme biti vračunan do prodaje deviz) in nekaterih drugih 
predvidenih sprememb v primerjavi v sedanjim v globalu 
manjši za okoli 3 odstotne točke. To bi povzročilo, da bi v letu 
1985 porastel namesto za okoli 54% (kot kažejo sedanje 
ocene) le za okoli 49%. 

2. Zaradi vrste predvidenih sprememb v razporejanju celot- 
nega prihodka, bi se porabljena sredstva v globali^ povečala 
za okoli 7 odstotnih točk. Njihov delež v strukturi razporejanja 
celotnega prihodka pa bi se tako povečal od sedanjih 79% na 
okoli 86%. K temu bi prispevale zlasti predvidene naslednje 
nove rešitve v obračunskem sistemu: 

— prenos amortizacije iznad minimalnih stopenj iz 
dohodka med porabljena sredstva; 

— predlagane rešitve v zvezi z drugačnim načinom kritja 
negativnih tečajnih razlik; 

- prenos večjega dela plačil za obresti (razen obresti za 
kredite za osnovna sredstva) med poslovne stroške; 

-» prenos materialnih stroškov za delo delovnih skupnosti 
iz dohodka med stroške; 

- prenos plačil za bančne in SDK storitve; 
— prenos izdatkov za prehrano delavcev iz sklada skupne 

porabe med materialne stroške; 
- učinki predvidene tekoče revalorizacije zalog na poveča- 

nje materialnih stroškov in s tem na zmanjšanje tega dela 
»inflacijskega dohodka«; 

Zato bi ob sicer nespremenjenih izhodiščih glede predvide- 
nega gibanja porabljenih sredstev (in predpostavki, da se 
ekonomičnost poslovanja ne bi poslabšala) le-ta v letu 1985 v 
primerjavi z letošnjim letom porasla kar za okoli 65% (po 
projekcijah ob upoštevanju sedanjega sistema pa za 54%). 

3. Z vsemi temi spremembami bi se kategorija doseženega 
dohodka v gospodarstvu v globalu v primerjavi s sedanjo 
kategorijo doseženega dohodka zmanjšala kar za okoli 25 
odstotnih točk, delež »očiščenega« dohodka v razporejanju 
celotnega prihodka pa bi padel od sedanjih 21% na blizu 14%. 
Takšno zniževanje bi bilo rezultat: 

a) prenosa že omenjenih obračunskih postavk iz dohodka 

med poslovne stroške oziroma med porabljena sredstva (kar 
bi znižalo dohodek za okoli 15 odstotnih točk); 

b) »čiščenja« inflacijskega dela dohodka (kot posledice 
realnejšega obračuna zalog in kot posledice izključitve tečaj- 
nih razlik iz virov dohodka), ki bi znižalo dohodek za okoli 10 
odstotnih točk. 

Tako bi »očiščeni« dohodek v gospodarstvu - ob ostalih 
nespremenjenih izhodiščih - v globalu porastel v primerjavi z 
ocenjenim letošnjim doseženih dohodkom le za okoli 10% (ob 
upoštevanju dosedanjega sistema pa bi po izhodiščih, kot so 
opredeljena v analizi, dohodek v prihodnjem letu porastel za 
okoli 53%). Če upoštevamo za leto 1984 primerljivo 
»očiščeno« osnovo, bi znašala v letu 1985 rast »očiščenega« 
dohodka okoli 49%. Povedano v številkah: namesto zdaj 
pričakovanih 1177 milijard din dohodka bi ga bilo po novem 
obračunu za 842 milijard. 

Seveda se na osnovi teh ocen in izračunov postavlja vpraša- 
nje, na katerega bo treba najti odgovor v času do končnega , 
oblikovanja izhodišč za ekonomsko politiko, zlasti za politiko 
delitve v letu 1985: ko bodo sprejete te predvidene spre- 
membe v obračunskem sistemu - kako prilagoditi celoten 
sistem osnov, virov in meril za oblikovanje posameznih oblik 
porabe. Hkrati pa se bo treba opredeliti - kar je pomembneje 
pri postavljanju izhodišč za politiko delitve dohodka - v 
kolikšni meri bo katere od oblik porabe participirala pri razpo- 
reditvi tako »očiščenega« zmanjšanega dohodka. 

Domet in zapletenost predvidenih sprememb je tolikšen, da 
bo v letu 1985 kot prehodnem letu bržkone treba računati na 
večkratno prilagajanje sistemov financiranja skupne in 
splošne porabe in vseh ostalih družbenih potreb, navezanih 
na dohodek. 

1) Niso upoštevani še vsi predvideni ukrepi - npr. spremembe v 
davčnem sistemu in davčni politiki. 
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Ocena vpliva nekaterih poglavitnih sprememb v obračunskem sistemu na razmerja pri oblikovanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka gospodarstva v SR Sloveniji v letih 1984 in 19851' , 

- t:v;o.ce cene 

OCENA 
198*4 

Indeks 
198*4 
novi sistem 

I'REDVlDhNO 
1935 

IN K J m 
sedanji 
si sten 

1NLLKS 19 
novi 
sistert 

19 <ib 
novi 
sistem 

sedanji predvideni 196*4 sedanji sedanji predvideni 19S196*4 196« 
obračunski novi 3i?tem obračunski novi sedanji sedanji novi 
3ist£m 2) obračunski sistem 2) obračunski siste.t. sisterr. sisten: 

sistera sistem 

(1) (2) (3)= (2:1) (*4) (5) (C)z(H:1) (7)=(5: (6) = (f,:2 

UČINKI PREDVIDENIH 
SPREMEMB NA CELOTNI 
PRIHODEK IN NA 
PORABLJENA SREDSTVA 
Celotni prihodek 
v tem: 
- prihodki od prodaje 

na tujem trgu 

- pozitivne tečajne 
razlike 

2. Porabi jena sredstva 
skupaj 
v tem: 
- amortizacija iznad 

minimalnih stopenj 
- negativne tečajne 

razlike 
- izdatki za prehrano 

delavcev (del iz SSP) 
- del plačil za obresti 

(cca 2/3) 
- plačila z^ bančne in 

SDK storitve 
- materialni stroški za 

delo delovnih skup- 
nosti . 9 

- učinki tekoče reva- 
lorizacije zalog na 
povečanje materialnih 
stroškov (ocena) 

B. POSLEDICE PREDVIDENIH 
SPREMEMB NA DOSEŽENI 
DOHODEK GOSPODARSTVA 

a) Doseženi dohodek - 

3.678.000 3-575.000 97,_0 

*463.100 ni možna ... 
ocena 
učinkov 

52.850 0 

2.909.200 3.110.230 107,0 

26. *4 70 

10.900 

50.000 

2.300 

85.000 

5.330 

12.500 

35.000 

b) 
sedanji sistem: 768.800 
Vpliv predvidenih 
sprememb v obračunu 
zaradi prenosov 
posameznih obračunskih 
postavk iz dohodka med 
porabljena sredstva: 
- prenos amortizacije 

iznad min.stopenj 
med porabljena 
sredstva -10.900 

- prenos dela plačil 
za obres3ti med 
stroške -85.000 

- prenos dela plačil 
za delovne skupnosti 
med materialne 
stroške -12.500 

- prenos plačil bančnih 
in SDK storitev med 
stroške -5.330 

- prenos izdatkov za 
prehrano iz sklnda 
skupne porabe med 
stroške -2.300 

Skupni učinek (zmanjšanje 
dohodka): -116.030 
Zmanjšani dohodek zaradi 

zgornjih obračunskih sprememb: 652.770 

5.66*4.120 

787.270 

79.200 

*4.*486.220 

0 

39.700 

0 

0 

0 

1.177.900 

5. *480.000 

ni možna 
kvanti fi- 
kacija 
učinkov 

0 

*4.812.920 

17.*450 

70.000 

3.350 

150.000 

7.900 

18.000 

60.000 

85,0 

-17. *450 

-150.000 

-18.000 

-7.900 

-3.35O 

-196.700 

931.200 

15*« ,0 1*49,0 153,0 

15*4,0 165,0 is s,° 

153 
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nadaljevanje 
- ci i i J. (Sir; 
- t tko i v ct-ne 

OCENA 
1984 

lndek3 
1 96^ 
novi sistem 

t'RKDVlliiNO 
1980 

J NOfcKS 1 'j t'j 1 M>Lr.S 1 V-S j NUr '• ^ 1 > c S 
sedanj: novi novi 
sir tem s: s te.t. s i .t t e r 

sedanji predvideni 1984 sedanji sedanji predvideni 1954 1$Si 1vc^ 
obračunski novi sistem obračunski noyi sedanji st'dar.j2 novi 
sistem 2) obračunski sistem 2) obračunski sistem sistem sistem 

sistem sistem 

(1) (2) (3)= (2:1) (1) (5) (6)=(4:1) (7 )•= (5: 1) ( S) = (S: 2) 

c) Vpliv predvidenega 
"očiščenja"1 fiktivnih oz. 
inflacijskih virov dohodka 
na razpoložljivi dohodek 
gospodarstva: 
- izločitev pozitivnih 

tekočih razlik iz virov 
celotnega prihodka 

- učinki tekoče revalo- 
rizacije obratnih 
sredstev oz. zalog na 
povečanje materialnih 
sstroskov oz. na 
zmanjšanje dohodka 

Skupni učinek na zmanjšanje 
dohodka 
Zmanjšani dohodek zaradi 
učinkov "čiščenja" fiktivnih 
vircv dohodka 

-52.850 

-35.000 

-67.850 

680.950 90,0 

-79.200 

-60-000 

-139.200 

1.038.700 

d) Skupni učinek predvi- 
denih sprememb v. obračunu 
na dohodek 
(a+b) 

e) Zmanjšani dohodek zaradi 
skupnega učinka sprememb 
v sistemu 

-203.£ 

564.920 75,0 

-335-900 

842.000 110 -149,0 

1) Upoštevane so spremembe, ki so predložene v besedilu "Predloga zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dogodka", kot je bil dan v proceduro v Zvezno skupščino. 

2) Gcene za leto 1984 in predvidevanja za leto 1985, kot izhajajo iz sedanjega sistema obračuna so povzete iz dokumentacije 
osnove k "Jesenski analizi", izhodišča za okvire razvoja za leto 1985 pa izhajajo iz opredelitve v "Jesenski analizi". 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJSKA OSNOVA 

GLOBALNE OCENE URESNIČEVANJA USMERITEV 

DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 

ZA OBDOBJE 1981 -1985 V LETU 1984 Z OCENAMI 

MOŽNOSTI RAZVOJA 

V LETU 1985 

1. Realni družbeni proizvod po področjih - čiste dejavnosti 
-cene 1983 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena ocena pred- 

videno 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 
SKUPAJ 612.145 607-3^0 608.240 617.500 630.140 645.940 
v tem:Združeno delo 563-850" 557.650 555.420 563.750 575.560 589.950 
Industrija 280.480 286.900 290.700 301-360 310.600 318.990 
Kmetijstvo 36.820 36.930 39.880 39.485 40.270 41.500 
Gozdarstvo 6.505 6.740 7-166 7.166 7-163 7.163 
Vodno gospodarstvo 985; 970 950 967 967 967 
Gradbeništvo . 58.510 54.050 46.950 41.325 38.000 38.000 
Promet in zveze 39-360 39-040 40.110 40.557 41.570 42.800 
Trgovina 117^6,?0 110.110 107-810 110.010 112.160 114.350 
Gostinstvo in turizem 18.220 17.800 17-380 17.735 18.710 19.460 
Obrt (proizvod.del) 28.680 29.230 31-200 32.270 33-560 35-070 
Komunalne dej.(proizvod.del) 4.945 5.070 4.844 4.945 5.040 5.140 
Druge proizvodne dej. ' 20.320 20.500 21.250 21.680 22.100 22.500 

.STRUKTURA (v %) 
SKUPAJ 
v tem: Združeno delo 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt (proizvod.del) 
Komunalne dej.(proizvod.del) 
Druge proizvodne dej. 

100,0 
92.1 
45,8 
6.0 
1.1 
0,2 
9,5 
6,4 

19.2 
3,0 
M 
0,8 
3,3 

100,0 
91,9 
47,2 

6,1 
1,1 
0,2 
8,9 
6,4 

18,2 
2,9 
4,8 
0,8 
3,4 

100,0 
91,3 
47,8 
6.6 
1,2 
0,2 
7.7 
6,6 

17,7 
2.8 
5,1 
0,8 
3,5 

100,0 
91,3 
48,8 

6.4 
1.1 
0,2 
6,7 
6,6 

17,8 
*,9 
5.2 
0,8 
3.5 

100,0 
91,3 
49,3 

6.4 
1,1 
0,2 
6,0 
6,6 

17,8 
3,0 
5,3 
0,8 
3.5 

100,0 
91.3 
49.4 
6,4 
1,1 
0,2 
5,9 
6,6 

17,7 
3,0 
5.4 
0,8 
3.5 

3.STOPNJE RASTI (v %) 
SKUPAJ 
v tem: Združeno delo 
Industrija ;j 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt (proizvod.del) 
Komunalne dej.(proizvod.del) 
Druge proizvodne dej. 

2,3 
2.1 
2,3 
4.2 

- 1,5 
-13,3 

7.1 
3.5 

- 2,4 
1.6 
7.2 
3.3 
1,9 

- 0,9 
- 1,1 

2.4 
0,4 
3.5 

- 1,3 
- 7,5 
- 0,7 
- 6,2 
- 2,2 

2,1 
2.6 
1,0 

0,1 
- 0,4 

1,5 
8,1 
6,4 

- 2,0 
-12,7 

2,9 
- 2,0 
- 2,3 

7,0 
- I,1) 

5,0 

1,5 
1,5 
3,7 

- 1,0 
0,0 
2.0 

-12,0 
1.1 
2,0 
2,0 
3,5 
2,0 
2,0 

5,0 

2.0 
2,0. 
3.1 
2,0 
0,0 
0,0 
8,0 
2,5 
2,0 
- 6,0 
4,0 
2,0 
2,0 

2,5 
2,5 
2,7 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
2,0 
4,0 
1,5 
2,0 
2,0 
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2. Izvoz in uvoz blaga in storitev skupaj - tekoče cene 

1981 1982 1983 1981 
Ocena 

1985 
Predvideno 

I. ABSOLUTNI PODATKI (V "MILIJON $) 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

- v tem: direktni priliv 
3. IZVOZ SKUPAJ 

I. Uvoz blaga 
5. Uvoz storitev 
6. UVOZ SKUPAJ 
7. SALDO BLAGA IN STORITEV 

8. Pokritje v% 

II. STOPNJE RASTI (V%) 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

3. IZVOZ SKUPAJ 

it. Uvoz blaga 
5. Uvoz storitev 
6. UVOZ SKUPAJ 

2.256 
973 
861 1) 
763 

3.229 
3.120 1) 

2.656 
385 

3-011 
+ 188 

+79 1) 
81,9 

22,9 
19,2 
32.5 1) 
29,8 
25,1 D 
7,8 

35.6 
10.7 

2.035 
767 

685 
2.802 

2.160 
305 

2.165 
+ 337 

91,2 

2,3 
-7,8 

3.6 1) 
-0,6 

2.7 1) 
-7,2 

-17,6 
-8,6 

2.072 

617 2) 
2.689 

2.235 
332 

2.567 
+122 

92,7 

8,1 
-1,0 

5,1 

10,5 
16,0 
11,2 

2.156 

670 
2.826 

2.137 
353 

2.190 
+ 336 

100,9 

9 
11 

10 

0 ' 
10 

1 

2.153 

721 
3. 182 

2. 372 
371 

2.716 
+136 

103,6 

11 

12 

11- 
6 

10 

1) Podatek je brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini- ■ g embe . od turizma so zajeti le direktni 

" SSS s 2S 3* 
veljavni metodologiji. 

3 Izvoz in uvoz blaga in storitev - konvertibila 
ig83 

- tekoče cene 

1984 
ocena 

1985 
Predvideno 

I. ABSOLUTNI PODATKI (V MILIJON $) 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

« 
- v tem: direktni priliv 

3. IZVOZ SKUPAJ 

1. Uvoz blaga 
5. Uvoz storitev 
6. UVOZ'SKUPAJ 
7. SALDO BLAGA IN STORITEV- 

8. Pokritje v % 

1.670 
939 
830 
703 

2.609 
2.500 
2.111 

372 
2.183 
. +126 

+ 17 
79,1 

1) 

1) 

1) 

1.182 
715 

633 
2.197 

1.680 
269 

1.919 
+218 

88,2 

1.582 

570 2) 
2.152 

1.638 
293 

1.931 
+221 

96,6 

1.717 

620 
2.337 

1.616 
303 

1.919 
+118 

106, 3 

1 .990 

676 
2.666 

1.778 
333 

2.111 
+555 

112,0 

II.STOPNJE RASTI (V %) 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

3. IZVOZ SKUPAJ 

1. Uvoz blaga 
5. Uvoz storitev 
6. UVOZ SKL'D A J 

16,3 
18,6 
31,3 1) 
26,2 
20,9 1) 
5,0 

3^,3 
9,0 

5,6 
-11,1 

0,8 1) 
. -0,5 

1,1 1) 
-6,0 

-18,0 
-7,8 

'6,1 
-1,7 

11,0 

6,7 
18,6 
8,0 

15 
15 

15 

5 
7 
5 

16 
9 

~11 

1) Podatek ie brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini. ^- _.4-n 1 o 
2) V zvezni metodologiji spremljanja izvoza storitev so v letu 1983 Jia-sttrTTspremembe - od turizma so zajeti le 

direktni prilivi in vnovčŽni čeki. Da je možen izračun stopnje rasti izvoza storitev smo zato "računali 
pimerljivo osnovo za leto 1982, stopnje rasti za leti 1981 in 1982 pa so izračunane glede na uradne poda.ke, 
ki so bili objavljeni po takrat veljavni metodologiji. 
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4. Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva 

- v milijon din 
- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
pred- 
videno 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
Ostali prihodki 
v tem:-prihodki od obresti 

5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do i) ) 

B.POHABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene ^šbrovine 

in material 
7.Porabljena energija 
8.Transportne storitve 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 
10.Ostali materialni in. 

drugi stroški 
11.Povečanje zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov • 
12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

(brez amortizacije po minimal- 
nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 

13.DOSEŽENI BRUTO 
DOHODEK( 5 - 12) 

387.043 521.212 639.195 

66.619 97.408 , 135.103 

874.623 1425.600 2181.200 

243.750 463.100 787.270 

260.446 
153-374 

4.494 

358.232 
215.131 

7.607 

469.253 
.293.1 17 

13.415 
867.482 1191.983 1536.668 

231.592 323.565 411.910 
12.123 20.502 25.659 
12.465 17.951 22.210 

291.824 403.393 528.812 

92.886 126.619 146.197 

8.153 12.002 13.073 

702.202 
435.695 
29.978 

2256.270 

627.035 
'37.127 
31.025 

789.058 

191.108 

26.361 

640.890 892.030 1147.861 

226.592 299.953 388.807 

1) Zaradi spremembe sistema vir podatkov za leto 1980 iz ZR 1981 

1144.600 
644.700 
68.950 

3678.000 

1028.300 
74.250 
49.600 

1286.200 

31 6,.950 

52.700 

1774.130 
921.520 
120.650 

5664.120 

1585.950 
113.300 
84.950 

1980.700 

478.260 

81.160 

1701.714 2808.000 4324.320 

554.556 870.000 1339.800 

5. Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva — 
indeksi rasti 

- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
pred- 
videno 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v tem:-prihodki od obresti 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 

134,7 

146.2 

137,5 
140.3 
169.3 
137.4 

122,6 

138.6 

130,3 
135.7 
175.8 
128,6 

137,7 

179.5 

150,4 
148.6 
222, 3 
147,4 

163,0 

190,0 

163,0 
148,0 
230,0 
163,0 

153,0 

170,0 

155,0 
143,0 
175,0 
154,0 
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B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene surovine 

in material 
7.Porabljena energija 
8.Transportne storitve 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 
11.Povečanje zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov 
12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA, 

(brez amortizacije po minimal- 
nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 

13.DOSEŽENI BRUTO 
. DOHODEK( 5-12) 

139,7 
169.1 
144,0 

'138,2 

136.3 

147.2 

139,2 

132.4 

127,3 
122,1 
123,7 

130.5 

115,3 

109.6 

128.3 

129.4 

152,3 
143.5 
139,8 

150,8 

131 ,2 

197,7 

149,0 

142.6 

164,0 
200,0 
160,0 

163,0 

166,0 

200,0 

165,0 

157,0 

154,0 
152,6 
170,0 

154,0 

151 ,0 

154,0 

154,0 

154,0 

6. Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva - 
struktura _ struktura, v % 

- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena pred- 

videno 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje ' . 

na domačem trgu 44,6 43,7 41,6 38,8 3 , 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 7,7 8,2 8,8 10,8 12,6 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 30,0 30,1 30,5 31,1 31,1 
4.Ostali prihodki 17,7 18,0 19,1 19,3 17,5 

v tem:-prihodki od obresti 0,5 0,6 0,9 1,3 1,9 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene surovine 

in material 26,7 27,1 26,8 28,0 
7.Porabljena energija 1,4 1,7 1,7 1,6 2,0 
8.Transportne storitve 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 33,7 33,9 34,4 35,0 35,0 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 10,7 10,6 9,5 8,5 8,6 
11.Povečanje zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov 0,9- 1,0 0,9 1,2 1,4 
12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

(brez amortizacije po minimal- 
nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 73,9 74,8 74,7 75,4 76,3 

13.DOSEŽENI BRUTO 
DOHODEK ( 5 - 12 ) 26,1 25,2 25,3 24,6 23,7 

1) Zaradi spremembe sistema vir podatkov za leto 1980 iz ZR 1981 

poročevalec 

38,5 

13,9 

31,3 
16,3 
2,1 

100,0 

28,0 
2,0 
1,5 

35,0 

8,4 

1,4 

76,3 

23,7 

43 
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Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva - v milijon din 
- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
pred- 
videno 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija po predp.min.stop. 

DOSEŽENI DOHODEK 
Izguba 
RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 
-SIS družbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno'skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter članar. 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v elektrog. 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz, priliva- 

-prisp.za kolekt.'kom.rabo 
-prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 
-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.2) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 

226.592 299.-953 388.808 554.556 870.000 
21.106 27.641 48.751 67.474 101.200 

205.486 272. 312' 
2.25,9 4.400 

207.003 275.500 
61.851 93.388 

340.057 487.082 
8.474 12.778 

345.682 494.466 
124.495 190.493 

9.523 
6.440 
3.083 
1-837 

19 
18.718 
13.468 
1.250 

359 
4.486 
2.634 

1.892 
7.665 

20.78.2 
16.637 
4.145 
2.094 
1.822 

24.691 
19.933 
2.000 

563 
6.314 
3.607 

2.333 
9.249 

3.464 

1.323 

815 
600 

3.047 

26.661 
21.065 
5.596 
3.172 
2.303 

32.291 
32.555 
2.427 
1 .049- 
4.626 
5.297 

3.172 
10.942 

33-000 
25.932 
7.068 
3.474 
2.937 

42.795 
65.242 

3.077 
1.331 
6.873 
7.351 

4.352 
20.061 

3.067 5.274 
e 

1.662 

1.00.3 
755 

4.455 

3.780 
2.180 

1.460 
990 

6.377 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 66.762 
-prisp.SIS družb.dej. 16.559 
-prisp.SPIZ 10.754 
-davki iz OD (vključ.s prisp.za 
interv.za proiz.hrane in bi.rez.) 2.111 

145.152 182,112 221.187 303.973 

96.851 120.253 151.672 198.121 

-prisp.sol.za C.G. 
Skupna poraba v tozd 
Sred.tozd za stanovanj ,-izgrad . 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

AKUMULACIJA 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 

665 
10.016 
7.992 

87.863 110.945 143.648 
15.511 18.540 22.915 
13.160 17.368 24.706 

2.765 3.606 5.268 
954 1.213 1.584 

9.721 10.950 15.009 
8.576 10.201 13.253 

114.859 138.550 172.823 226.383 

30.293 43.562 48.365 77.590 

34.779 49.876 52.990 84.463 

55.885 '77.517 101.472 151.937 

768.800 
15.000 

781 .300 
317.650 

50.850 
39.100 
11.750 
3.500 
4.300 

62.000 
130.500 

4.370 
1.890 

10.900 
11.600 

6.900 
30.840 

7.650 

1.490 

6.000 
3.050 

2. 300 
1.450 
8.900 

463.650 

290.000 

214.680 
32.570 
35.500 

5.220 
2.030 

22.000 
19.400 

331.400 

132.250 

143.150 

244.350 

1339.800 
161.900 

1177.900 
23.000 

1195.400 
503.650 

75.950 
57.750 
18.200 
5.180 
6.350 

89.900 
228.400 

6.120 
2.650 

17.450 
17.200 

10.200 
44.250 

12.000 

9.200 
4.500 

3.500 
2. 150 

12.900 

691.750 

428.350 

314.970 
48.100 
55.000 

7.710 
2.570 

32.500 
28.600 

489.450 

202.300 

219.750 

381.650 

1)Zaradi spremembe sistema podatki v letih 1980 in 1981 niso primerljivi ( za leto 1980 vzeti iz ZR 
1981) 

2)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča,prispevek solidarnosti iz 
dohodka, za- biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše 
prispevke. 
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Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva - indeksi rasti 
- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 198M 1985 
ocena pred- 

videno 

BRUTO DOHODEK 132,M 
Amortizacija po predp.min.stop. 130,9 

DOSEŽENI DOHODEK _ 132,5 
Izguba 194,8 
RAZPOREJENI DOHODEK 133,0 
Obveznosti iz dohodka skupaj 151,0 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 218,2 
-SIS družbenih dejavnosti 258,3 
-SPIZ in star.zav.kmetov 134,4 

-davki iz dohodka 114,0 
-stanovanjski prisp.(solidar.) ••• 
-del doh.za delovno skupnost 131,9 
-del doh.za plačilo obresti 148,0 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 159,9 
-del doh.za SLO in DS 156,8 
-del doh.za AM iznad .predpisane 140,7 
-del doh.za zavarovalne premije 136,9 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter član. 123,3 

-del doh.za druga plačila 120,7 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ZG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v el.gosp. ' ... 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva ... 

-prisp.za kolekt.kom.rabo 
-prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. — 
-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.1) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 125,1 

Bruto osebni dohodki 124,1 
v tem: 

-neto osebni dohodki 131,6 
-prisp.SIS družb.dej. 93,7 
-prisp.SPIZ 122,4 
-davki iz OD (vkl.s prisp.za 
inter.za proiz.hrane in bi.rez.) 131,0 

-prisp.sol.za Č.G. 143,5 
Skupna poraba v tozd * 97,0 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 107,3 
Skupaj bruto OD in skupna poraBa 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 120,6 

129,4 
176,1 

124,6 
192.1 
125.2 
133,0 

128,1 
126,6 
135,0 
151 ,6 
126,4 
129,8 
163,3 
121.3 
186.4 
73,4 

146,6 

136,0. 
118,3 

,0 

123.0 
125.8 
146.2 

121.3 

125.9 

126.1 
119,5 
132.0 

1 30,4 
127.1 
113,5 
117,3 

124,5 

142,6 
138.2 

143.3 
149,2 
143,0 
153,0 

123.8 
124,7 
120,7 
109,4 
127,7 
132,6 
200,6 
126.9 
127.1 
148.2 
138,9 

137,4 
183,1 

174,0 

125,6, T30, 6 

145.5 
131,1 
143,1 

137.4 

130.6 

129.5 
123.6 
142.3 

145.7 
1 30,6 
136.8 
129.4 

131 ,0 

157,0 
150,0 

158,0 
117,0 
158,0 
167,0 

154.1 
150,7 
166.2 
100,0 
146,4 
145,0 
200,0 
142,0 
142,0 
158,0 
158,0 

158,0 
154,0 

145,0 

158,0 
140,0 

158,0 
146.4 
140.0 

152.5 

146.4 

149.5 
142.1 
143.6 

99,0 
128.2 
146,4 
146,4 

146,4 

154,0 
160,0 

153,0 
153,0 
153,0 
158,5 

149,5 
147,7 
155,0 
148,0 
147,7 
145,0 
175,0 
140,0 
140,0 
160,0 
148,0 

148,0 
143,5 

158,0 

153,0 
148,0 

153,0 
147,7 
145,0 

149,2 

147,7 

146,5 
147,7- 
155,0 

147,7 
127,0 
147,7 
147,7 

147,7 
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Sred.za razširitev materialne 
osnove dela' in rezerve 

AKUMULACIJA 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 

143,8 111,0 160,5 -170,5 153,0 

143,4 106,3 159,4 169,5 153,5 

138,7 131,2 149;2 161,0 156,0 

Zaradi spremembe sistema indeksi 1981/80 za skupno porabo družbenih dejavnosti 
in sredstev skupne porabe tozd ne izkazujejo dejanskega povečanja. 

1)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča,prispevek 
solidarnosti iz dohodka, za biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni 
reprodukciji in druge manjše prispevke. 

9. Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva — struktura 
-struktura v % 
- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena pred- 

videno 

RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 
skupno porabo skupaj 

• -SIS družbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne.SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter članar. 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pikrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v el.gosp. 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

-prisp.za kolekt.kom.rabo 
-prisp.za usposab.zemljišč 
za družb.organ.kmet.proizv. 

-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.2) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

100,0 100,0 100,0 100,0 
29,9 33,9 36,0 38,5 

•5 S s 4.6 
3.1 
1,5 
0,9 

9,0 
6,5 
0,6 
0,2 
2.2 
1.3 

0,9 
3.7 

70,1 

46,8 

7,5 
6,0 
1,5 
0,8 
0,7 
9,0 
7.2 
0,7 
0,2 
2.3 
1.3 

0,8 
3.4 

1,3 

0,5 

0,3 
0,2 
1,1 

66,1 

43,6 

7,7 
6,0 
1,7 
0,9 
,0,7 
9," 3 
9.4 
0,7 
0,3 
1,3 
1.5 

0,9 
3,2 

0,9 

0,5 

0,3 
0,2 
1,3 

64,0 

43,9 

6,7 
5,2 
1,4 
0,7 
0,6 
8,7 

13,2 
0,6 
0,3 
1.4 
1.5 

0,9 
4,1 

1,1 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1,3 

61 ,5 

40,1 

100,0 
40,7 

6,5 
5,0 
1,5 

-0,4 
0,6 
7,9 

16,7 
0,6 
0,2 
1.4 
1.5 

0,9 
4,0 

1.0 

0,2 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1.1 

59,3 

37,1 

100,0 
42,1 

6.3 
4,8 
1,5 
0,4 
0,5 
7,5 

19,1 
0,5 
0,2 
1,5 
1.4 

0,9 
3,8 

1,0 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1,1 

57,9 

35,9 

46 poročevalec 



-neto osebni dohodki 32,3' 31 19 32,1 29,1 27,5 26,M 
-»prisp. SIS družb.dej. 8,0 5,6 5,4 4,6 4,1 4,0 
-prisp.SPIZ 5,2 4,8 5,0 5,0 4,5 4,6 
-davki iz OD (vklj.s prisp.za 
interv.v proiz.hrane in bi.rez.) 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 

-prisp.sol.za Č.G. 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 
Skupna poraba v tozd 4,8 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 
Šred.tozd za stanovanj.izgrad. 3,9 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 55,5 50,3 50,0 45,8 42,4 1,0 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 14,6 15,8 14,0 15,7 16,9 16,9 

AKUMULACIJA 16,8 18,1 15,3 17,1 18,3 H 

1) Zaradi spremembe sistema struktura leta 1980 ni primerljiva s strukturo v 
letih 1981 do 1985. 

2) Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča,prispevek 
solidarnosti iz dohodka, za biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni 
reprodukciji in druge manjše prispevke. 

10. Oblikovanje in razporeditev dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 
združenega dela - v milijonih din 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 19.83 1984 1985 1985 
.ocena predvi- brez 

deno reprosram. 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1.Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 21.106 
2.Akumulacija tozd (sredstva za ■ 

razširitev mat.osnove dela 
in rezerve ter amortizacija 
iznad minimal.stopenj ) 3^.779 

3.Interna realizacija 1.353 
4.Druga izvorno domača sredstva 

za reprodukcijo 7.209 
5.Neto dolgoročna sredstva iz 

kredit.potenciala bank 11.762 
6.Anuitete iz sklada za-manj 

razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo 
posledic potresa v Bos.Kraj. 732 

7.Koriščenje tujih kreditov 10.127 
8.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 3.770 
9.SKUPAJ OBLIKOVANA 

DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 
ZDRUŽENEGA DELA 
(9=1 do 8= 10 do 15) 90.838 

11.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
10.Neto plasmaji v druge SR in 

SAP (vključno posebni 
prispevek za Kosovo) 6.036 

11.Odplačila glavnice tujih kred. 7.909 
12.Krediti dani v tujino 3.992 
13.Pokrivanje izgub v gospodar- 

stvu združenega dela 2.259 
It.Razlika med izplačili za 

invest.in ustvarjenimi invest. 1.727 

27.611 

49.876 
1.863 

10.338 

12.255 

921 
.7.418 

6.054 

13.181 
9.833 
8.118 

4.400 

5.025 

48.751 

52.990 
2.227 

11.818 

9.585 

'i .203 
8.141 

6.573 

67.474 101.200 161.900 161.900 

14.317 
12.894 
12.742 

8.474 

5.367 

84.463 
2.710 

18.976 

3-507 

1.183 
18.570 

15.878 

116.366 141.288 212.761 

30.271 
14.2Q6 
21.077 

12.778 

6.528 

143.150 
4.400 

31.067 

3.600 

2.174 
33.180 

22.120 

340.891 

44.017 
29.230 
33.180 

15.400 

8.425 

219.750 219.750 
6.800 6.800 

46.520 

4.470 

2. 321 
44.650 

42.300 

528.711 

64.527 
25.850 
56;870 

23.500 

12.100 

46.520 

4.470 

2.321 
44.650 

42.300 

528.711 

64.527 
77-550 
56.870 

23.500 

12.100 
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15.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA 
SREDSTVA ZA MATERIALNE 
NALOŽBE V OSNOVNA IN V 
OBRATNA SREDSTVA 65.915 75.809 87.191 127.901 210.639 3^45.861* 294.164 
v tem: 
- ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 1) 51.622 59.015 65.375 -82.879 135.700 212.000 212.000 
- pokrivanje prirasta 

zal°s 11.293 16.794 22. 119 15.022 71.939 133.861 82 *164 

1) Brez investicijskih sredstev za nakup rabljenih" osnovnih sredstev in odkup zemljišč. 

11. Oblikovanje in razporeditev dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 
združenega dela — struktura 

- struktura v 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

1985 
brez 
reprog. 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1 .Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 23,2 
2. Akumula'ci ja tozd (sredstva za 

razširitev mat.osnove dela 
in rezerve ter amortizacija 
iznad minimal.stopenj ) 38,3 

3. Interna realizacija 1,5 
4.Druga izvorno domača sredstva 

za reprodukcijo -7,9 
5.Neto dolgoročna sredstva iz 

kredit.potenciala bank 13,0 
6.Anuitete iz sklada za manj 

razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo 
posledic potresa v Bos.Kraj.. 0,8 

7-Koriščenje tujih kreditov 11,1 
8.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 4,2 
9.SKUPAJ OBLIKOVANA 

DOLGOROČNA S'REDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 
ZDRUŽENEGA DELA | 
(9=1 do 8= .10 do 15) 100,0 

II. RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
10.Neto plasmaji v druge SR 

in SAP (vključno posebni 
prispevek za Kosovo) 6,6 

11.Odplačila glavnice tujih kred. 8,7 
12.Krediti dani v "tujino 4,4 
13-Pokrivanje izgub v gospodar- 

stvu združenega dela 2,5 
14.Razlika med izplačili za 

invest.in ustvarjenimi invest. 5,2 
15.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA 

SREDSTVA ZA MATERIALNE. 
NALOŽBE V OSNOVNA IN V 
OBRATNA SREDSTVA 72,6 
V' tem: 
- ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 1) 56,9 
- pokrivanje prirasta 

zalog 15,7 

23,7 

12,9 
1,6 

8,9 

10,5 

0,8 
6.1 

5.2 

100,0 

11,3 
8,5 
7,0 

3,8 

1,3 

65,1 

50,7 

11,1 

31,5 

37,5 
1,6 

8,1 

6,8 

0,8 
5,8 

1,6 

100,0 

10,1 
9,1 
9,0 

6,0 

3,8 

62,0 

16, 3 

15,7 

31,7 

39,7 
1,3 

8,9 

1,6 

0,6 
8,7 

7,5 

100,0 

14,2 
6,7 
9,9 

6.0 

3.1 

60.1 

38,9 

21.2 

29,7 

42,0 
1,3 

9,1 

1,1 

0,6 
9,7 

6,5 

100,0 

12,9 
8.6 
9.7 

1,5 

2,5 

61 ,8 

39,8 

22,0 

30,6 

41,6 
1,3 

0,8 

0,1 
8,5 

8,0 

100,0 

12,2 
1,9 

10,8 

1,4 

2,3 

65,4 

40, 1 

25,3 

30, 6 

41,6 
1,3 

0,8 

0,1 
8,5 

8,0 

100,0 

12,2 
11.7 
10.8 

1,1 

2,3 

55,6 

10,1 

15,5 

1) Brez investicijskih sredstev za nakup rabljenih osnovnih sredstev in odkup zemljišč. 
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12. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji - v milijon din 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1981 1985 
pred- 
videno' 

181.683 292.957 

60.002 8.2.871 109.255 162.707 261 .890 

1.Sred.za reprodukcijo gospod. 67.211 93.212 121.073 
v tem: 
-amortizacija,lastna akumulaci- 
ja in inter.realizacija 

-druga izvorna sredstva za 
reprodukcijo v gospodarstvu 7.209 10.338 11.818 18.976 31-067 

2.Sred.za reprod.negospodarstva 22.792 26.192 32.312 12.007 58.981 
v t.6mi 
-stanovanjska akumulacija 11.711 12.172 11.993 19.360 28.330 

3.Akumulacija prebivalstva 17-382 30.282 32.611 38.399 16.050 
1'.Skupaj oblikovana domača 

sredstva za reprodukcijo 107.385 119.686 185.999 262.089 397.988 
5.Neto plasmaji v 

druge SR in SAP 10.881 17-866 20.181 37.028 53-223 
v tem: 
-neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP 2.890 1.698 5.691 8.936 12.556 

6.Neto odliv akumulac.v tujino - 1.996 1.179 10.922 835 7.110 
v tem: 
-neto odplačila INO posojil - 2.218 *2.1l5 1.753 - 1-361 - 3-950 
-neto kreditiranje izvoza 222 2.061 6.169 5.199 11.060 

7.RAZPOLOŽLJIVA SRED.ZA REPRODUK- 
CIJO ZA PORABO V SRS . 98.500 "127.311 151.593 221.226 337.655. 

8.Pokrivanje izgub 2.119 1.999 8.9-73 1 3. 1 18 15.100 
9.Pokrivanje bančnih teč.razlik' 810 858 3-171 5.578 16.313 
10.Pokrivanje prirasta zalog in 

časovnih razmejitev 17.631 21.513 31.811 68.897 90.11^ 
11.Ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 1) 77.610 96.971 107.605 136.633 215-500 

155-170 

108.650 

16.520 
82.795 

11.730 
66.820 

601.785 

81.906 

23.379 
- 1.230 

- 18.800 
11.570 

527'. 109 
23-500 
27.381 

151 .528' 

321.700 

1) Brez investicijskih sredstev za nakup rabljenih osnovnih sredstev in odkup zemljišč 

13. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji struktura 

- struktura'v % 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1981 
ocena- 

1985 
pred- 
videno 

1.Sred.za reprodukcijo, gospod. 62,6 62,3 65,1 69,3 73,6 75,3, 
v tem: 
-amortizacija,lastna akumulaci- 
ja' in inter.realizacija 55,9 55,1 58,7 62,1 65,8 67,6 

-druga izvorna sredstva za 
reprodukcijo v gospodarstvu 6,7 6,9 6,1 7,2 7,8 7,7 

2.Sred.za reprod.negospodarstva 21,2 17,5 17,1 16,0 11,8 13,7 
v tem: 
-stanovanjska akumulacija 10,9 8,3 8,1 7,1 7,1 6,9 

3-Akumulacija prebivalstva 16,2 20,2 17,5 11,7 11,6 11,0 
1.Skupaj oblikovana „domača 

sredstva za reprodukcijo 100,0 100,0 100,0 100,0 100^0 100,0 
5-Neto plasmaji v 

druge SR in SAP 10,2 11,9 11,0 11,1 13,1 13,5 
v tem: 
-neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP 2,7 3,1 3,1 3,1 3,2 3.9 
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6.Neto odliv akumulac.v tujino - 1,9 3,0 5,9 0,3 1,8 - 0,7 
v tem: v 
-neto odplačila INO posojil - 2,1 1,6 2,6 - 1,7 - 1,0 - 3,1 
-neto kreditiranje izvoza 0,2 1,1) 3,3 2,0 2,8 2,1) 

7.RAZPOLOŽLJIVA SRED.ZA REPR0DUK- . ' 
CIJO ZA PORABO'V SRS 91,7 85,1 83,1 85,6 84,8 87,2 

8. Pokrivanje izgub 2,3 3,3 i), 8 5,0 3,9 3,9 
9.Pokrivanje bančnih teč.razlik 0,7 0,6 1,7 • 2,1 4,1 4,5 
10. Pokrivanje prirasta zalog in 

časovnih razmejitev 16,4 16,4 18,7 26,3 22,7 25,1 
11.Ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 1) 72,3 64,8 57,9 52,2 54,1 53,7 

1) Brez investicijskih sredstev za nakup rabljenih osnovnih sredstev in odkup zemljišč 

14. Globalni pregled izplačil za investicije v osnovna sredstva združenega dela 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena predvideno 

1. ABSOLUTNI PODATKI (V MILIJON DIN) 
Investicije v osn. 
- gospodarske 
- negospodarske 

- stanovanjske 
- ostale negosp 

sred. skupaj 

invest. 

66.864 
44.723 
22.140 
13.233 
8.907 

74.619 
48.294 
26.324 
16.777 
9.547 

85.196 
56.752 
28.444 
20.189 

8.255 

110.649 
76.987 
33-663 
24.552 
9.112 

175.100 
126.000 
49.100 
33-100 
16.000 

262.650 
196.950 
65.700 
41.700 
24.000 

2. NOMINALNE STOPNJE RASTI (V %) 
Investicije v osn. sred. skupaj 
- gospodarske 
- negospodarske 

- stanovanjske 
- ostale negosp. invest. 

11,6 
8,0 

18,9 
26,8 
7,2 

14.2 
17,5 
8,1 

20.3 
-13,5 

29,9 
35,7 
18.3 
21,6 
10.4 

58,2 
63.7 
49,9 
34.8 
75,6 

50,0 
56,3 
33,8 
26,0 
50,0 

3- REALNE STOPNJE RASTI (V %) 
Investicije v osn. 
- gospodarske 
- negospodarske 

- stanovanjske 
- ostale negosp. 

sred. skupaj 

invest. 

20, 1 
23, 3 
13,2 
7,3 

21,1 

- 16,8 
- 13,7 
- 22,7 
- 14,1 
- 36,5 

15. 

- 2,9 
0,0 

- 9,0 
- 2,9 
-22, 1 

Globalni pregled ustvarjenih investicij v osnovna sredstva 

-1,1 
. 2,3 

-8,8 
-15,7 

9,7 

0,0 
4,2 

-16,4 
-21,3 

0,0 

tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1. ABSOLUTNI PODATKI ( v milijon din) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 78.700 98.024 110.260 
Združeno delo 65.527 76.154 86.826 
-proizvodne 51.160 58.968 67.104 
- neproizvodne " 14.367 17.186 19.722 
- v tem stanovanjske 4.534 5.853 9-307 
Individualni sektor 13.173 21.870 ' 23.434 
- v tem stanovanjske 9.601 16.811 17.035 

137.909 
104.409 
82.754 
21.655 
10.346 
33.500 
24.670 

217.450 
168.850 
135.500 
33.350 
13.500 
48.600 
34.500 

327.700 
257.700 
211.800 

45-900 
16.100 
70.000 
48.500 

2. NOMINALNE STOPNJE RASTI (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 
Združeno delo 
- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni sektor 
- v tem stanovanjske 

24,6 
16.2 
15.3 
19,6 
29,1 
66.0 
75.1 

12,5 
14,0 
13,8 
14,8 
59,0 
7.2 
1.3 

25.1 
20,3 
23,3 
9,8 

11.2 
43,0 
44,8 

57,7 
61.7 
'63,7 
54.0 
30,5 
45.1 
39.8 

50,7 
52,6 
56,3 
37,6 
19,3 
44,0 
40,6 

3. REALNE STOPNJE RASTI (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ -10,8 -17,5 -6,5 -1,5 0,5 
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Združeno delo 
- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni sektor 
- v tem stanovanjske 

4. DELEŽ INVESTICIJ V DRUŽBENEM PROIZVODU 
CELOTNEGA GOSPODARSTVA (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 
Združeno delo 
- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni sektor 
- v tem stanovanjske 

31 ,4 
26,2 
20,4 
5.7 
1.8 
5,3 
3,8 

-16,8 
-17.8 
-1 3,0 
-5,2 

+ 18,9 
+28,6 

28,9 
22,4 
17,4 
5,1 
1,7 
6,4 
1,9 

-16,4 
-16,0 
-17,8 
•-13,6 
-21,4 
-27,6 

25,4 
20,0 
15,4 
4,5 
2,1 
5,4 
3,9 

-10,1 
-9,1 

-13,5 
-11,2 
+7,4 

+ 15,7 

22.3 
16,9 
13.4 
3,5 
1,7 
5,4 
4,0 

1,1 
2,3 

-3,7 
-18,5 
-9,3 

-12,6 

21,6 
16,8 
13,5 
3,3 
1.3 
4,8 
3.4 

16. Prirasti zalog gospodarskih organizacij združenega dela 

1,7 
4,2 

-8,2 
-20,5 
-4,0 
-6,3 

21,1 
16.6 
13.7 
3,0 
1.0 
4,5 
3.1 

tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
pred- 
videno 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 
Gospodarstvo skupaj 
v tem: 
-material,surovine,embalaža 
-nedokončana proizvodnja 
-gotovi izdelki 
-blago 
-konsignacija.komisija 

Industrija skupaj 
v tem: 
-material,surovine,embalaža 
-nedokončana proizvodnja 
-gotovi izdelki 
-blago 
-konsignacija,komisija 

2.STRUKTURA (v %) 
Gospodarstvo skupaj 

-material,surovine,embalaža 
-nedokončana proizvodnja 
-gotovi izdelki 
-blago 
-kosignacija.komisija 

Industrija skupaj 

-material.surovine,embalaža 
-nedokončana proizvodnja 
-gotovi izdelki 
-blago 
-konsignacija.komisija 

31 .007 44. 171 

14.041 19.672 
6.300 . 6.697 
3.212 ' 8.025 
6.668 8.^49 

786 828 

16.547 25.980 

10.094 14.269 
3.695 5.250 
2.583 6.066 

162 337 
13 58 

100,0 

100,0 

100,0 

45,3 44,5 
20.3 15,2 
10.4 18,2 
21.5 20,2 
2,5 1,9 

100,0 

61,0 54,9 
22,3 *20,2 
15,6 23,4 
1,0 1,3 
0,1 0,2 

61.064 

30.337 
6.970 
7.290 

15.217 
1.250 

35.110 

22.826 
6.463 
5.352 

428 
41 

100,0 

49,7 
11,4 
11,9 
24,9 

2.1 

100,0 

65,0 
18,4 
15,3 
1.2 
0,1 

119.558 

60.716 
16.181 
13.660 
24.781 
4.220 

70.637 

46.856 
11.991 
10.698 

798 
294 

100,0 

50,8 
13,5 
11,5 
20,7 

3,5 

100,0 

66,3 
17,0 
15,2 

1,1 
0,4 

190.000 300.000 

3.DELEŽ PRIRAST0V ZALOG V DP 
ZDRUŽENEGA DELA (v %) 
Gospodarstvo skupaj 

-material,surovine,embalaža 
-nedokončana proizvodnja 
-gotovi izdelki 
-blago 
-konsignacija.komisija 

12,4 13,0 

5.6 5,8 
2,5 2.0 
1.3 2.4 
2.7 2,6 
0,3 0,2 

14,0 

7,0 
1,6 
1,6 
3,5 
0,3 

.19,4 

9,9 
2,6 
2,2 
4,0 
0,7 

18,9 19,4 

poročevalec 51 



17. Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva v milijon din 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 19,84 
Ocena 

1985 
Predvideno 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila * 
(prirast) 

- Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgradnjo 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carinet takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

132.729 

84.219 
16.358 

■21.672 

16.964 
2.609 

1.822 
277 

1.006 

974 
32 

1.286 

-1.159 
3.326 

6.022 

" 11.513 

6.151 

8.389 

3.500 

150.772 

38.859 

6.895 
5.577 

9.601 

172 
2.012 
2.318 

112 
136 
111 

1.387 

2.511 
7.631 

996 
6.635 

111.913 

173.976 

110.071 
19.916 

28.039 

22.151 
3.110 

1.661 
511 

1.198 

1.121 
77 

1.609 

-1.156 
1.250 

9.716 

22.117 

9.221 

12.896 

3.850 

199.913 

59.172 

15.602 
5.600 

16.811 

859 
2.218 
3.176 

182 
150 
180 

1.719 

3.017 
9.958 

1.328 
8.630 

110.171 

218.251 

139.211 
21.780 

36.228 

29.129 
3.939 

2.273 
587 

1.703 ' 

1.589 
111 

2.096 

-2.132 
5.633 

10.699 

27.696 

13.012 

11.651 

1.275 

250.222 

66.980 

13.708 
7.370 

17.035 

1.715 
2.869 
5.103 

361 
30 

230 
2.391 

3.930 
12.235 

1.675 
10.560 

183.212 

278.728 

175.571 
31.575 

16.936 

38.521 
1.722 

2.951 
739 

1.965 

1.801 
161 

2.250 

-1.616 
8.191 

13-880 

38.815 

18.100 

20.715 

5.530 

323.073 

85.370 

11.150 
7.910 

21.670 

3.571 
3-671 
5.398 

157 
91 

300 
3.169 

5.100 
15.911 

2.111 
13.830 

237.703 

115.695 

262.180 
16.100 

67.650 

56.210 
6.190 

3.930 
990 

2.555 

2.350 
205 

2.310 

200 
15.570 

18.800 

61.500 

29.600 

31.900 

6.910 

181.105 

111.605 

13.870 
11.380 

31.500 

5.300 
5.110 
6.930 

685 
l£0 
120 

1.160 

8.800 
22.800 

2.750 
20.050 

369.500 

607.690 

381.500 
66.380 

103.990 

87.170 
9.780 

5.700 
1.310 

3.130 

3.170 
260 

,2.690 

200 
20.900 

25.600 . 

93.090 

15.290 

17.800 

8.610 

709.120 

152.270 

11.505 
12.580 

18.500 

9.500 
7.720 
9.350 
1.010 

150 
590 

1.990 

12.200 
30.760 

1.125 
27.050 

557.150 

18. Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva — stopnje rasti stopnje rasti v % 
tekoče cene 

1981 1982 1983 1981 

Ocena 

19.1 

19,5 
16,0 

11.2 

1985 

Predvideno 

16,2 

16,5 
11,0 

53,7 

Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 

31,1 

30.7 
21.8 

29,1 

25,1 

26,5 
21.1 

29.2 

27,7 

'26,1 
27,1 

29,6 

52 
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od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine * 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( ^ - 5 ) 

32, M 
30,7 

-8,7 
84,5 

48,9 

45,9 
140,6 

25,1 

27,8 

61,8 

52,1 

19,8 

53,7 

10.0 

32,6 

53.1 

126,3 
0,« 

75.1 

399,1 
10.2 
35.3 

-58,8 
10,3 
25,0 
23,9 

20.0 
30,5 

33,3 
30.1 

31,1 
15.5 

36.6 
11,9 

13.7 , 

11.8 
18,1 

30,3 

32.5 

9,8 

25,2 

11 ,1 

13.6 

11.0 

25,2 

12,6 

-12,1 
31,6 

1,3 

99.6 
29.1 
60.7 
98,1 

-80,0 
27.8 
39,3 

30,3 
22.9 

26,1 
22,1 

30,9 
19,9 

30.0 
25,9 

15.1 

13,3 
13,9 

7,1 

15,5 

29.7 

10,1 

38.8 

11,1 

29,1 

29,1 

27.5 

5,1 
7.7 

11.8 

108,1 
28,1 
5.8 

26.6 
213,3 

30,1 
11.9 

37.1 
30,3 

26.2 
31,0 

16.0 
37.1 

33.0 
35.1 

30,0 

30,5 
25,0 

1,0 

19. 

25,5 30,5 29,7 

Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva — struktura 

90.0 

35.1 

58,1 

63,5 

51,0 

25.0 

19,9 

31,3 

- 1,0 
13,3 

39,9 

18,3 _ 
18.1 * 
28,1 
19,9 
27,7 
10,0 
19,9 

63,0 
13.0 

30.1 
15,0 

55,5 

- struktura v 
- tekoče cene 

55,0 
50.7 

15,0 
31,3 

31,3 

31,9 
26.8 

15,0 

0,0 
31,2 

36,2 

51 ,1 

53,0 

19.8 

25,0 

16,5 

32.9 

5,0 
10.5 
4 
10.6 

79,3 
11,9 
31,9 
17,5 
25,0 
10.5 
20,0 

38.6 
31,9 

50,0 
* 31,9 

50,8 

1980 1981 1982 1983 1981 
Ocena 

1985 
Predvideno 

Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški,dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

88.0 

55,8 
10,8 

11.1 

11,3 
1,7 

1,2 
0,2 

0,7 

0,7 
0,0 

0,9 

-0,8 

87.0 

55.1 
10,0 

11,0 

11.2 
1,7 

0,8 ■ 
0,3 

0,7 

0,7 
0,0 

0,8 

-0,6 

87,2 

55.7 
9,9 

11,5 

11.8 
1,6 

0', 9 
0,2 

0,7 

0,6 
0,1. 

0,8 

-0,9 

86,3 

51,3 
9,8 

11,5 

11,9 
1,5 

0,9 
0,2 

0,7 

0,6 
0,1 

0,7 

- 0,5 

85,9 

51,3 
9,5 

11,0 

11,7 
1,3 

■ 0,8 
0,2 

0,5 

0,5 
0,0 

0,5 

0,0 

85,7 

51.2 
9,1 

11,7 

12.3 
1,1 

0,8 
0,2 

0,5 

0,5 
0,0 

0,1 

0,0 
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- Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

M. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
oscone porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 
, družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

2.2 

4.0 

9,7 

t,' 

5,6 

2.3 

100,0 

25,8 

4.6 
3.7 

6,3 

0,1 
1,3 
1.6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,9 

1.7 
5.1 

0,7 
t," 

7^,2 

2,1 

t,9 

11,1 

t,6 

6.5 

1,9 

100,0 

29,7 

7,8 
2,8 

8,3 

0,1 
1,1 
1.6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 

1,5 
5,0 

0,7 
1,3 

70,3 

2,3 

t,3 

11.1 

5,2 

5,9 

1.7 

100,0 

26,8 

5.5 
2,9 

6.8 

0,7 
1,2 
2,0 
0,1 
0,0 
0,1 
1,0 

1.6 
1.9 

0,7 
4,2 

73.2 

2.5 

4.3 

12,0 

5.6 

6.4 

1.7 

100,0 

26,4 

4.5 
2.5 

7.6 

1,1 
1,1 
1.7 
0,1 
0,0 
0,1 
1,1 

1,7 
4,9 

0,6 
4,3 

73,6 

3,2 

3,9 

12,7 

6.1 

6.6 

1,4 

100,0 

23,7 

2,9 
2,4 

7.2 

1,1 
1,1 
1,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,9 

1,8 
4.7 

0,6 
4,1 

76,3 

2,9 

3.6 

13,1 

6,4 

6.7 

1.2 

100,0 

21,5 

2.0 
1.8 

6.9 

1.3 
1.1 
1.3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,7 

1,7 
4.4 

0,6 
3,9 

78,5 
20. Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb po virih združevanja 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
pred- 
videno 

1) ABSOLUTNI PODATKI 
'(v mfclijon din) 

SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
■DEJAVNOSTI: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 
SKUPAJ 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

30.539,4 
23. 386,0 
7.153,4 

15.668.1 
12.167.2 
3.500,9 

46.207,5 
35.553.2 
10.654.3 

40.815,4 
20.988,3 
19.827,1 

21.196,5 
16.430,4 
4.766,1 

62.011,9 
37.418,7 
24.593,2 

51 .069,8 
24.549,3 
26.520,8 

28.022,7 
21.572,,3 
6.450,4 

79.092,5 
46.121,3 
32.971 ,2 

62.489,0 
31.259,3 
31.229,7 

39.251.2 
31.470,6 
7.780,6 

101.740,2 
62.729,9 
39.010.3 

91. 484", 0 
42.582,9 
48.901,1 

58.137,7 
45.220,0 
12.917.7 

149.621,7 
87.802,9 
61.818.8 

135.122,0 
62.895,0 
72.227,0 

90. 1 13,4 
70.091 ,0 
20.022,4 

225.235,4 
132.986,0 
92.249,4 

2) STRUKTURA (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 
- iz osebni* dohodkov 
- iz dohodka 
SKUPAJ 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

66,1 
50,6 
15,5 

33,9 
26,3 
7,6 

100,0 
76,9 
23,1 

65,8 
33,8 
32,0 

34,2 
26,5 
7,7 

100,0 
60, 3 
39,7 

64,6 
31 ,0 
33,6 

35,4 
27,3 
8,1 

100,0 
58,3 
41,7 

61 ,4 
30,7 
30,7 

38,6 
30,9 
7,7 

100,0 
61,6 
38,4 

61 , 1 
28.5 
32.6 

38,9 
30.2 
8,7 

100,0 
58,7 
41.3 

60.0 
27,9 
32.1 

40.0 
31.1 
8,9 

100,0 
59,0 
41 .,0 

54 
\ 
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3) NOMINALNE STOPNJE RASTI (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

■SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA' ZAVAROVANJA: 
- iz obsebnih dohodkov 
- iz dohodka 
SKUPAJ 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

4) REALNE STOPNJE RASTI (v %) 
SREDSTVA' SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
SKUPAJ 

33,6 
-10,3 
177,2 

35,3 
35.0 
36.1 
31.2 
5,2. 

130,8 

-6,1 

-5,1 
-6,0 

25,1 
17,0 
33,8 

32.2 
31.3 
35,3 
27,5 
23,3 
34,1 

-2,3 

1,6 
-1,7 

22,4 
27,3 
17,8 

40,1 
45,9 
20,6 
28,6 
36,0 
18,3 

-12,5 

-0,1 
-8,2 

46,4 
36,2 
56, 6 

48,1 
13,7 
66.0 
47.1 
40,0 
58,5 

- 8,5 

7,1 
8,1 

47,7 
47,7 
47,7 

55,0 
55,0 
55,0 
50,5 
51,4 
49,2 

- 1,5 

3,3 
0,3 

1) Leto 1980 je korigirano za prenose sredstev med SPIZ- in SIS družbenih dejavnosti. 

2i Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 

1980 1981 " 1982 1983 

tekoče cene 

1984 
ocena 

1984 1985 
ocena 1) pred- 

videno 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški proračun 
Limitirani del proračunske 
porabe v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto repub.proračun 

2.Prispevek zveznemu proračunu 
v tera: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

2.STRUKTURA V % 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški 

proračuna 
Limitirani del proračunske 
porabe v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto repub.proračun 
2.Prispevek zveznemu proračunu 

v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

3.NOMINALNI INDEKSI RASTI 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 

13.547 

5-667 
7.880 

12.121 

5.841 

6.280 
. 

25.668 

52,8 

22,1 

30,7 

47,2 

22,8 

24,4 

100,0 

16.140 

7.112 
9.028 

18.582 

9.236 

9.346 

34.722 

46,5 

20,5 

26,0 

53.5 

26.6 

26,9 

100.0 

119.1 

19.475 

9.272 
10.203 

23.066 

12.024 

11.042 

42.541 

45,8 

21,8 

24,0 

54.2 

28.3 

25,9 

100,0 

120,7 

22.260 ' 31.367 

9.922 
12.338 

17.009 

8.411 
8.598 

32.888 

12.813 
18.554 

23-778 

11.833 
11.945 
43.407 

17.735 2) 19.907 

15.153 23.500 

55.148 74.774 

40,4 

18.0 

22.4 

30,8 

15,2 
15,6 
59,6 

32.1 

27.5 

100,0 

114,3 

41,9 

17,1 

24,8 

31,8 

15,8 
16,0 
58, 1 

26,6 

31,4 

100,0 

140,9 

46.329 

18.925 
27.404 

46.500 69.000 

23.000 35.000 

34.000 

77.867 115.329 

40, 3 

16,5 

23,8 

30,5 

15.2 
15.3 
59,7 

29,5 

30,2 

100,0 

40,2 

16,4 

23,8' 

59,8 

30,3 

29,5 

100,0 

147,7 
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v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški 

proračun 
2.Prispevek zveznemu proračunu 

v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

4.REALKE STOPNJE RASTI (cene 1983) 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški 

proračun 
2.Prispevek zveznemu proračunu 

v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

125.5 

111.6 
153,3 

158,1 

118,8 

135,3 

- 13,0 

- 8,3 

- 16,3 
12,0- 

15,5 

8,7 

- 1.2 

130.1 

113,0 
121, 1 

130.2 

118, 1 

122,5 

- 5,7 

1,9 

- 11,7 
- 3,0 

1,7 

- 7,7 

- 1,3 

107,0 

120,9 
112, 6 

117,5 

137,2 

129, 6 

- 18,1 

- 23,6 

- 13,6 
1,9 

5,1 

■ 2,0 

■ 7,4 

129,1 

150.1 
132,0 

112.2 

155, 1 

135,6 

- 11,9 

• 19,3 

■ 6,Q 
• 17,5 

■29,9 

• 3, 1 

■ 15,3 

111,1 

129,7 

111. ,2 

- 11,6 

- 18,9 

-11,8 

117,7 

117,7 
150 

155 

115 

148,1 

1,5 

1,5 

1,5 

3,3 

3,3 

1,3 .1 

1)Upostevaje predpostavko o dodatnem rebalansu zveznega proračuna glede na predvideno višjo dinamiko rasti cen 
m dohodka v letu 198^. 

2) Del • kot izaci je v visini 3088 mio din je bil pokrit iz virov neto., republ i šket:a prorfičunn 

22. 

339.732 434.793 617.500 1006.500 1550.000 

- 35.087 - 45.510 - 53.575 - 120.460 - 151.850 

- 4.165 - 12.751 + 712 - 38.710 - 25.850 

- 32.759 - 51.317 - 81.750 - 126.000 

389.283 563.925 886.010 1398.150 

Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1981 1985 1985 
ocena predvi- brez 

deno 2) reprogram. 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) * 

1.DRU-ŽBENI PROIZVOD 
2.Saldo odlivov sredstev iz 

SR Slovenije skupaj 
v tem: 
2.1.Saldo odlivov sredstev 

V tujino 
2.2.Saldo odlivov sredstev 

v federacijo in v 
druge SR in SAP 

3.Razpoložljiva sredstva 
v SF, Sloveniji 
v tem: 
3.1.Sredstva za finančno 

sanacijo,združ. dela 1) 
3-2.Osebna potrošnja 
3-3.Materialni izdatki 

neproizvod.dejavnosti 
3.1.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 
3.5.Prirast zalog 

2.STRUKTURA V % 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 
2.Saldo odlivov iz 

SR Slovenije skupaj 
v tem: 
2.1.Saldo odlivov sredstev 

v tujino 
2.2.Saldo odlivov sredstev 

v federacijo in v 
druge SR in SAP 

3-Razpoložljiva sredstva 
v SR Sloveniji 

250.388 

- 17.003 

+ 1.618 
* 

- 18.651 

233. 385 

111.913 

19.333 

71.908 
30.231 

100,0 

- 6,8 

+ 0,7 

- 7,5 

93,2 

30.922 

301.645 

140.471 

28.539, 

91.161 
11.171 

100,0 

- 10,3 

- 1 ,2 

- 9,1 

89,7 

183-212 

10.121 

101.556 
61.061 

13.120 
237.703 

58.911 

131.633 
119.558 

100,0 100,0 

- 10,5 . - 8,7 

22.000 
369.500 

91.510 

2.1 3.000 
190.000 

100,0 

- 12,0 

- 2,9 

- 7,6 

89,5 

0,1 - 3,i 

91,3 

3,2 

3,0 

80.000 
557.150 

138.000 

323.000 
300.000 

100,0 

- 9,9 

- 1,7 

- 8,2 

90,1 

- 205.900 

- 79.900 

1341.100 

25.950 

100,0 

- 13,1 

- 5,2 

- 8,2 

86,6 
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v tem: 
3.1.Sredstva za finančno 2 i 2 2 

sanacijo združ.dela .... • fi' 36')0 
3.2.Osebna potrošnja 44,7 ' ' 
3.3.Materialni izdatki . g „ ,3 9,5 9,0 8,9 

neproizvod.dej. °'4 

3.4.Ustvarjene investicije 2 
v osnovna sredstva 3) 28,7 «,9 , i8 ^ 

3.5.Prirast zalog 'j.V ,u 

1)Pokrivanje izgub, tečajnih razlik v bankah, sanacija virov obratnih sredstev v gospodarstvu in drugo. 
2)0b upoštevanju pričakovanih učinkov reprogramiranja inozemskih posojil. . ... v,toDa v 
3) Brez vrednosti projektov, študij, raziskovalnih del in izobraževanja kadrov ( ki po definicij! ne vstopa 

bilanco, končne porabe ). 

23 Zaposleni v združenem in samostojnem osebnem delu 

1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1) ŠTEVILO V TISOČIH 
Zaposleni skupaj 
ZDRUŽENO DELO 
GOSPODARSTVO 
v tem:. 
- industrija in rudarstvo 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
SAMOSTOJNO OSEBNO DELO 

2) STOPNJE RASTI (v%) 
Zaposleni skupaj 
ZDRUŽENO DELO 
GOSPODARSTVO 
v tem: 
- industrija in rudarstvo 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
SAMOSTOJNO OSEBNO DELO 

800,7 
778,6 
657,0 

350,0 
307,0 
121 ,6 
22,1 

0,8 
0,7- 
0,4 

0,4 
0,5 
2,4 
4,2 

807,5 
784.4 
660.5 

353,1 
307,4 
123,9 
23,2 

0,8 
0,7 
0,5 

0,9 
0,1 
1.9 
5,0 

815,2 
790.8 
664.9 

356,7 
308,2 
125,9 
24,4 

0,9 
0,8 
0,7 

1,0 
0,3 
1,6 
5,2 

828,4 
802,6 
675,8 

363,6 
312,2 
126,8 
25,8 

1,6 
1.5 
1.6 

1,9 
1,3 
0,7 
5.7 

837,6 
810.5 
682,9 

367,9 
315,0 
127.6 
27,1' 

1,1 
1,0 
1,0 

1,3 
0,9 
0,6 
5,0 

24. Stopnje rasti fizičnega obsega industrijske proizvodnje po proizvodnih grupacijah 
- stopnje rasti v % 

1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 1981-1985 
predv. skupaj 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ 1,9 2,1 3,7 3,1 2,7 2,7 
v tem: 
Industrija bnez energije 1,7 0,7 3,2 3,1 2,6 , 2,3 
Predelava kovin 1) 0,2 3,8 4,4 3,1 3,2 2,9 
Surovinske dejavnosti 0,1 -0,2 3,3 3,2 1,2 1,5 
v tem:-metalurgija 2) 1,6 0,5 2,5 2,9 0,6 1,6 

-nekovine in gradbeni 
material -1,8 -4,3 1,7 1,7 1,3 -0,3 

-druge surovinske dej. 3) 0,9 2,2 4,8 4,3 1,6 '2,7 
Ostala industrija. 4,1 -1,6 2,0 3,2 2,6 2,0 

1) Zajema kovinsko predelovalno dejavnost, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih 
sredstev, ladjedelništvo in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

2) Črna metalurgija, pridobivanje rude barvastih kovin, proizvodnja barvastih kovin in 
predelava barvastih kovin 

3) Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnja žaganega lesa in plošč in 
proizvodnja in predelava papir.ia 
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Indikatorji tekočih gibanj v SFRJ in SR Sloveniji v letu 1984 

- stopnje rasti v% 

SFRJ SRS 
I.-VIII.1984 I.-VIII.1984 

I.-VIII.1983 I.-VIII.1983 

1. Industrijska proizvodnja 5,2 3,2 
2. Produktivnost dela v industriji ... 1,0 
3. Kmetijska proizvodnja ... - ... 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure) -5,0 2) -0,7' 
5. Zaposlenost v združenem delu - 2,0 2) 1,5 1) 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 957,7 3) 15,3 
7. Izvoz blaga 4,4 g(i 

v tem: konvertibila 9,5 14,5 
8. Uvoz blaga 1,8 -5,6 

v tem: konvertibila 0,6 2,5 
9. Uvoz reprodukcijskega materiala 6,2 3,0 1) 
10. Pokritje uvoza blaga z izvozom 

v% 84,7 102,9 
- konvertibila 86,2 108,2 

11. Izplačila za investicije 43,5 1) 70,7 
v tem: gospodarske 47,6 1) 74,6 

stanovanjske 33,0 1) 48,6 
ostale negospodarske ... 100,3 

12. Neto OD na zaposlenega 39,6 2) 47,5 1) 
Realni OD na zaposlenega -8,8 2) -4,3 1) 

13. Sredstva za skupno porabo skupaj 48 1) 38,4 
v tem: SIS družbenih dejavnosti ... 36,8 

-SPIZ ^ ... 41,0- 
14. Sredstva za splošno porabo v SRS 

(neto rep.pr.+občine) 48,4 4) 
Prisp.zvez.proračunu 
(Kotiz.+odliv tem.promet.davka) 26,4 

15. Cene proizvalacev ind.ižd. 56,4 60,8 
16. Cene na drobno 57,0 55,1 
17. Cene življenjskih potrebščin 54,6- 54,0 
18. Celoten prihodek gospodarstva 60,1 2) 64,4 2) 
19. Doseženi dohodek gospodarstva 55,5 2) 60,7 2) 
20. Akumulacija v gospodarstvu 64,1 2) 71,9 2) 

1) I.-VII.1984 

I.-VII.1983 

2) I.-VI.1984 

I.-VI.1983 
3) Konec maja 1984 
4) V osnovi ni upoštevano 3,5 mlrd din sredstev iz virov republiškega 

proračuna za pokritj kotizacije v letu 1983; če pa ta sredstva 
vključimo v osnovo je priliv sredstev za splošno porabo v SRS večji 
le za 16,1%. 
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26. Gospodarska gibanja po republikah in pokrajinah v letu 1984 

- stopnje rasti v % 

OŽJA 
SFRJ BIH ČRNA GORA HRVATSKA MAKEDONIJA SLOVENIJA SRBIJA SRBIJA KOSOVO VOJVODINA 

Fizični obseg industrijske' 
proizvodnje (predhodni 
podatki) , 5,2 2,4 17,5 5,8 9,0 3,2 6,1 7,9 2,1 3,2 
1-8.1984/1-8.1983 

Zaposlenost (družbeni 
sektor) 2,1 3,8 4,4 1,3 2,2 J,5 ' 1,9 1,6 4,4 1,7 
1-5.1984/1-5.1983 

Izvoz blaga - skupaj 4.1 36 2 8 93' -1 12 10 
1-8.1984/1-8.1983 

Izvoz blaga - konvertibila 9 13 63 -4 20 14 10 3 29 40 
1-8.1984/1-8.1983 

Uvoz blaga - skupaj 2 4 45 1'3 12 -6 2 -12 1 34 
1-8.1984/1-8.1983 

J . . 
Uvoz blaga - konvertibila 1 0 63 5 17 3-2-4 -r5 40 
1-8.1984/1-8.1983 

Cene na drobno 56 52 54 57 54 54 56 57 57 54 
1-6.1984/1-6.1983 

Cene živij.potrebščin 53 52 53 53 52 • 53 55 57 56 53 
1-6.1984/1-6.1983 

Povprečni nomin. OD 
na zaposlenega 39,5 36,3 33,2 38,6 54,7 46,0 39,1 39,0 35,4 40,3 
1-5.1984/1-5.1983 

Povprečni realni OD na 
zaposlenega -8,8 -10,3 -13,5 -10,0 -12,0 i -4,6 -10,3 -10,9 -13,8 -7,7 
1-5.1984/1-5.1983 

Izplačila za investicije 
v OS - nominalno 43,5 38,3 20,9 48,7 28,0 74,2 36,4 44,>9 13,1 26,7 
1-7.1984/1-7.1983 

Dohodek 
1-6.1984/1-6.1983 55,5 50,5 71,1 55,7 53,3 60,7 54,4 56,5 50,9 49,5 

Izguba napram dohodku v% 
1-6.1984 , 5,3 4,2 14,3 8,4 7,3 3,0 4,1 3,2 8,7 5,7 

■ - -e 
Od r,v* ■ 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 

1985 z osnutkom zakona 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 27. seji dne 17. 
10. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1985 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 248., drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

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

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles,sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, 

- Mihajlo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega 
sekretarja za finance. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1985 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 

člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v šesti alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po katerih Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po katerih SR Slovenija zagotavlja sred- 
stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v pro- 
računu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

V skladu z določili 319. člena Ustave SR Slovenije in zako- 
nom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopo- 
litičnih skupnostih Socialistična republika Slovenija zagotav- 
lja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v 
proračunu. Sredstva republiškega proračuna se uporabljajo 
za financiranje republiških organov, za pomoč manj razvitim 
območjem v SR Sloveniji pod pogoji in po merilih, ki so 
določeni z zakonom, za zaščito borcev ter vojaških vojnih 
invalidov, za intervencije v gospodarstvu, določene z zako- 
nom in za druge obveznosti z zakonom v okviru pravic in 
dolžnosti republiških organov. 

Na podlagi 320. člena Ustave SR Slovenije, SR Slovenija 
Za uresn'čevanje nalog federacije svoj prispevek v skladu z načelom enakopravnosti in s skupno odgovornostio 

republik in AP za financiranje federacije. 

Z osnutkom resolucije o politiki družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v letu 1985 je opredeljena rast 
sredstev za financiranje splošne porabe na ravni republike. V 
skladu z določili republiške resolucije je predvideno, da bodo 
sredstva za splošno porabo naraščala za okrog 10% poča- 
sneje od rasti dohodka. Ob tako zastavljenih izhodiščih naj bi 
znašala nominalna rast sredstev za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb 47,7% glede na porabo iz leta 1984. Pri 
pripravi predloga za izdajo zakona z osnutkom še ne razpola- 

gamo s podatki o višini obveznosti SR Slovenije do prispevka 
proračunu federacije za leto 1985. Zato v osnutku zakona še 
ni bilo mogoče opredeliti vire za predvidene potrebe pro- 
računa SR Slovenije za leto 1985. 

Po osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
znaša obseg republiškega proračuna brez obveznosti do pri- 
spevka proračunu federacije 26.277 mio din. V okviru tako 
začrtanega obsega republiškega proračuna se bodo v letu 
1985 pokrivale naslednje obveznosti: 

1. sredstva za delo organov in sredstva za posebne in 
druge namene za delo upravnih organov, 

2. sredstva za ljudsko obrambo, 
3. sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospo- 

darstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij, 

4. sredstva, prenešena drugim družbenopolitičnim skup- 
nostim 

5. sredstva za družbene dejavnosti, 
6. sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
7. izločanje sredstev rezerv, 
8. drugi odhodki. 

III. NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
Predlog za izdajo zakona temelji na naslednjih načelih: 
- da je v letu 1985 treba zagotoviti sredstva za financiranje 

splošnih družbenih potreb, 
- da za financiranje splošnih družbenih potreb pripadajo 

republiki prihodki, ki jih določa zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

IV. FINANČNA SREDSTVA POTREBNA ZA 
IZVAJANJE ZAKONA 

V predlogu za izdajo zakona z osnutkom še ni bilo mogoče 
opredeliti višine posameznih virov prihodkov za financiranje 
celotnega obsega proračuna, ker še ni znana obveznost do 
federacije. Zato bo le te mogoče opredeliti v fazi priprave 
predloga zakona, ko bo tudi že znana obveznost do prispevka 
proračunu federacije. 
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OSNUTEKZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1985 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

• 1. člen 
S proračunom SR Slovenije za leto 1985 (v nadaljnjem 

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

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1985 v 

višini-din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 20.773.750.477 din 
- odstopljena sredstva koristnikom 

izven SR Slovenije 5.503.249.523 din 
- prispevek federaciji v letu 1985 
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova raz- 

poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je 
sestavni del republiškega proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega 

člena, se izloči 1% v sredstva rezerve Socialistične republike 
Slovenije. i : 

4. člen < 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose- 
ženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Sociali- 
stično republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom 
sredstev drugače določeno. 

' ■ SlBVh. 
5. člen 

Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati 
sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opred- 
leieni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona. ' insiuoboqe ni u 

6. člen 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in 

organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v 
nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1984 zago- 
tavljajo: 

- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom 
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti, 

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

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

7. člen i »i; j* 
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem 

tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in 
doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa. 

V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in 
razvrščene v značilne skupine-glede na naravo, vrsto in 
zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela 
na podlagi dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje 
splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in 
nalog ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrst- 
nih del in nalog v upravnih organih in upravnih organizacijah. 

Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za 
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah 

oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni 
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov 
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela 
in naloge enake zahtevnosti ob približno fenakih delovnih 
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo. 

Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po 
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v 
organizacijah združenega dela. 

8. člen 
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dode- 

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

9. člen 
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom 

zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od celotnega 
obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu za 
leto 1985, v odvisnosti od realizacije programa dela, zmanjša- 
nega za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta sredsteva se 
lahko na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom povečajo 
ža odstotek usklajevanja osebnih dohodkov, ne morejo pa se 
povečati zaradi sprememb v prispevnih stopnjah iz osebnega 
dohodka in dohodka. 

Organom, ki program dela izvršijo v predvidenem obsegu, 
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcem, se sredtva za 
osebne dohodke delavcev ugotovljena po 7. členu tega 
zakona ne bodo zmanjšala, oziroma povečala zaradi večjega 
števila zaposlenih. 

10. člen ' 
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amorti- 

zacijo se določijo v okviru možne rasti republiškega pro- 
računa. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 
1985 dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov. 

11. člen 
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev 

amortizacije bodo upravni organi združevali sredstva, ki se 
jim zagotavljajo za amortizacijo nepremičnin. 

Izvršni svet bo določil organ, ki bo koordiniral združevanje 
in uporabo združenih sredstev amortizacije. 

12. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za nji- 
hovo izvrševanje, se mu.lahko sorazmerno poveča ali zmanjša 
tudi obseg sredstev za delo, na podlagi programa, ki ga potrdi 
Izvršni svet. 

13. člen 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za nje- 

govo delo zagotavljajo iz »tekoče proračunske rezerve« na 
podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet. 

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

14. člen 
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega pro- 

računa (v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje 
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim 
proračunom. 

Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo 
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi 
presegle z republiškim pororačunom določena sredstva. 
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Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ozi- 
roma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati 
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v 
mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim pro- 
računom. 

15. člen 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v 

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

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

16. člen 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejav- 

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

17. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in 
amortizacije naslednji uporabniki: 

- Skupščina SR Slovenije, 
- Izvršni .svet Skupščine SR Slovenije, 
- Protokol v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
- Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
- Republiški komite za infomiranje, 
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, 
- Zavod SRS za družbeno planiranje, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in 

prosvetno kulturno sodelovanje, 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
- Seizmološki zavod SRS, 
- Zavod SRS za šolstvo, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Republiška geodetska uprava, 
- Svet za preventivo in vzgojo, v cestnem prometu, 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- Kazensko poboljševalni zavoda ter Prevzgojni dom 

Radeče. 

18. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu 

tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih nasled- 
nji organi: 

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

19. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu 

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

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

kritje izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja 
upravnih in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

20. člen 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniki 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 

21. člen 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1985 ter 
zaključne račune za leto 1984 najpozneje do 1. marca 1'985, 

organi iz 16., 17. in 18. člena pa so dolžni v predračunih 
oziorma finančnih načrtih in zaključnih računih še posebej 
izkazati uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih neposre- 
dno uporabljajo na podlagi tega zakona. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance do 15. marca 1985 podatke za analizo zaključ- 
nih računov, skladno z navodilom, tega sekretariata. 

22. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najkasneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, 
razen: 

- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 
135. člena zakona o notranjih zadevah in 

- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 
292. člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. 

23. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiš- 

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

nije do višine 10,000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

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

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

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

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

24. člen 
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja 

nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, 
obsegu in dinamiki porabe, 

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

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

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

25. člen 
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da: 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
- odloča na podlagi pismenega predloga .posameznih 

nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. 
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in med različnimi postavkami istega na- 
mena, 

- odloča o dodelitvi sredstev organov iz postavke »sred- 
stva za spremembe med letom« ter 

- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 

26. člen 
Nosilci sredstev po organih so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
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- »ustavne obveznosti« 
V okviru »sredstev za Investicije v osnovna sredstva« za 

postavko: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce 

družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985«. 
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki: 
- »štipendije za potrebe organov v federaciji«, 
- »štipendije za potrebe republiških upravnih organov«.. 
3. Urad za narodnosti: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki: 
- »financiranje narodnosti«, 
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«. 
4. Republiški sekretariat za finance: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko: 
- »odplačilo anuitet«. 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »medrepubliški program namembne proizvodnje«. 
V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
- »znanstvene raziskave v tekočem letu«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »odškodnine po sodnih sklepih«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavke: 
ir »sanacija, povečanja zmogljivosti, vzdrževanje in grad- 

nja visokogorskih planinskih postojank v obdobju 
1981-1985«, " 

- »vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni 
gori«, 

- »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 
1980«, 

- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različ- 
nih pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federa- 
cije«, 

- olimpijske igre »Sarajevo 84«, 
- »SPENS 81«, 
- »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 

in Jugoslovanski investicijski banki«, 
- - ^odplačilo kredita za 100 milijonov USA $«, 
- »plačilo provizije Narodni banki za sredstva odstopljena 

SR Sloveniji v trajno last«, 
- »obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu 

sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela«, 

- »sredstva za valorizacijo programa graditve jugoslovan- 
skega defa železniške proge Titograd-Skader«. 

V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa« za postavko: 

- »bančni stroški in obresti«. 
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavki: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve«, 
'- »specialna oprema organov za notranje zadeve«. 
6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: 
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih 

stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 
1982-1985«, 

- »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih 
in pravosodnih organov«. 

Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
'upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na pod- 
lagi programa, ki ga sprejme Izvršni svet do konca januarja 
1985. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških 

invalidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, 
- »zdravstveno varstvo borcev NOV«, 
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, 
- »varstvo civilnih invalidov vojne«, 

- »varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev«, 

- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje 
pravice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja«, 

- »republiške priznavalnine«. 
8. Republiški komite za družbeno planiranje: 
V okviru »sredstev za znanost« za postavki: 
- »potrebe priprav dolgoročnega plana SR Slovenije«, 
- »srednjeročni plan SRS za obdobje 1986-1990«. 
9. Republiški komite za informiranje: 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvu« za postavko: 
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih 

dnevnikov«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe »za 

postavko«: 
- »obnova in modernizacija oddajniškega in prenosnega 

sistema RTV Ljubljana«. 
10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in 

povračila« za postavko: 
- »sredstva za regres za umetna gnojila in za zaščito 

rastlin«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavke: 
- »Kobilarna Lipica«, 
- »Zavod za ribištvo«, 
- »gojitvena lovišča«. 
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po- 

stavki: 
- »odplačilo anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje 

gozdnih in drugih požarov«, 
- »vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov«. 
11. Republiški komite za kulturo: 
V okviru »sredstev za kulturo« za postavke: 
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, 
- »sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije«, 
- »sofinanciranje projekta Leksikografije«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »socialno zavarovanje samostojnih umetnikov«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavke: 
- »Triglavski narodni park Bled«, 
- »Spominski parkTrebče«, 
- »Arboretum Volčji potok«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe za 

postavko: 
- »izgradnja in financiranje Kulturnega doma Ivan 

Cankar«. 
12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj, gospodarsko manj 

razvitih območij izven območja DPS« za postavko: 
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 

v razvoju«. 
13. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »vzdrževanje pokopališč in grobov zavezniških in drugih 

tujih armad v SR Sloveniji«. 
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 

kulturo: 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »manjšinsko šolstvo«. 
15. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 

zadeve: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in 

povračila«, za postavko: 
- »sredstva za odkupne premije za pšenico«. 
16. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavko: 
- »pospeševanje konjereje«. \ 
17. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
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V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja« za postavko: • 

- »varstvo zraka«. 
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko: 
- »sistem obrambe pred točo«. 
18. Republiška geodetska uprava: 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 
19. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 

razvoja pri Izvršnem svetu: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij v okviru DPS« za postavko: 
- »pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj 

razvitih območij v SR Sloveniji«. 
20. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za. postavki: 
- »proslavfe republiškega pomena«, 
- »Naša žena«. 
21. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo- 

venije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki: 
- »regres za skupinska potovanja otrok in mladine«, 
- »mladinsko prostovoljno delo po družbenem dogovoru«. 
22. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »TV-15«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »dograditev zdravstveno-rekreacijskega centra za 

vojaške invalide in udeležence NOV Strunjan«. 

27. člen 
Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 

v letu 1985 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi tistim, ki 
so imeli do sedaj znanstvene raziskave vključene v pogod- 
beno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi 
pogoji: 

- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni 
svet, 

- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev 
pogodbe, 

- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v 
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati Izvrš- 
nemu svetu, kako napreduje delo na nalogi, 

- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno 
nalogo naročil, izvršiti recenzijo o kvaliteti opravljene naloge, 

- recenzija o kvaliteti opravljenih nalog je osnovni pogoj 
za pokritje celotne pogodbene obveznosti iz sredstev pro- 
računa SRS za leto 1985. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH 
SREDSTEV OBČINAM 

28. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvaja- 

nja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, 
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

29. člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo 

biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o 
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organi- 
zacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih 
občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so 
uvedle občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po 
stopnji, ki bo opredeljena v družbenem dogovoru o izvajanju 
politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1985. 

Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V 
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, 
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks in 
taks parkljarjev in kopitarjev. 

30. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985 v letu 1985. 

31. člen 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v 

občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavno- 
sti, nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu: 

- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v 
občini - po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sred- 
stev za delo organov jn dohodka delavcev delovnih skupnosti 
teh organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1985, ki 
jih določi^Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 

Pri tem ugotovi obseg sredstev: 
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa 
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in 

merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njego- 
vem razporejanju: 

b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ in 
njegovega namestnika — po družbeno dogovorjenih osnovah 
in merilih; 

c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene 
upravnega organa, največ do višine rasti teh sredstev v repu- 
bliških upravnih organih; 

d) da sredstva amortizacije, največ do višine, določene za 
republiške upravne organe: 

- dejavnost ljudske obrambe - po merilih, ki jih glede na 
programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega plana 
in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 

- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem 
dogovoru o priznavalninah borcem NOV - po merilih, ki jih 
določi Republiški komite za borce in vojaške invalide; 

- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih 
programih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih 
rezerv — po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče 
in SDlošne gospodarske zadeve; 

- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planira- 
nja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov 
borcev NOV — po merilih, ki jh določi Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora; 

- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi 
Republiška geodetska uprava; 

- anuiteta s področja splošne porabe, obveznosti do pre- 
živninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, kate- 
rih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z 
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z iz- 
vajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb 
brez ugotovljene identitete in obveznosti za izločanje v sred- 
stva rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1985; 

- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih 
po enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevane 
občine; 

- intervencije v porabi hrane - po merilih, ki jih določi 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve; 

- negospodarske investicije za potrebe državnih organov 
- v obsegu, ki ga v sodelovanju s posmezno občino določi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopol- 
nilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi 
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije. 

32. člen 
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino 

začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi 
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dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi 
prihodkov občin iz 28. člena ter meril za ugotavljanje obsega 
sredstev za splošno porabo iz 30. člena tega zakona. 

33. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanaj- 

stinah. 
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posa- 

mezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v 
višini akontacij iz leta 1984, brez blagovnih rezerv, povečanih 
za 10%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Repu- 
bliški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

34. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije 

na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po 
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti 
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1985. 

35. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 

stva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1984 preje- 
male dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstop- 
ljenim delom posebnega republiškega davka od prometa 
proizvodov lahko financirale celotni program nalog splošne 
porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavno- 
sti in gospodarskih intervencij. 

V prehodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo dopol- 
nilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, ki jih je 
odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo po 
svojih merilih. 

36. člen 
Po preteku leta 1985 se na osnovi podatkov Službe družbe- 

nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu in kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1985. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1986. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 
Z denarno kaznijo od 3000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste 

namene, za katere so bila dodeljena^ (drugi odstavek 23. 
člena), 

2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 23. člena), 

3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v 
določenem roku v republiški proračun (21. člen), 

4. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (35. 
člen). 

38. člen 
Z denarno kaznijo od 500 so 5000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu 
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku pre- 
dračuna in finančnega načrta za leto 1985, zaključnega 
računa za leto 1984 ter podatkov za analizo zaključnih raču- 
nov (prvi in drugi odstavek 20, člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega pro- 

računa, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za 
pokritje neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter 
za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za 
leto 1985 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ 
do zneska 500,000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Izvršni svet. 

40. člen 
Če bodo prihodki v letu 1985 doseženi v manjšem obsegu, 

kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do 
višine 250,000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR 
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje pri- 
manjkljaja bo SR Slovenija v letu 1986 vračala v sredstva 
rezerve z dodatnim 1% izločanjem skupnih prihodkov, dokler 
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje 
primanjkljaja. 

41. člen 
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega 

proračuna v letu 1985, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 na 
postavki »amortizacija«. 

42. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985. 
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PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH TABELA 1 

NAMEN 
Plan In spremembe 

1984 
Predlog nosilca sred- 
stev za leto 1985 

~7~ T 

Indeks Predlog za zagoto- Indeks 
(3:2) vitev sredstev v (5:2) 

letu 1985 

40 SODSTVA ZA CELO UPRAVNIH ORGANOV 8.808.520.731,70 14.085.252.418 159,9 13.964.703.289 158,5 
400 - a) sredstva za dohodek delov- 

ne skupnosti RSNZ 
- valorizacija OD 

b) sredstva za dohodek delov- 
ne skupnosti ostalih uprav- 
nih organov 
- valorizacija OD 

401 - a) sredstva za materialne stroš- 
ke RSNZ 

b) sredstva za materialne stroš- 
ke ostalih upravnih organov 

402 - Sredstva za amortizacijo 

5.247.274.491 

2.445.866.876,70 

645.055.123 

413.287.916 
57.036.325 

589.432.460 
70.1.501.361 

106,5 5.629.432.460 
2.711.501.361 

.514.370.874 

.334.252.060 

935.329.928 

599.267.478 
401.098.257 

102,8 

145,0 

145,0 
703,2 

2.554.370.874 
1.334.252.060 

935.329.928 

599.267.478 
2 00 . 549.128 

107,3 

104,4 

145,0 

145,0 
351,6 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRDSE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH CRGANCV 1.995.863.973 3.673.917.048 184.1 2.866.924.491 143,£ 
410 - sredstva za osetne dohodke in 

druge osetne prejemke funkcio- 
narjev in delegatov 390.496.874 
- valorizacija OD 

415 - sredstva za Investicije v os- 
novna sredstva 692.871.929 

418 - sredstva za druge potrebe za 
 delo upravnih organov 912.495.170 

404.213.775 
246.809.970 

611.851.447 

411.041.856 

10-3,5 

232,6 

154,6 

404.213,775 
246.809.970 

892.782.750 

1.323.117.996 

103,5 

128,9 

145,0 
42 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
43 

164.503.263 267.000.000 162,3 267.000.000 162,3 
SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN- 
TERVENCIJE V GOSPOD. IN SPOCBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOIA GC6P. MANJ RAZVI- 
TIH CBM0ČIJ 2.196.733.081 5.9 7.8.4 86.045 272,2 2.500.303.570 113,8 
431 - korrpenzacije,pranije,regresi 

in povračila 1.414.000.000 
433 - druge potrebe in intervencije 

v gospodarstvu 188.103.081 

434 - sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko 
nanj razvitih cbmočij v ckviru EPS 53.100. 

435 - sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij izven ctnočja DPS 541.530. 

.898.000.000 

308.211.045 

346',4 1.464.000.000 

J-5-3'9 270.133.570 

000 

000 

83.100.000 

689.175.000 

156,5 

127,3 

76.995.000 

689.175.000 

103.5 

143.6 

145,0 

127,3 
44 SPED6TVA PRENESENA DRUGIM EPS (dopolnilna 

sredstva proračunu cbčine) 350.000.000 500.000.000 142,9 500.000.000 142,9 
45 SREDSTVA ZA DRJŽBENE DEJAVNOSTI 1.150.930.293 1.725.192.190 J. 43^9 1.721.529.701 

450 - sredstva za izcbraževanje 29.511.533 41.511.300 
451 - sredstva za znanost 39.350.000 58.100.000 
452 - sredstva za kulturo 12.324.385 19.479.203 
454 - sredstva za socialno varstvo 30.650.000 43.814.000 
458 - sredstva za uveljavljanje pravic borcev, 

vojaških invalidov in družin padlih boroev 1.039.094.375 1.562.287.687 

149,6 
140,7 
147,6 
158,1 
142,9 

39.920.262 
58.100.000 
17.488.252 
43.733.500 

150,4 1.562.287.687 

135.3 
147.6 
141,9 
142.7 

150.4 
46_SREDSTVA ZA DRUGE SPIOŠNE DRUŽBENE POTFEHE 2.975.390. 086 ,50 4.420.513.742 143,6 4.178.918.949 140,4 

461 - sredstva za družbenopolitične in druž- 
bene organizacije 

463 - sredstva za varstvo pred škodljivci in 
naravnimi nesrečami 

464 - sredstva za odpravo posledic naravnih 
nesreč 

465 - sredstva za varstvo in izboljšanje člo- 
vekovega okolja 

468 - sredstva za druge splošne družbene 
potrebe 

1.484.920, 

19.146. 

45.786. 

11.000, 

1.414.536. 

482 

666 
I 

095,50 

000 

843 

2.350.270.925 

214.038.447 

107.502.956 

51.828.000 

1.696.873.414" 

158,3 

1117,9 

234,8 

471,2 

125,0 

2.330.829.913 

27.762.666 

107.502.956 

15.950.000 

1.698.8737414 

157,0 

145,0 

234,8 

145,0 

120,0 
47 IZLOČANJE SREDSTEV REZERV (izločanje v stalno 

proračunsko rezervo) 120.548.000 203.620.000 170,6 205.620.000 
48 DKJGI OCHODKI 

170,6 
(61.600. 
28.260, 

000) 
157,50 72.000.000 

481 - plačila za bančne storitve in stroške 
plačilnega prometa 

488 - drugi odhodki EPS (tekoča proračuiska 
• rezerva) 

116,9 72.000.000 

1.600.000 
(60.000. 
26.660 

000) 
157,50 

2.000.000 

70.000.000 

125,0 2.000.000 

116,7 70.000.000 

_116i9__ 

125,0 

116,7 

SKUPAJ ODHODKI (BFEZ KOTIZACIJE) 17.790 .'749.585,70 30.927.981.443 173,8: 26.277.000.000 147,7 

'44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 
440 - prispevek proračunu federacije 19.906.829.000 . 
SKUPAJ ODHODKI 37.697.578.585,70 
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PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO ORGANOV V LETU 1985 (SKUPAJ) TABELA 2 

NAMEN Plan in spretiaitbe Zahtevek organov za Indeks Predlog IS za Indeks 
19 84  leto 1985 3:2 leto 1985 5:2 

1 5  6 

400 Dohodek CS 7.693.141.367,70 12.149.556.755 157,9 12.149.556.755 157,9 
- bruto OD CS 7.076.269.525,7<T : 7.196.338.406 101,7 7.196.338.406 101,7 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - 3.432.653.421 - 3.432.653.421 - 

:1-(L?s^:^diteVZ0DV'gCSEX3darStVU 218T104.069 "8:428 466 146,0 S^SS 146,0 
- ^lo v ^nS ^ojih 398.767.773 589.036.462 147,7 589.036.462 147,7 

401 Materialni stroški 1.058.343.039 1.534.597.406 145,0 1.534.597.406 145,0 
402 Amortizacija 57.036.325 401.098.257 703,2 200.549.128 351,6 
410 OD predstojnika in namestnika 390.496.874. 404.213.775 103,5 404.213.775 103,5 

- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - 1 192.809.970 " ^"nnn'nnn 
- 1/3 (telež za uskladitev z OD v gospodarstvu - 54.000.000 - 54.000.000 

418 Postni nameni 912.495.170 1.411.041.856 154,6 1.323.117.996 145,0 
Spremembe med letcm I ~  80.000.000 

SKUPAJ 10.111.512.775,70 16.147.318.019 159,7 15.938.845.030 157,6 

PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V LETU 1985 TABELA 2a 

400 Dohodek CS 

Plan in sprerrerrtoe Zahtevek organa za Indeks Predlog IS za leto Indeks 
1984  leto 1985 3 : 2 1985 5. : 2— 

2 34S6 

5.247.274.491 8.300.933.821 158,2 8.300.933.821 158,2 
.762.711.455 4.877.151.700 102,4 4.877.151.700 102,4 

- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - " 2*385'l0o'o00 
- 1/3 delež za uskladitev z OD v gosp. - -5 ??n'inn'7fin 145 3 
- -Sklad skuone porabe 144.563.036 210.100.760 145,3 210.100.760 145,3 
- v^Stedh Sojlh 340.000.000 502.180.000 147,7 502.180.000 147,7 

401 Materialni stroški 
402 Amortizacija 
410 OD predstojnika in namestnika 

- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev z OD v gosp. 

418 Posebni nameni 
Spremembe med letcm 

645.055.123 935.329.928 145,0 935.329.928 145,0 

5.466.619 5.466.621 100,0 5.466.621 100,0 
2.607.578 - 2.607.578 

700.000 " 700.000 
255.923.130 391.821.070 153,1 371.088.538 145,0 

- 40.000.000 

SKUPAJ: 6.153.719.363 1 9.636.859.018 156,6 9.656.126.486 156,9 

PREDLOG VIŠINE SREDSTEV ZA DELO ORGANOV (BREZ ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE) V LETU 
1985 TABELA 2b 

NAMEN Plan in spremeni« 
1984 

Zahtevek organov 
za leto 1985  

Indeks 
3:2 

400 Dohodek DS 
- bruto OD DS 
- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 delež za uskladitev z OD v gosp. 
_ sklad skupne porabe 
- ctelo v posebnih pogojih 

401 Materialni stroški 
402 Amortizacija 
410 OD predstojnika in namestnika 

- usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
- 1/3 ttelež za uskladitev z OD v gosp. 

418 Posebni nameni 
Spranembe msd letcm 

Predlog IS za leto Indeks 
1985 5 : 2 

5 6 

2.445.866.876,70 
2.313.558.070,70 

73.541.033 
58.767.773 

413.287.916 
57.036.325 

385.030.255 

656.572.040 

3.848.622.934 
2.319, 
1-106 

228, 
108 

86 
599 
401 
398 
190 
53 

186.706 
252.060 
000.000 
.327.706 
,856.462 
.267.478 
.098.257 
.747.154 
202.392 

3.300.000 
1.019.220.786 

157,4 
100.2 

147.3 
147,8 
145,0 
703,2 
103,6 

155,2 

3.848.622.934 
2.319.186.706 
1.106.252.060 

228.000.000 
108.327.706 
86.856.462 

599.267.478 
200.549.128 
398.747.154 
190.202.392 
53.300.000 

952.029.458 
40.000.000 

SKUPAJ: 3.957.793.412,70 6.510.459.001 164,5 6.282.718.544 

157,4 
100.2 

147.3 
147,8 
145,0 
351,6 
103,6 

145,0 

158,7 
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415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA TABELA 3 

NAMEN 
Plan in spremembe 

1984 
Predlog nosilca sred- Indeks Predlog za zagoto- Indeks 
stev za leto 1985 (3:2) vitev sredstev v (5:2) 
  letu 1985 

415 - ŽREOSTVA ZA INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA   692.871.929 1.611.851.447 232.6 892.782.750 123,9 

4151 Sredstva za investicije v 
 2ra^jo_£^anovarrj   270.871.929 505.090.250 186,5 352^782^50 130.2 

re_za_notranje zadeve 88.500.000 281.520.000 318,1 130.714.500 147 

- sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj delav- 
čev organov za notranje 
zadeve 

Sekretariat v Izvršnen svetu 
Skupščine SRS 

3.500.000 

23.250.000 

281.520.000 

34.340.250 

318,1 130.714.500 147,7 

147,7 34.340.250 147,7 

- sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj nosilcev 
družbenih funkcij v SES v 
obdobju 1982 - 1985 23.250.000 

 2 5^47 6.. 000_ 

34.340.250 147,7 34.340.250 147,7 
_39_. 130_. 000 153^6 37J5281.gQ0 3đI«L_ 

- sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj delavcev 
republiških organov 25.476.000 

RS_ za_ finance ^ 133 . 64 5^929 

- sredstva za odplačilo anuitet 

133.645.929 

4152 Sredstva za investicijsko vzdr- 
ževanje zgradb republiških uprav,- 

 2il?-iD-EE5y°i2dnih_organov   22.000.000 

pravo 

39.130.000 153,6 37.628.000 147,7 

150.100'. 000 112,3 150.100.000 112 ,4 

investicijsko vzdrževanje 
zgradb republiških upravnih 
in pravosodnih organov 22.000.000 

150.L00.000 112,3 150.100.000 112,3 

 11^235^103 642j. 0 12^000.000 _131x§_ 

3J41.235.103 642,0 40.000.000 181,8 
4153 Sredstva za investicijska vla- 

ganja v objekte in opremo po- 
 se bnega_ pomena   400. 000.000 -965.. 526^094 237^3 SOO.OOO^OOO 125 x0_ 

_911_. 526^094 227x9 500^000^.000 125x0_ 

259.638.054 - 

651.888.040 163,0 500.000.000 125,0 
50.000.000 - 

----Ž-!32t£:i!}i2_25<leve  _ _ 400.000.000 

- sredstva za investicijska 
vlaganja v objekte in opre- 
mo posebnega pomena na pod- 
ročju notranjih zadev 

- specialna oprema organov za 
notranje zadeve 

55_5Ž_P£5Y2§2^ i2_AD_!JE£5Y2 
400.000.000 

sredstva za investicijska vla- 
ganja v objekte i" opremo po- 
sebnega pomena na področju 
pravosodja in kazenskih sankcij 

RS_za_l^udsko obrambo 

- sredstva za gradnjo skladišč 

50.000.000 

__4..o$d..ooo_ 

4.000.000 
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42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO TABELA 4 

   — — — "plan in spremembe Predlog nosilca Indeks Predlog za za- Indeks 
NAMEN 1984 sredstev za leto (3:2) gotovitev sred- (5:2)  1985  stev v letu 1985  
 1 '  2 - 3 4 5 6 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 164 .503.263 267 .000.000 162,3 267 .000. 000 162,3_ 

RS za_finance 142^503^263 .-^50^000^000 169^5 150^000.000__169z5_ 

- sredstva za medrepubliški 
proaram namembne proizvod-   
nje' 147.503.263 250.000.000 169,5 250.000.000 169,5 

Republiški štab za teritori- 
alno obrambo   iZi°0(KOOO 12^000.. 000 100^.0  lZi222i222__i22iO_ 

- sredstva za odplačilo anui- 
tet iz posojila za gradnjo , '   _ 
skladišč 17.000.000 17.000.000 100,0 17.000.000 100,0 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

TABELA 5 

N A M E. N 
Plan in spremembe Predlog nosilca sred- Indeks Predlog za zagotovi- Indeks 

1984 stev za leto 1985 (3:2) tev sredstev v letu ;5:2> 
1985 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI 
IN POVRAČILA • 1.414.000.000 4.898.000.000 
RK za kmetijstvo, gozdarstvo I 
in prehrano      686.000.000  
- Sredstva za regres za umet- 

na gnojila in za zaščito 
rastlin 686.000.0J30' 
RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 728.000,000 

- Sredstva za odkvgpne premije 
za pšenico 

- pokrivanje negativnih razlik 
za osnovna živila 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE 
 V GOSPODARSTVO  

728.000.000 

188.103.081 
4330 Sredstva za sofinanciranje raz- 

lik v caii politično-informa- 
tivnih dnevnikov 150.126.856 
RK za informiranje 150.126.856 

sredstva za sofinanciranje 
razlik v oeni politično-in- 
formativnih dnevnikov (Delo, 
Večer, Ehevnik) 150.126.856 

2.100.000.000 

798.000.000 

2.000.000.000 

3g8.211.045 

250.000.000 

346,4 1.464.000.000 10 

306,1 

250.000.000 

109,6 

163.9 

250.000.000 

166,5 
166.5 

166,5 

932.000.000 i v:.,9 

2.100.000.000 306,1 932 . 000.000 1:6,9 

2.798.000.000 384,3 532^0°2i222 "3>1 

5 32..000.000 

270.133. 570 

217.683.941 
217.683.941 

217.683.941 

143,6 

14 5,.0 
_145_,0_ 

145,0 
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4331 - Sredstva za sofinanciranje dragih 
 glasil 7.282.959 10.260.137 140^9 10.260.137 140x9__ 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 181.914  260.137 143,0   260.137 143^0  

- "Naša žena" 181.914 260.137 143,0 260.137 143,0 
Republiški odbor zveze združenj bor- 
cev NOV S RS ; 7.101.045   10^.000.000 140^8 iP^OOO^OOO MPA. 
-"TV-15" 7.101.045 10.000.000 140,8 10.000.000 140,8 

I 
4332 - Sredstva za financiranje cpjitvenih 
  lovišč 7.852.360 9.422.832 120,0 9^422^832 120x0_ 

KK za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 7.852.360 , ' 9.422.832 120^0 9.422.832 i2gz0_ 
- Triglavski narodni park Bled 

- gojitveno lovišče 3.176.360 
- ffedved - Kočevje 1.385.000 
- Kozorog - Kaimik 1.385.000 
- Jelen - Snežnik 1.076.000 
- Skupnost OZD za lovstvo in 

ribištvo 830.000_ 
4333 - Sredstva za pospeševanje konjere- 
 je in ribištva  7.994.170  12.028.076 150^5 11.423.076 142,9 

KK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 2.894.170  4.028.076 139,2 ■ 4.028.076 139,2 
- Kobilarna Lipica 2.220.288 3.219.418 145,0 3.'219.418 145,0 
- Zavod za ribištvo ' 673.882 808.658 120,0 808.658 120,0 
Republiški štab za teritorialno ob- 
ramfco 5,100.000  156,9 7.395.000 145,0 
- Sredstva za pospeševanje konjere- 

je za obrambne namene 5.100.000 8.000.000 156,9 7.395.000 145,0 
4334 - Sredstva za spodbujanje razvoja 

in varstva naravne in kulturne 
 dediščine 14.846.736 2X50X000 178^5 21.343.584 ._143JL_ 

EK za kulturo 14.846.736 2X 50X000  21.343.584 M3^8 . 

•-.Alboretum - ^lčji potok 736.736 2.500.000 339,3 884.084 120,0 
- Spominski park Trebče 3.000.000 5.000.000 166,7 4.350.000 145,0 
- Triglavski narodni park Bled 11.110.000 19.000.000 171,0 16.109.500 145,0 

I 
434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPO- 

DARSKO MANJ RAZVITIH CBM3&J V 
CKVIftJ DPS 53.100.000 83.100.000 156,5 76.995.000 145,0 

Komisija za pospeševanje sklad- 
nerjšega regionalnega razvoja v 
Izvršnem svetu Skupščine SRS 53.100.000 8X10X000 156^5 76.995.000 __ _14510 

- Sredstva za pospeševanje sklad- 
nejšega regionalnega razvoja 
v SRS 53.100.000 83.100.000 156,5 76.995.000 145,0 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOS- 
PODARSKO MANJ RAZVITIH CBMOClJ 
IZVEN CBM3ČJA DPS , 541.530.000 689.175.000 127,3 689.175.000 127,3 
RK za mednarodno sodelovanje 541.530.000  689.175.000 127^3 §89^175^000  

- Prispevek skladu solidarnosti 
z neuvrščsiimi državami in 
državami v razvoju 541.530.000 689.175.000 127,3 689.175.000 127,3 
SKUPAJ (431+433+434+435) 2.196.733.081 5.9.78.486.045 272,2 2.500.303.570 113,8 
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45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
TABELA 6 

NAM E"N 
Plan In spre- Predlog no- Predlog za za- 
membe 1984 silca sred- Indeks gotovitev Indeks 

stev za le- (3:2) sredstev v le- (5:2) 
to 1985  tu 1985  

 2  3 4 5 6 

4.50 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 

Sekretariat za kadrovska vprašanja 
v IS   

29.511.533 41.511.300 140,7 39.920.262 135,3 

8.369.893 13.729.500 164,0 12.247.690 146,3 

- štipendiranje za potrebe organov 
v federaciji 

- 'štipendiranje za potrebe republiš- 
kih upravnih organov 

RS za ljudsko obraitibo  

2.226.853 

6.143.040 

105.000 

4.009.500 

9.720.000 

105.000 

180.1 

158.2 

100,0 

3.340.280 150,0 

8.907.410 145,0 

105.000 100,0 

štipendije 

RS za pravosodje in upravo 

105.000 

5. 071.200 

105.000 

5.071.200 

100,0 

100,0 

105.000 

5.071.200 

100,0 

100,0 

- štipendije za potrebe pravosodja 
- sredstva za srednjo penološko šolo 

RK za vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo    

3.847.600 
1.223.600 

12.899.440 

3.8(47. 600 
1.223.600 

18.108.300 

100,0 
100,0 

140,4 

3.847.600 
1.223.600 

18.095.672 

100,0 
100,0 

140,3 

- obveznosti do slovenskega šolstva 
v zamejstvu 

- obveznost do osnovnega šolanja pri- 
padnikov drugih narodov v Jugosla- 
viji in do šolstva narodnosti v SR 
Sloveniji 

- štipendije mladih iz zarrejstva in 
otrok slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino 

Zavod SSS za mednarodno, znanstveno 
tehnično, prosvetno in kulturno so- 
delovanje  

4.475.800 

238.280 

7.932.800 
252.560 

966.000 

6.266.120 

357.420 

11.105.920' 
378.840 

1.497.300 

140,0 

150,0 

140,0 
150,0 

155,0 

6.266.120 

357.420 

11.105.920 
366.212 

1.400.700 

140,0 

150,0 

140,0 
145,0 

145,0 

- dodatno štipendiranje kadrov iz 
nanj razvitih DVr po meddržavnih 
sporazumih 966.000 1.497.300 155,0 1.400.700 145,0 

Zavod S RS za šolstvo 2.100.000 3.000.000 ' 142,9 3.000.000 142,9 

- izdelava učnih načrtov 
- priprava učne tehnologije 

451 - SREDSTVA ZA ZNANOST  

RS za finance 

600.000 
1.500.000 

39.350.000 

1.200.000 
1.800.000 

58.100.000 

200,0 
120,0 

147,6 

1.200.000 
1.800.000 

58.100.000 

200,0 
120,0 

147,6 

22.550.000 33.000.000 1.46,3 33.000.000 146,3 

- znanstvene raziskave v tekočem 
letu . 22.550.000 33.000.000 146,3 33.000.000 146,3 

 RK za družbeno planiranje 16. 800. 000 25.100.000 149,4 25.100.000 149,4 
- sredstva za pripravo dolgoročne- ' 

ga plana SRS 11.000.000 11.000.000 100,0 11.000.000 100,0 
- sredstva za srednjeročni plan 

SRS za obdobje 1986-1990 5.800.000 14.100.000 243,1 14.100.000 243,1 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO 12.324.385 19.479.203 158,1 17.488.252 141,9 

RK za kulturo 10.932.635 17.116.180 156,6 15.549.050 142,2 
- sofinanciranje druge izdaje 

Enciklopedije Jugoslavije 6.250.567 10.645.433 170,3 9.963.500 • 159,4 
- sofinanciranje izdaje Enciklo- 

pedije Slovenije 2.362.500 2.362.500 100,0 2.362.500 100,0 
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- sofinanciranje projekta leksi- 
kografije 1.800.000 

- sofinanciranje jugoslovanske 
kinoteke 176.000 

- stiki s tujino 150.550 
- sofinanciranje sinpozija 

"Modinci 85" 93.018 
- medrepubliško sodelovanje 100.000 
- analiza o kulturnem razvoju 

zamej skih Slovencev 
- izdelava osnutka oznak za 

naravne in kulturne spome- 
nike 

RK za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo 1.391.750 

2.808.000 

237.600 
150.550 

462.097 
100'. 000 

250.000 

100.000 

2.363.023 

156,0 

135,0 
100,0 

496,8 
100,0 

169,8 

2.500.000 

237.600 
150.550 

134.900 
100.000 

100.000 

1.939.202 

138,9 

135,0 
100,0 

145,0 
100,0 

139,3 
- sofinanciranje jugoslovanskega 

bibliografskega zavoda 1.216.560 
- olimpiada mladih fiziko1/ 
- LMiSCO Komisija 
- stiki s tujino 175.190 

454 - SREDSTVA ZA SOCIflUCI VRRSTTO 30.650.000 

1.897.833 
250.000 
40.000 

175.190 

I 

43.814.000 

156,0 

100,0 

142,9 

1.514.012 
250.001 

175.190 

«3.733.500 

124,5 

100,0 

142,7 
RS za finance 740.000 814.000 110,0 814.000 110.0 
- odškodnine po sodnih sklepih 740.000 814.000 
RK za kulturo  21.000.000 30!. 000.000 

110,0 
142.9 

814.000 
30.. 000.000 

- socialno zavarovanje samostoj- 
nih umetnikov 

RK za varstvo otolja in urejanje 
prostora 

110,0 
142.9 

21.000.000 30.000.000 142,9 30.000.000 142,9 

8.910.000 13.000.000 145,9 12.919.500 145,0 

458 

- vzdrževanje pokopališč in gro- 
bov pripradnikov zavezniških 
in drugih armad v SRS 

SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN 
DRUŽIN PADLIH BORCEV 

8.910.000 13.000.000 145,9 12.919.500 145,0 

1.039.094.375 1.562.287.687 150,4 1.562.287.687 150,4 
RK za bcrce in vojaške invalide 1.039.094.375 1.562.287.687 150,4 1.562.287.687 150,4 
- dodatek zaposlenim udeležencati 

NOV 3.000.000 3.750.000 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 10.890.625 13.613.281 
- dopolnilno varstvo vojaških in- 

validov 817.625.000 1.229.457.906 
- varstvo civilnih invalidov vojne 160.468.750 243.912^500 
- varstvo borcev za severno mejo 

in slovenskih vojnih dobrovo- 
Ijcev 6.142.500 8.000.000 

- stroški dela posebne komisije 
za izjemo priznanje pravice 
do pokojnine po 51. členu zako- 
na o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavar. 280.000 322.000 

- republiške priznavalnine 40.687.500 63.232.000 

125,0 3.750.000 125,0 
125,0 13.613.281 125,0 

150,4 1.229.457.906 150,4 
152,0 243.912.500 152,0 

130,2 

115,0 
155,4 

8.000.000 130,2 

322.000 
63.232.000 

115,0 
155,4 

SKUPAJ (450+451+452+454+458)1.150.930.293 1.725.192.190 149,9 1.721.529.701 149,6 
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46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 
TABELA 7 

U AMEN 
Plan in spre- 
membe 1984 

Predlog no- 
silca za 
leto 1985 

Indeks Predlog za za- Indeks 
(3:2) gotovitev sred- (5:2) 

stev v letu 1985  

4 61 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN 
ORUŽBLNE ORGANIZACIJE .   1.484.920.482 2.350.270.925 158,3 2.330.829.913 157,0 

Sekretar iat Izvršnega sveta Skupščine SRS 1.124.343.280 1. 800.506.000 160 ,1 1 ■ 800 . 506 . 000 160 ,1 
- ustavna obveznosti 1.124.343.280 1.800.506.000 160,1 1.800.506.000 160,1 

57.903.874 86.855.811 150,0 86.855.811 150,0 urad za narodnosti  
- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

RepublišKa konferenca SZDL Slovenije 

42.577.608 
15.326.266 

130.614.339 

63.866.412 150,0 
22.989.399 150,0 

190.975.500 146,2 

63.866.412 150,0 
22.989.399 150,0 

190.975.500 146,2 

- sredstva za delo 
- sredstva za proslave republiškega po- 

mena 
- republiška volilna komisija 

Republiška konferenca ZSM Slovenije  

125.914.339® 

4 .400.000 
300.000 

I 
67.170.708 

185.975.500 147,7 

5.000.000 113,6 

101.209.000 150,7 

185.975.500 147,7 

5.000.000 113,6 

9 6. 523.400 143,7 

- sredstva za delo 30.702.708 
- pohod "AVNOJ 35" 386.400 
- mesec mladosti 257.600 
- mladinski seminar Alpe-Jadran 115.000 
- mladinsko prostovoljno delo 27.100.000 
- regres za skupinska potovanja otrok in 

mladine 6.291.000 
- mladinski dom Bohinj 446.000 
- delovanje Univerzitetne koriference ZSMS 1.872.000 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS 22.660.537 

44.450.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

144,8 
140,0 
140,0 
140,0 
155,0 

44 .450.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

144 ,8 
140.0 
140.1 
140,1 
155,0 

6.291.000 100,0 

7.400.000 

31.091.000 

395,3 

137,2 

6.291.000 100,0 

2.714.400 145,0 

31.091.000 137,2 
- sredstva za delo 
- sredstva za R0 zvđze prostovoljcev 

borcev za sjeverno mejo 1918/19 

Republiška konferenca zveze rezervnih vo- 
jaških starešin SRS  
- sredstva, za delo 

22.510.537 

150.000 

6.973.372 

30.790.000 

301.000 

9.909.350 

136,8 

200,7 

142,1' 

30.790.000 

301.000 

136,8 

200,7 

9.909.350 142,1 

Slovenska izseljenska matica 

6.973.372 9.9-09.350 142,1 9 .909.350 142,1 

11.864 .842 21.278.638 179j3 19.577 .506 165,0 
- sredstva za delo 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 
- posebni nameni 

Skupnost slovenskih občin  

10.240.107 
1.624.735 

825.195 

15.598.772 152,3 15.124,640 147,7 
2.355.866 145,0 2.355.866 145,0 
3.324.000 - 2.097.000 

2.136.640 258,9 ,1.011.000 122,5 
sredstva za delo 

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 

825.195 2.136.640 258,9 1.011.000 122,5 

5.496.733 12. 696.000 231,0 7 .970.266 145,0 
- sredstva za delo 

Društvo za združene narode za SRS 

5.496.735 12.696.000 231,0 7.970.266 145,0 

734.044 1.280.854 174 ,5 899.205 122,5 
- sredstva za delo 734.044 
Jugoslovanski center za teorijo in prak- 3.878.050 
so samoupravljanja Edvard Kardelj   

1.280.854 174,5 899.205 122,5 
5.623.173 145,0 5.623.173 145,0 

- sredstva za delo 3.878.050 5.623.173 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 45.379.118 72.740.268 

145,0 

156,6 

5.623.173 

70.587.682 

145,0 

152 ,0 

- sredstva za delo 45.379.118 
- adaptacija zgradbe na podlagi SS - 

Mednarodni center za upravljanje podje- 
tij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju  3.819.199 

70.740.268 
2.000.000 

4.583.040 

152,3 

120,0 

68.587.682 147,7 
2.000.000 

4.583.040 120,0 
sredstva za delo 3.819.199 4.583.040 120,0 4.583.040 120,0 

poročevalec 73 



Narodna in univerzitetna knjižnica 3.257.189 9.385.651 288 ,1 4.716.980 144,8 
- sredstva za delo matične službe 2.666.991 
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska 590.198 

8.535.808 320,1 3.867.137 145,0 
849.843 144,0 849.843 144,0 

4 63 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 
IN NARAVNIMI NESREČAMI 

Hidrometeorološki zavod SRS 

19.146.666 

19.146.666 

214.038.447 

214.038.447 

1117,9' 

1117,9 

27.762.666 

27.762.666 

145,0 

145,0 
- sredstva za obrambo pred točo 19.146.666 214.038.447 1117 ,9 27.762.666 145,0 

4 64 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAV- 
NIH NESREČ 45.786.095,50 107.502.956 234 ,8 107.502.956 234,8 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4 5.786.095,50 107.502.956 
- odplačilo anuitet kredita za nabavo 

avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov 

234 ,8 107.502.956 234,8 

- vzdrževanje in koriščenje avionov za 
gašenje gozdnih in drugih požarov 

4 65 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠA- 
NJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

33.283*139,50 

12.502.956 

11.000.000 

95.000.000 

12.502.956 

51.828.000 

285,4 95.000.000 285,4 

100,0 12.502.956 100,0 

471,2 15.950.000 145, 0 

Hidrometeorološki zavod SRS 11.000.000 51.828.000 471,2 15.950.000 145,0 
- sredstva za varstvo zraka 11.000.000 51.828.000 471,2 15.950.000 145,0 

4 68 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 1.414.536.843 1.696.873.414 120, ,0 1.696.873'.ill'4" 120:,0 

4 680 - Sredstva za druge splošne družbe- 
 r.e___.otretje_na_območ_ju_SRS i2Z-Z§2.i21i _.?54 • 807.1.842 

RS za finance 6.600.000 9.570.000 145,0 9.570.000 145,0 
- visokogorske planinske postojanke 

RK za borce in vojaške invalide  

6.600.000 

9.000.000 

9.570.000 145,0 9.570.000 145,0 

- muzej ljudske revolucije 

RK za vzgojo in izobraževanje ter teles- 
no kulturo 

9.000.000 

20.350.000 25.437.500 125,0 25.437.500 125,0 
- manjšinsko šolstvo 

RK za kulturo 

20.350.000 25.437.500 125,0 25.437.500 125,0 

26.761.876 90.000.000 336,3 90.000.000 336,3 
-kulturni dom Ivan Cankar 

Republiška geodetska uprava 
26.761.876 90.000.000 336,3 90.000.000 336,3 
66.468.218 95.000.000 142,9 95.000 .000 142,9 

- geodetska dela na območju SRS 66.468.218 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
:»OV SRS 8 .600.000 

95.000.000 

i.600.000 

142,9 

100,0 

95.000.000 

S. 600.000 

142,9 

100,0. 
- zdravstveno-rekreacijski center za vojaške in- 8.600.000 8.600.000 

■ val ide in udeležence 1-jCV v Strunjanu 
RK za Informiranje _ ' -  26 .200. 347 

100,0 8.600.000 100,0 

- 26.200 . 347 
- obnova in modernizacija oddajniškega - ~ 26.200.347 

in prenosnega sistema RTV Ljubljana 

4681 - Sredstva za druge splošne družbene 
 E°trebe_izven_območja_SRS ii2Z6.iZ56.iZ49 _ 1_. 442 .065.567 

RS za finance 1.276.756.749 1.442.065.567 
- odplačilo inozemskih dolgov NB 

Jugoslavije 70.000.000 342.814.000 
- odplačilo inozemskih dolgov Jugoslovan- 

ski investicijski banki 58.000.000 104.940.000 
- odplačilo obroka kredita NB Jugoslavije 176.400.000 295.000.000 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za I 

sredstva, odstopljena SRS v trajno last 4.537.000 4.537.000 
- plačilo obveznosti SRS na podlagi za- 

kona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti na določene TOZD 20.868.658 13.000.000 

- sredstva za valorizacijo programa gra- 
ditve jugoslovanskega dela železniške 
proge Titograd-Skader 329.000.000 113.474.567 

26.200.347 

_ 112_,9 1_-J4 2^065_.56 7 112_,_9_ 

112,9 1.44?.065.567 112,9 

489,7 342.814.000 489,7 

180,9 104.940.000' 180,9 
167,2 295.000.000 167,2 

100,0 4.537.000 100,0 

62,3 13.000.000 62,3 

34,5 113.474.567 34,5 
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- sredstva za odplačilo anuitet za kredite 
dane SAP Kosovo 

- sredstva za odplačilo II. obroka kre- 
dita iz proračunske rezerve federacije 

- sredstva za vračilo posojila za odpra- 
. vo pc -ledi.c potresa v Črni gori 

i - sredstva za sofinanciranje 01 Saraje- 
vo 64 " 

- sredstva za sofinanciranje "SPENS 81" 
- sredstva za premoščanje razlik, na- 

stalih zaradi različnih pogojev za 
vpis posojila in plasma sredstev skla- 
da federacije za kreditiranje hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj razvitih 
repub]ik in AP 

300.351.091 

31.500.000 

140.000.000 

8.300.000 
5.000.000 

132.800.000 

60.000.000 

150.000.000 

_ .8.300.000 
5.000.000 

345.000.000 

20,0 60.000.000 20,0 

107,1 150.000.000 107,1 

100,0 8.300.000 100,0 
100,0 5.000.000 100,0 

259,8 345.000.000 259,8 

SKUPAJ (461+463"464+465+468) 2.975.390.086,50 4.420.513.742 148,6 4.178.918.949 140,4 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV 

1985 Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
temelji na določilih: 

- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije 
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih 
- zakona o financiranju federacije. 

I. 
Pri izdelavi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1985 so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
- da bo nominalna rast dohodka 53% 
Ob pripravi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1985 še ne razpolagamo s podatki o višini obveznosti SR 
Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1985. 
Zato v osnutku zakona še ni bilo mogoče opredeliti višine 
posameznih virov za financiranje republiškega proračuna za 
naslednje leto. Do priprave predloga zakona pa pričakujemo, 
da bo tudi že znana obveznost do prispevka proračunu fede- 
racije in bo mogoče šele takrat opredeliti vire za predvidene 
potrebe proračuna SR Slovenije v letu 1985. 

Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je 
pripravljen v skladu z osnutkom dogovora o zmanjšanju 
deleža sredstev za dovoljevanje splošnih družbenih, skupnih 
in drugih potreb v družbenem proizvodu, po katerem se delež 
davkov in prispevkov za financiranje splošne in skupne 
porabe v skladu z antiinflacijskim programom zmanjšuje v 
družbenem proizvodu. V skladu z določili republiške resolu- 
cije je predvideno, da bodo v letu 1985 sredstva za skupno in 
splošno porabo naraščala za okrog 10% počasneje od rasti 
dohodka. Ob tako zastavljenih izhodiščih naj bi znašala nomi- 
nalna rast sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb 47,7% glede na porabo iz leta 1984. 

Splošna poraba na ravni republike je oblikovana ob upošte- 
vanju naslednjih principov in sicer: 

- da bodo viri sredstev in davčne stopnje ostale nespreme- 
njene v primerjavi z letom 1984, 

- da bo pri planiranju sredstev za delo dan enak status 
vsem koristnikom proračuna, 
* - da bo potrebno za povečanje učinkovitosti uprave zago- 
toviti materialne pogoje za njeno modernizacijo, 

- da se bo nadaljevala sprejeta politika zniževanja zapo- 
slenih v upravi, s poudarkom na administrativnem kadru. 

Po osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
znaša obseg republiškega proračuna 26.277 mio din brez 
obveznosti do prispevka proračunu federacije. 

II. 
V letu 1985 bodo prihodki republiškega proračuna razpore- 

jeni za pokritje naslednjih obveznosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov se zagotavljajo po osnutku zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1985 v višini 15.938,8 mio,din. Predvidena poraba v 
letu 1984 pa bo znašala 10.111,5 mio din. 

V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo 
sredstva za delo organov: 

- sredstva za dohodek delovne skupnosti, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za amortizacijo, 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi 

upravni organ in njegovega namestnika, 
- sredstva za posebne namene. 
Za dohodek delovnih skupnosti, ki vključuje sredstva za 

bruto osebne dohodke, sklad skupne porabe in delo v poseb- 
nih delovnih pogojih, predlagamo zagotovitev sredstev v 
višini 12.149,5 mio din; od tega organom za notranje zadeve 
zagotovitev 68,3% sredstev ali 8.301,0 mio din, ostalim orga- 
nom pa 31,7% sredstev ali 3.848,7 mio din. 

V dohodku delovnih skupnosti predstavljajo sredstva za 
bruto osebne dohodke 92,5% oziroma 11.242,1 mio din. 

Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasti dohodka družbenega 
gospodarstva in predvidenega 10% zaostajanja rasti sredstev 
za osebne dohodke, ugotavljamo, da se bodo lahko sredstva 
za osebne dohodke v gospodarstvu v letu 1985 povečala do 
47,7%. V skladu z usmeritvami dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka se osebni dohodki 
delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in pravosodnih 
organih, usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. V osnutku zakona o proračunu so tako predvidena 
sredstva za 47,7% nominalno rast osebnih dohodkov glede na 
predvideno povprečje v letu 1984 v višini 3.432,7 mio din. 

Iz analize o stanju osebnih dohodkov v državnih organih, ki 
jo je Izvršni svet že predložil v razpravo skupščinskim tele- 
som, izhajajo ugotovitve o zaostajanju ravni osebnih dohod- 
kov v republiških upravnih in pravosodnih organih za ravnjo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. Zaostajanje v ravni oseb- 
nih dohodkov negativno vpliva na kadrovsko sestavo uprav- 
nih in pravosodnih organov. Ker najbolj zaostajajo osebni 
dohodki za najzahtevnejša dela, za katera se zahteva visoka 
izobrazba (do 30%), je za opravljanje teh del in nalog težko 
dobiti ustrezno usposobljene delavce. Takšno stanje onemo- 
goča strokovno krepitev upravnih in pravosodnih organov. 

Ker bi enkratna uskladitev ravni osebnih dohodkov delav- 
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cev v republiški upravi z ravnjo osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu zahtevala preveliko obremenitev republiškega pro- 
računa, predlagamo, da se zaostajanje odpravi postopoma in 
sicer v treh letih. Za ta namen bi bilo v letu 1985 potrebno 
zagotoviti sredstva v višini 667,1 mio din. 

Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov 
temelji na številu izvajalcev, ki so potrebni za izvršitev predlo- 
ženih programov dela, ki jih morajo delovne skupnosti orga- 
nov izvršiti v letu 1985. Zagotovljena sredstva za osebne 
dohodke se bodo v letu 1985 dodeljevala organom v obliki 
mesečnih dvanajstin, zmanjšanih za sredstva, ki so name- 
njena za usklajevanje z rastjo osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. Zaradi višjega ali nižjega števila zaposlenih delavcev se 
mesečna višina nakazil ne bo spremenila. 

Upoštevaje navedena izhodišča predlagamo, da se delov- 
nim skupnostim organov za notranje zadeve za leto 1985 
zagotovijo sredstva za osebne dohodke v višini 7.588 mio din 
in sicer: 
- za zagotovitev predvidenega nivoja 
osebnih dohodkov v decembru 1984 v 
višini 4.779,4 mio din 
- nove namestitve v leto 1985 predstav- 
ljajo 2,1 % porabljenih sredstev za osebne 
dohodke v letu 1984 v višini 97,7 mio din 
- 47,7% uskladitev osebnih dohodkov v 
letu 1985 v višini 2.326,4 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih 
dohodkov z ravnjo v gospodarstvu v viši- 
ni 385,1 mio din 
Za osebne dohodke delovnih skupnosti 
ostalih organov predlagamo zagotovitev 
sredstev v višini 3.653,5 mio din za na- 
slednje namene: 
- zagotovitev predvidenega nivoja 
osebnih dohodkov v decembru 1984 v 
višini 2.319,2 mio din 
- 47,7% uskladitev osebnih dohodkov v 
letu 1985 v višini 1.106,3 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih 
dohodkov z ravnjo v gospodarstvu v viši- 
ni 228,0 mio din 

Za delo v posebnih delovnih pogojih je v osnutku zakona 
predvideno 47,7% povečanje sredstev v primerjavi z ocenjeno 
porabo v letu 1984. Sredstva se zagotavljajo organom za 
notranje zadeve v višini 502,2 mio din, ostalim organom, ki so 
zaradi specifične narave dela upravičeni do teh sredstev, pa v 
višini 86,9 mio din. Predlagano povečanje sredstev za delo v 
posebnih delovnih pogojih je usklajeno s predvideno nomi- 
nalno rastjo osebnih dohodkov, fizični obseg opravljenega 
dela pa naj bi ostal na ravni leta 1984. 

Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje pre- 
hrane, letnega dopusta, odpravnine in jubilejne nagrade. 
Višina sredstev, ki se zagotavlja delavcem v republiških orga- 
nih za regresiranje prehrane in letnega dopusta, že več let 
zaostaja za višino, ki se za ta nemen zagotavlja delavcem v 
organizacijah združenega dela. V osnutku proračuna za leto 
1985 je predvideno za regresiranje prehrane in letnega dopu- 
sta 50% povečanje sredstev v primerjavi z letom 1984. Kljub 
predvideni 50% rasti sredstev za ta namen zaostajanje v 
prihodnjem letu ne bo odpravljeno. Za odpravnine in jubilejne 
nagrade je v osnutku zakona predvideno 40% povečanje 
prejemkov v primerjavi z letom 1984, pri čemer zlasti višina 
nagrade ob upokojitvi še vedno zaostaja za višino, ki se za ta 
namen zagotavlja delavcem v organizacijah združenega dela. 

Sredstva sklada skupne porabe so planirana v višini 318,4 
mio din, od tega organom za notranje zadeve 210,1 mio din, 
ostalim organom pa 108,3 mio din. 

Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namest- 
nikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani po enakih 
kriterijih kot osebni dohodki delovnih skupnosti. V skladu z 
določili 4. člena družbenga dogovora o osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov ter drugih osebnih prejemkov 
voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju so za 
nagrajevanje povečanega obsega dela osnove osebnih 
dohodkov pravosodnih funkcionarjev dodatno povečane za 
10%. 

Z osnutkom zakona o proračunu se za leto 1985 zagotavlja 
za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih namest- 

nikov in pravosodnih funkcionarjev sredstva v višini 651,0 mio 
din za naslednje namene: 
- zagotovitev predvidenega nivoja 
osebnih dohodkov v decembru 1984 v 
višini 404,2 mio din 
- 47,7% uskladitev osebnih dohodkov v 
letu 1985 v višini 192,8 mio din 
- 1/3 delež za uskladitev ravni osebnih 
dohodkov z ravnjo v gospodarstvu v viši- 
ni 54,0 mio din 

Za materialne stroške predlagamo v osnutku zakona zago- 
tovitev sredstev v višini 1.534,6 mio din, od tega organom za 
notranje zadeve 935,3 mio din ali 45% več kot i/ letu 1984, 
ostalim organom 599,3 mio din ali 45% več v primerjavi z 
letom 1984. Pri predlogu za zagotovitev sredstev smo izhajali 
iz zagotovljenih sredstev za posamezne vrste materialnih 
stroškov v letu 1984 in jih glede predvidenega povečanja Cen 
ter možnosti republiškega proračuna ustrezno povečali 
(material 45%, porabljena energija 50%, proizvodne in neproi- 
zvodne storitve 50%, reprezentančni izdatki na ravni leta 1984 
in drugi materialni in drugi dohodki 35%). Ob pripravi pred- 
loga zakona o proračunu bo potrebno diferencirano pristopiti 
k zagotovitvi sredstev in upoštevati naravo in obseg dela ter 
zahtevke organov. 

Za amortizacijo so v osnutku zakona planirana sredstva v 
višini 200,5 mio din oziroma 50% letnega odpisa osnovnih 
sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah. V 
skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
amortizaciji osnovnih sredstev bo v letu 1986 potrebno zago- 
toviti 100% obseg minimalne amortizacije, ki se uporablja za 
nabavo dotrajane opreme. V skladu s 108. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, upravni organi 
zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe opreme ter 
tehnološke modernizacije poslovanja združujejo sredstva 
opreme oziroma skupno uporabljajo sredstva opreme. Izvršni 
svet lahko določi, da je skupna uporaba posameznih vrst 
opreme, zlasti tehničnih sredstev za delo, obvezna za več ali 
za vse upravne organe. Zaradi omejene rasti republiškega 
proračuna so se organom v preteklih letih zagotavljala za 
amortizacijo le sredstva v višini 20% letnega odpisa po mini- 
malnih, zakonsko predpisanih stopnjah. Ta sredstva, kot edini 
vir za nadomestitev dotrajane opreme, niso zadoščala niti za 
nabavo najosnovnejše pisarniške opreme, ki je pogoj za 
nemoteno izvrševanje nalog in funkcij organov. Nizka 
tehnična opremljenost se odraža v nižji produktivnosti in 
učinkovitosti ter slabši kakovosti dela upravnih organov. 
Menimo, da bo v prizadevanjih za zmanjšanje neproduktiv- 
nega zaposlovanja in povečanje učinkovitosti nujno zagoto- 
viti sredstva za modernizacijo državnih organov. V 11. členu 
zakona je predvideno združevanje sredstev amortizacije iz 
naslova nepremičnin. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo 
določil republiški organ, ki bo koordiniral združevanje in 
uporabo združenih sredstev amortizacije. 

Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev v 
višini 1.323,1 mio din ali 45% več v primerjavi s predvideno 
porabo v letu 1984. Sredstva za posebne namene se zagotav- 
ljajo enako kot sredstva za materialne stroške ob upoštevanju 
narave in obsega dela ter zahtevkov organov. Organom za 
notranje zadeve se zagotavljajo za posebne namene sredstva 
v višini 371,1 mio din ali 28% vseh sredstev za posebne 
namene: 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo 
v letu 1985 zagotavljala sredstva za financiranje: 

- izgradnje stanovanj na podlagi treh odlokov, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije ■ 

- specialne opreme organov za notranje zadeve 
- investicijskega vzdrževanja zgradb republiških upravnih 

in pravosodnih organov 
- ter odplačila anuitet za najete kredite v preteklih letih. 
V letu 1985 so v osnutku zakona o proračunu SR Slovenije 

za financiranje stanovanj na podlagi treh sprejetih odlokov 
predvidena za 47,7% višja sredstva kot v letu 1984. Letni 
obsegi sredstev, ki so bili določeni z odloki, so bili izračunani 
na podlagi cen iz leta 1980 ob tem, da je v odlokih predvidena 
valorizacija sredstev, če je letni porast cen iznad 5%. Kljub 
utemeljenim zahtevkom na podlagi rasti cen, pa ni bilo 
mogoče v republiškem proračunu že vrsto let zagotoviti sred- 
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stev za valorizacijo stanovanjskih odlokov. 
Republiški sekretariat za notranje zadeve predlaga, da se 

jim v letu 1985 za nakup specialne opreme zagotovijo sred- 
stva v višini 651,9 mio din. S temi sredstvi bi po sprejetem 
programu nabavili najnujnejšo opremo, ki jo potrebujejo za 
nemoteno funkcioniranje organov za notranje zadeve. Oce- 
njujemo, da bo za pokritje te obveznosti v republiškem pro- 
računu mogoče zagotoviti 500 mio din ali za 25% višja sred- 
stva glede na leto 1984. 

Za najnujnejše investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov je v letu 1985 zagotovljeno 
40 mio din ali za 81,8% več kot v letu 1984. S temi sredstvi bo 
mogoče izvršiti najnujnejša vzdrževalna dela na zgradbah, 
kjer delujejo republiški upravni in pravosodni organi, ki so na 
različnih lokacijah, v pretežno starih prostorih ter se istoča- 
sno izogniti še večjim stroškom, ki bi nastali v naslednjih letih, 
če stavbe ne bi bile vzdrževane. 

V okviru sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo tudi 
sredstva za odplačilo anuitet za dinarski in devizni kredit, ki je 
bil na podlagi sprejetega odloka najet za nakup računalnika 
za Zavod SRS za statistiko. Ker se pretežni del te obveznosti 
plačuje v devizah je treba zaradi spremembe tečaja dinarja za 
pokritje te obveznosti zagotoviti višja sredstva oziroma raste 
ta obveznost z višjim indeksom v primerjavi z drugimi. 

SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1985 treba 

zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proi- 
zvodnje ter za odplačilo anuitet posojila za gradnjo skladišč. 
SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja sred- 
stva za plačilo interkalarnih obresti v skladu z medrepubliš- 
kim dogovorom in odlokom Skupščine SR Slovenije. 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in intervencij v 
gospodarstvu se bodo v letu 1985 zagotavljala sredstva za: 

- regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin 
- odkupne premije za pšenico 
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov 
- financiranje gojitvenih lovišč 
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja ter 
- prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami 

in državami v razvoju. 
Na podlagi medrepubliškega dogovora o zagotavljanju 

sredstev za regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito 
rastlin v letu 1984 in 1985, ki je bil sprejet v juliju letos, so 
republike in AP dolžne zagotoviti sredstva za regres za 
umetna gnojila in sredstva za zaščito rastlin z namenom, da 
se poveča kmetijska proizvodnja oziroma znižajo stroški kme- 
tijske proizvodnje. V letu 1984 je obseg sredstev izračunan 
glede na porabo gnojil julij-december 1984 ter nivo cen, ki so 
veljale decembra 1983 in je znašal za obdobje julij-december 
1984 4,5 mlrd din. SR Slovenija je v okviru omenjenega 
zneska dolžna prispevati 686 mio din, kar predstavlja 15,24% 
celotnega zneska. V letu 1985 bo treba za pokritje te obvezno- 
sti zagotoviti bistevno višja sredstva. Obseg sredstev je 
izračunan ob dejstvu, da se bo regres zagotavljal za celo leto 
1985 in ob predpostavkah, da se bo potrošnja gnojil povečala 
za 10%, da se bo sedanji nivo cen povečal za 40% in da bo 
delež SR Slovenije v celotnem znesku potrebnih sredstev 
znašal 15,24%. Ob upoštevanju vseh navedenih predpostavk 
Izvršni svet ocenjuje, da bi slovenski delež potrebnih sredstev 
za pokritje te obveznosti v letu 1985 znašal 2,1 milijarde din. V 
osnutku zakona je za pokritje te obveznosti predlagan znesek 
v višini 932 mio din. Dokončna obveznost bo znana šele 
konec letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega leta na 
podlagi medrepubliškega dogovora. Izvršni svet ocenjuje, da 
bo potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti v letu 1985, mož- 
nosti za zagotovitev teh sredstev pa vidi z rešitvami v zakonu o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1984 oziroma v eventualni spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1985. 

Za zagotovitev potrebnih količin pšenice že nekaj let skle- 
pajo Zvezni Izvršni svet in Izvršni sveti republik in pokrajin 
dogovore o ukrepih za organiziran odkup pšenice tekoče 
letine. Za plačilo premije za pšenico, odkupljeno v letu 1982 in 
1983 so bila zagotovljena sredstva iz presežkov proračunov 
občin, za premijo pšenice letine 1984 pa je Izvršni svet predla- 
gal zagotovitev sredstev v republiškem proračunu. Enak 
sistem financiranja za pokritje te obveznosti naj bi obdržali 
tudi v letu 1985, ko načrtujemo odkup 266.000 ton pšenice. 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
ocenjuje, da bo za vsak odkupljeni kg pšenice dogovorjena 
enotna premija v višini 3,00 din. V skladu z navedenim bi bilo 
za pokritje te obveznosti v republiškem proračunu za leto 
1985 treba zagotoviti 798 mio din. V osnutku zakona pa je 
upoštevana premija v višini 2,00 din za 1 kg in zato za odkup 
te količine pšenice, predvidena sredstva v višini 532 mio din. 

Ob pripravi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1985 je bil prisoten zahtevek Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, da se v republiškem 
proračunu za leto 1985 zagotovijo sredstva za kompenzacije v 
višini 2 mlrd din. Po obravnavi osnutka navedenega zakona v 
Izvršnem svetu je bilo ugotovljeno, da se problem skoka cen 
osnovnih živilskih proizvodov ne more razreševati s sistemom 
kompenzacij in s tem z dodatno obremenitvijo gospodarstva 
preko republiškega proračuna, temveč s politiko cen. 

Ker gre pri tem za enoten jugoslovanski pristop, ki do danes 
še ni izoblikovan, Izvršni svet ne predlaga zagotovitve teh 
sredstev v republiškem proračunu. V kolikor bi se v letu 1985 
zaradi zaščite življenjskega standarda delovnih ljudi in obča- 
nov pokazala potreba po zagotovitvi sredstev za kompenza- 
cije, bi bilo treba to vprašanje razrešiti na enoten način v celi 
Jugoslaviji. 

Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno 
politično-informativnih dnevnikov na podlagi družbenega 
dogovora, so bila v republiškem proračunu za leto 1984 zago- 
tovljena sredstva v višini 150,1 mio din. Od teh sredstev je bilo 
44 mio din porabljenih za poračun obveznosti za leto 1983. V 
letu 1985je v osnutku zakona za pokritje te obveznosti predla- 
gano 217,7 mio din ali za 45% več kot v letu 1984. 

Za spodbujanje razvoja in varstva naravne in kulturne 
dediščine se bodo na podlagi zakona v letu 1985 zagotavljala 
sredstva za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in 
Arboretum Volčji potok. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij so v letu 1985 
predvidena sredstva v višini 76,9 mio din ali za 45% več glede 
na leto 1984. S temi sredstvi se bodo financirali zahtevki, ki 
predstavljajo strokovne podlage za konkretne investicijske 
odločitve ali pa že konkretno projektno dokumentacijo za 
objekte na manj razvitih območjih SR Slovenije. 

Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v 
svojem proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju. V letu 1985 bo 
za ta namen zagotovljenih 689,2 mio din, kar predstavlja 
0,075% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva SR 
Slovenije, ocenjenega za leto 1984. 

SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

V okviru teh sredstev so zagotovljena sredstva za financira- 
nje dopolnjevanih občin. 

Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo 
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi bo ovrednoten pro- 
gram nalog v letu 1985 ter v odvisnosti od limitirane rasti 
splošne porabe v letu 1985. 

Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo 
občini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika 
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih 
proračunskih prihodkov z odstopljenim delom posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov in obsegom sred- 
stev, ki je potreben za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih 
prihodkih bodo različno obravnavani prihodki, ki pritekajo po 
avtomatizmu in davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z 
občino, koliko prihodkov za splošno porabo lahko občina 
sama doseže od tistih davkov, na katere lahko vpliva z boljšim 
opravljanjem nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako 
ocenjene prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne 
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poračuna s pripadajočimi dopolnilnimi sredstvi republike. 
Kadar pa občina tako ocenjenih prihodkov ne doseže, za 
izpad prihodkov ni upravičena do dodatnih sredstev iz repu- 
bliškega proračuna. 

Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjeva- 
nih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih. S 
programom, kjer se določijo dela in naloge, ki jih morajo 
opraviti organi, ki opravljajo funkcije državne uprave, bo 
določen obseg potrebnih sredstev za to dejavnost v prihod- 
njem letu, ostali resorni organi pa bodo določili merila za 
ostale oblike porabe skladno z bilanco razpoložljivih sredstev 
za ta namen. Višina sredstev za oblikovanje občinskih blagov- 
nih rezerv in intervencij v porabi hrane bo oblikovana skladno 
z določili resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1985. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1985 

zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova 
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uve- 
ljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev. 

Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala 
sredstva za: 

- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za 
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravoso- 
dnih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav 
in držav v razvoju po meddržavnih sporazumih, 

- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do 
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije 
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji, 

- stroški za srednjo penološko šolo ter 
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije. 
Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala 

sredstva za: 
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 

letnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov 
in organizacij. To so predvsem znanstveno raziskovalni pro- 
jekti, ki tečejo že več let ter raziskovalne naloge, ki jih je 
verificiral izvršni svet Skupščine SRS v letu 1984, 

- razvojni program SR Slovenije za obodbje od leta 1986 
do leta 1995, oziroma za določena področja tudi do leta 2000 
ter srednjeročni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 na 
podlagi odloka. 

Za obveznosti iz naslova kulture se bodo zagotavljala sred- 
stva za: 

- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in 
projekta leksikografije na podlagi družbenega dogovora. 
Višina teh obveznosti je odvisna od rasti družbenega proi- 
zvoda v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu 
SFRJ, 

- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije, 
- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka 

Jugoslavije, Jugoslovanski bibliografski zavod). 
Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zago- 

tavljala sredstva za: 
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniš- 

kih in drugih tujih armad v SR Sloveniji, 
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, 
- odškodnine po sodnih sklepih. 
Za obveznosti iz naslova uveljavljanje pravic borcev, vojaš- 

kih invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo sredstva 
v enakem obsegu, kot ga je predlagal Republiški komite za 
borce in vojaške invalide. Višina teh obveznosti je odvisna 
razen od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni, tudi od 
ocenjene višine rasti najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo v letu 1985, rasti zveznih invalidnin in rasti osebnih 
dohodkov v letu 1985. 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za 
odpravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje 
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človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na 
območju SR Slovenije in izven območja SR Slovenije. 

Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg 
deviznih sredstev za ta namen se v letu 1985 ne povečuje v 
primerjavi z letom 1984. Zaradi drsečega tečdja dinarja je 
treba za dinarsko protivrednost deviz zagotoviti sredstva v 
višini 1.800,5 mio din. 

Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje 
dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske naro- 
dnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi 
dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programa 
teh institucij med obema republikama, se v letu 1985 zagotav- 
ljajo za 50% višja sredstva kot v letu 1984. 

S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški 
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih orga- 
nov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe, 
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva 
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov 
narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih 
interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR 
Slovenija sofinancira dejavnosti NIP »Edit«, Italijanske drame, 
italijanske Unije in Centra za zgodovinska raziskovanja Ro- 
vinj. 

Pri določitvi višine sredstev za delo republiških družbeno- 
političnih in nekaterih družbenih organizacij so bila pri Repu- 
bliški konferenci SZDL Slovenije, Slovenski izseljenski matici 
in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti upoštevana 
enaka merila kot pri republiških upravnih organih, pri Repu- 
bliški konferenci ZSMS, Republiškemu odboru ZZB NOV Slo- 
venije in Republiškemu odboru zveze rezervnih vojaških sta- 
rešin SR Slovenije pa so bili upoštevani njihovi zahtevki v 
celoti. 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami je treba v skladu z zakonom zagotoviti določena 
sredstva za obrambo pred točo. Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije je v svojem zahtevku sredstev za leto 1985 zaprosil 
za 214 mio din za nadaljnjo izgradnjo sistema obrambe pred 
točo v severovzhodni in osrednji Sloveniji ter na Primorskem. 
Za dokončanje in delovanje sistema obrambe pred točo v 
osrednji in severovzhodni Sloveniji je po predlogu nosilca 
sredstev potrebnih še 61,6 mio din. Za izgradnjo sistema 
obrambe pred točo na Primorskem je ocenjeno, da bi bilo 
potrebnih 152,4 mio din, od tega polovico deviznih dinarjev. V 
osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je za ta 
namen predvidenih le 27,8 mio din ali za 45% več sredstev kot 
v letu 1984. Izvršni svet ocenjuje, da predlagana sredstva za 
pokritje sistema obrambe pred točo, ki je na Primorskem 
organiziran na podlagi meddržavnega sporazuma med SFRJ 
in Italijo, ne bo zadoščala. Za rešitev nastale problematike bo 
zato v skladu z določili zakona o sistemu obrambe pred točo, 
treba angažirati tudi sredstva Zavarovalne skupnosti Triglav v 
obliki kreditov, kar je bila praksa tudi v preteklih letih. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na 
podlagi dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva 
za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za 
nabavo in vzdrževanje avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. 

Ker je odplačilo kredita v devizah, je treba zaradi spre- 
membe tečaja dinarja, za pokritje te obveznosti v letu 1985 
zagotoviti bistveno višja sredstva kot v letu 1984. 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slove- 
nije bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbe- 
nih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih pro- 
gramov: 

- manjšinsko šolstvo za: sofinanciranje adaptacije 
osnovne šole Dobrovnik, adaptacijo šole z italijanskim učnim 
jezikom Piran, zunanjo ureditev osnovne šole Drago Logarič 
Lendava in sofinanciranje II. faze gradnje učnih delavnic v 
srednji šoli z italijanskim učnim jezikom v Izoli, 

- odplačilo anuitet najetega kredita za izgradnjo zdrav- 
stveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in udele- 
žence NOV v Strunjanu, 

- dokončno poplačilo obveznosti SR Slovenije do Kultur- 
nega doma Ivan Cankar v Ljubljani, 
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- realizacijo programa geodetskih del na območju SR 
Slovenije 

- realizacijo programov visokogorskih planinskih posto- 
jank 

- realizacijo programa obnove in modernizacijo oddajniš- 
kega programa in prenosnega sistema Radio-televizije Ljub- 
ljana v obdobju 1984-1986. 

V skladu s sprejetim zakonom bo SR Slovenija v letu 1985 
za pokritje te obveznosti zagotovila 26,2 mio din. 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe izven 
orrjbočja SR Slovenije se bodo v letu 1985 zagotavljala sred- 
stva za: 

- odplačilo inozemskih dolgov, 
- odplačilo anuitet za kredite dane SAP Kosovu, 
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori, 
- sofinanciranje Olimpijskih iger »Sarajevo 1984«, 
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za 

vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 

SAP za leto 1984 in 1985, 
- sofinanciranje svetovnega prvenstva v namiznem tenisu 

v Novem Sadu, 
- za valorizacijo sredstev leta 1983 in 1984, ki jih SR 

Slovenija zagotavlja na podlagi zakona za financiranje pro- 
grama graditve jugoslovanskega dela železniške proge Tito- 
grad-Skader. 

ZA POKRITJE OBVEZNOSTI, KI SO VEZANE NA IZPLAČILA 
V TUJIH VALUTAH (ustavne obveznosti republike, odplačilo 
kredita za nakup računalnika za Zavod SRS za statistiko in za 
odplačilo anuitet za zvezne kredite prenešene na SRS) in za 
katere se dinarska protivrednost za nakup deviz zagotavlja v 
republiškem proračunu, so planirana sredstva na teh postav- 
kah izračunana ob predpostavki, da bo tudi v letu 1985 drse- 
nje tečaja dinarja približno enako, kot v letošnjem letu. Zato 
smo v tem izračunu upoštevali vrednost 1 USA S v višini 265 
din. Če bo drsenje tečaja dinarja večje, planirana sredstva na 
teh postavkah ne bodo zadoščala za pokritje omenjenih ob- 
veznosti. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRSNI SVET 

IZHODIŠČA 

za oblikovanje družbenega dogovora o 

izvajanju politike na področju splošne porabe 

občin v letu 1985 

1. Zagotavljanje sredstev za splošno porabo 
občin: 

Za financiranje splošne porabe občin v SR Sloveniji se 
oblikujejo prihodki skladno z zakonom o financiranju sploš- 
nih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih iz 
naslova davkov, taks in drugih davščin. Na osnovi opredelitev 
v predhodno navedenem zakonu in vsakoletnem dogovoru 
skupščin občin o usklajeni davčni politiki v SR Sloveniji, 
občine samostojno odločajo o uvedbi prihodkov, določajo 
njihovo višino in z njimi samostojno razpolagajo. V primeru, 
da viri s katerimi razpolaga občina ne zadoščajo za realizacijo 
dogovorjene porabe^ republika lahko v celoti ali deloma 
odstopa svoj vir. Če tudi tako oblikovani prihodki ne 
zadoščajo za financiranje splošne porabe, se zagotavljajo 
dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. 

V letu 1985 se bodo za financiranje splošne porabe občin 
oblikovali prihodki iz prilivov, ki pritekajo po avtomatizmu 
(davek iz osebnega dohodka delavcev, prometni davki, takse, 
denarne kazni itd.) in prilivov davkov, ki jih uprave za druž- 
bene prihodke pobirajo od občanov (davek iz osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, davek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti, davek iz osebnega dohodka od opravljanja inte- 
lektualnih storitev itd.). 

Ker se je v letu 1983 preoblikoval posebni občinski davek od 
prometa proizvodov v republiški vir, v letu 1984 pa so občine 
znižale stopnjo davka iz osebnega dohodka delavcev, nekate- 
rim občinam prilivi prihodkov ne zadoščajo za pokritje dogo- 
vorjenega obsega splošne porabe. Občine, ki jim prihodki v 
letu 1985 ne bi zadoščali za pokritje dogovorjenega obsega 
splošne porabe, bodo prejemale odstopljeni del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov po sprejetem 
odloku Skupščine SR Slovenije. Odstopljen del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov bodo občine pre- 
jemale samo v primeru, da bodo imele uveden davek iz oseb- 
nega dohodka delavcev. 

Stopnja davka iz osebnega dohodka delavcev, ki so ga 
morale uvesti občine v letu 1984, da so prejemale odstopljeni 
del posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, je 
bila 0,35%. Iz obstoječih podatkov še ni mogoče oceniti prilive 
prihodkov za leto 1985 predvsem pri prihodkih od davkov 
občanov, zato je možno, da se bo predvidena višina davka iz 
osebnega dohodka lahko še spremenila. Republiški sekreta- 
riat za finance in Republiška uprava za družbene prihodke 

bosta na osnovi podatkov o realizaciji prilivov prihodkov v 9 
mesecih letos ocenila prihodke za leto 1984 in na osnovi teh 
podatkov prilive za leto 1985. Opredelitve o rasti splošne 
porabe in ocenjenih prilivov prihodkov bodo osnova za ugo- 
tovitev višine davka iz osebnega dohodka delavcev, ki bi ga 
morale uvesti občine za financiranje splošne porabe v letu 
1985. 

Občinam, ki jim prihodki za splošno porabo vključno z 
davkom iz osebnega dohodka delavcev po predvideni stopnji 
in delom odstopljenega posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov ne bi zadoščali za pokritje dogovorjene 
porabe, bodo zagotovljena dopolnilna sredstva iz republiš- 
kega proračuna. Sistem ugotavljanja dopolnilnih sredstev bo 
urejen z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985. 

Da bi občine v letu 1985 dosledneje pobirale davke od 
•občanov bodo prihodki od davkov občanov, ki bodo realizi- 
rani nad globalno opredeljeno rastjo splošne porabe ostali 
občinam za modernizacijo uprave. 

2. Oblikovanje dogovorjene splošne porabe 
Splošna poraba občin v SR Sloveniji je že več let omeje- 

vana. V letu 1984 jo omejuje zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti in določbe resolucije o politiki družbenega in 
gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984. Opredelitve 
v predhodno navedenih dokumentih je povzel družbeni dogo- 
vor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni 
občin v SR Sloveniji v letu 1984. V letu 1985 ni predvideno 
omejevanje splošne porabe z zveznim zakonom. Sprejet bo 
dogovor o zmanjšanju deležev sredstev za zadovoljevanje 
splošnih, skupnih in drugih družbenih potreb v družbenem 
proizvodu. Omenjeni dogovor predvideva, da bodo republike 
in AP s svojimi ukrepi do konca leta 1986 zagotovile znižanje 
deleža sredstev za splošno, skupno in druge družbene 
potrebe v družbenem proizvodu SFRJ od leta 1981 do 1986 
globalno za 5% od 35,62% na 30,63%. 

Osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju SFRJ v 
letu 1985 predvideva, da bodo sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb rastla počasneje od rasti dohodka. 
V skladu z določili republiške resolucije je predvideno, da 
bodo v letu 1985 sredstva za splošno in skupno porabo 
naraščala za okrog 10% počasneje od rasti dohodka. Ome- 
njena predvidevanja in način zagotavljanja sredstev za 
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splošno porabo bo povzel družbeni dogovor o izvajanju poli- 
tike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji, 
ki ga borno sprejeli za leto 1985. 

Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih opredeljuje uporabo prihodkov 
splošne porabe predvsem za financiranje organov družbeno- 
političnih skupnosti (upravnih organov, skupščinskih orga- 
nov, pravosodnih organov in materialnih stroškov postaj 
milic), družbenopolitičnih organizacij in drugih nalog, ki jih 
nalagajo zakoni in odloki občinskih skupščin. 

Splošna poraba na ravni občin se bo v prihodnjem letu 
oblikovala ob upoštevanju naslednjih principov: 

- pri planiranju in zagotavljanju sredstev za delo bo zago- 
tovljen enak status vsem koristnikom proračuna; 

- za povečanje učinkovitosti uprave je potrebno zagotoviti 
materialne pogoje za njeno modernizacijo 

- nadaljevanje sprejete politike zniževanja zaposlenih v 
uprav' s poudarkom na administrativnem kadru. 

V letu 1984 je prišel v veljavo spremenjen družbeni dogovor 
o priznavalninah udeležencem NOV, ki naj bi se v občinah 
uveljavil postopoma. Predlagamo, da bi bile -priznavalnine 
borcem NOV v letu 1985 izvzete iz globalnega limita rasti 
splošne porabe občin. Na ta način bi v letu 1985 omogočili na 
osnovi oblikovanh meril Republiškega komiteja za borce in 
vojaške invalide postopno uresničitev sprememb družbenega 
dogovora. Izjemno obravnavanje priznavalnin borcem NOV 
bo rast splošne porabe za ostale namene nekoliko znižalo. 

Različne materialne možnosti občinskih proračunov nare- 
kujejo diferenciran pristop pri določanju rasti splošne porabe 
posamezne občine. Predlagamo, da se v letu 1985 določi 
različna rast dogovorjene porabe v posamezni občini upošte- 
vajoč kriterij - delež izdatkov za dejavnost organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v 
dogovorjeni p'orabi s prihodki upravnih organov brez prizna- 
valnin borcem NOV (po podatkib iz zaključnh računov pro- 
računov za leto 1983). Po ugotovljenih strukturnih deležih 
predhodno navedenih izdatkov, bodo občinam izračunane 
različne višine dogovorjene splošne porabe. Različno višino 
rasti bo opredeljeval družbeni dogovor o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1985. 

Strukturni deleži izdatkov občin za dejavnost organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki 
so osnova za povečanje dogovorjene porabe, bodo ponovno 
izračunani po podatkih iz zaključnih računov proračunov 
občin za leto 1984. 

Zaradi različno močnih prilivov prihodkov davkov iz oseb- 
nega dohodka delavcev, davka od alkoholnih pijač in davka iz 
osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti pa bodo nekatere občine še 
vedno oblikovale prihodke nad dogovorjenim limitom, ki jih 
bodo lahko uporabile za oblikovanje blagovnih rezerv v 
občini. 
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