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Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 29. seji dne
8. 12. 1986 obravnaval:
- PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990 V LETU 1987,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 222. in 253. člena poslovnika skupščine SR
Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo stališča izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije do predlogov in pripomb podanih v razpravi
ob osnutku resolucije.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milivoj SAMAR, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Tomaž ERTL, član izvršnega sveta in republiški
sekretar za notranje zadeve,

- Milan JELENC, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Vladimir KAVČIČ, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kulturo,
- Alojz KLEMENCIČ, član izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Milan KNEŽEVIĆ, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Stane KOTNIK, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide,
- Pavel KUNC, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko,
- Janko KUŠAR, član izvršnega sveta in republiški
sekretar za ljudsko obrambo
- dr. Dinko LESKOVŠEK, član izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo,

STALIŠČA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do predlogov in pripomb podanih
v razpravi ob osnutku resolucije
PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1987 (ESA-121)

str. s

str. 11

PREDLOG ZAKONA
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo
v letih 1987-1990 (ESA-138)
Str 29
PREDLOG ODLOKA
o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu
1987 (ESA-162)
Str. 34

- Bogomila MITIČ, članica izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo,
- Franci PIVEC, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo,
- dr. Miha RIBARIČ, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zakonodajo,
- Judita ARKO-RAKOVEC, članica izvršnega sveta in
sekretarka sekretariata za kadrovska vprašanja v izvršnem
svetu,
- Uroš SLAVINEC, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Cvetka SELŠEK, članica izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Jože STRLE, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo,

■I. PROBLEMI RAZVOJA SR SLOVENIJE
NA PREHODU V LETU 1987
S to resolucijo oblikujemo v SR Sloveniji temeljne usmeritve in naloge družbenoekonomskega razvoja v letu 1987. Pri
tem izhajamo iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in dogovora o njegovih temeljih ter iz ocene
razmer o uresničevanju resolucije v letu 1986.
Med pozitivne dosežke tega leta gre nedvomno uvrstiti
živahnejšo gospodarsko rast, oživitev investicijske aktivnosti
in prve znake tehnološkega posodabljanja, kar pa še zdaleč ni
moglo nadoknaditi velikega zaostanka iz preteklih let. Z
boljšo materialno osnovo raziskovalne in izobraževalne dejavnosti in s spremembami v kadrovski sestavi se povečujejo
možnosti za nadaljevanje procesov kakovostne razvojne preobrazbe. S porastom življenjskega standarda, z uresničevanjem začrtane politike socialne varnosti in z zmanjšano nezaposlenostjo se je okrepil materialni položaj in socialna varnost ljudi. Izboljšana dohodkovna učinkovitost gospodarjenja
v globalu ne odraža le izkoriščanja možnosti, ki jih daje
inflacijski način gospodarjenja v pogojih visoke notranje
konjunkture, ampak je tudi rezultat uveljavitve načela boljša kakovost, višja cena - ob večji odgovornosti organizacij združenega dela za poslovne rezultate.
Poskusi za kakovostni programski in poslovni napredek, ki
so vsaj delno vpeti v tehnološki napredek razvitejšega sveta in
skladni z dolgoročnimi razvojnimi cilji, so še dokaj skromni.
Ukrepi ekonomske politike in ekonomski sistem v svojem
skupnem učinkovanju niso bili v oporo in podporo uresničevanju teh ciljev in izpeljavi kakovostnih razvojnih usmeritev v
širših razmerah. Zato so poglavitne značilnosti leta 1986 še
naprej močna gospodarska nestabilnost z visoko inflacijo,
zmanjšan konvertibilni izvoz ter neskladnost med posameznimi oblikami porabe. Neskladnosti so tudi posledica obračunskih tehnik v izkazovanju dohodka v pogojih visoke inflacije, ki ob skromnih gospodarskih učinkih omogočajo zajedanje v družbeno premoženje. Nedoslednosti v obračunskem
sistemu in ekspanzivna kreditno monetarna politika tako
dodatno povečujejo inflacijske pritiske in prispevajo k vse bolj
uveljavljenemu inflacijskemu načinu gospodarjenja in življenja.
Analize kažejo, da v letu 1987 lahko uresničujemo ključne
usmeritve iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990, ob pogoju da bodo uveljavljene najpomembnejše
prvine ekonomske politike iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in kongresnih dokumentov. Vendar so
pogoji za uresničitev takšne politike zelo zahtevni. Obremenjuje jih visoka inflacija, pa tudi mehanizmi gospodarskega
sistema še ne dajejo dovolj spodbud za opiranje na lastne sile,
uveljavljanje kakovostnih dejavnikov gospodarjenja, prožnejše prilagajanje proizvodnih programov in tehnologije zaostrenim razmeram na tujih trgih ter za zagotavljanje skladnejših odnosov v oblikovanju in porabi družbenega proizvoda na
tržnih načelih in z razvijanjem ustavno opredeljenih skupnih
osnov enotnega jugoslovanskega trga. Vsako oklevanje v tej
smeri lahko samo poglobi sedanjo ekonomsko in družbeno
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- Rudi ŠEPIČ, član izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Marjan ŠIFTAR, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za informiranje,
- Peter TOŠ, član izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Erik VRENKO, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost,
- Tomaž VUGA, član izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Janez ZAJC, član izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje in upravo,
- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za
družbeno planiranje,
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke.

krizo ter nevarno ogrozi prvine našega samoupravnega družbenega in političnega sistema.
Tudi zunanji pogoji za intenzivnejše vključevanje v mednarodno gospodarsko menjavo in v dolgoročnejše oblike mednarodnega gospodarskega sodelovanja se za naše gospodarstvo v ietu 1987 ne bodo pomembneje izboljšali. Po predvidevanjih bo obseg svetovne trgovine sicer presegel rast družbenega proizvoda, vendar bo poglavitna spodbuda te rasti
izredno dinamična menjava kakovostnih proizvodov, zahtevnih tehnologij in intelektualnih storitev. Pri naši strukturi
izvoza in uvoza ter problemih slabe kakovosti, dobavnih rokov
in sposobnosti pravočasne poravnave terjatev lahko pričakujemo prej poslabšanje kot poboljšanje pogojev naše mednarodne menjave. Kljub pričakovanju višje stopnje rasti mednarodne menjave v deželah OECD pa moramo pričakovati zaostritev tržnih razmer posebno zaradi strukturnih prilagajanj v
teh deželah.
Opredeljevanje ekonomske in razvojne politike za leto 1987
ter ukrepov za njeno uresničevanje je zato zahtevna in odgovorna naloga, tako na ravni organizacij združenega dela in
njihovih združenj kot na ravni družbenopolitičnih skupnosti.
Zahteva skrajno preudarnost v določanju nalog ter realnost v
ocenjevanju pogojev za njihovo uresničevanje. Bolj kot doslej
pa mora biti tudi plod ustvarjalnega razmišljanja v oblikovanju
predlogov in rešitev za dinamiziranje gospodarske rasti na
kvalitetnih temeljih z dolgoročneje ugodnimi učinki. Spodbudna družbena klima za inovacije bo zato pomemben pogoj,
da s povečanimi delovnimi in ustvarjalnimi napori zagotovimo
uresničitev ključnih ciljev ekonomske in razvojne politike v
naslednjem letu.
II. KLJUČNE NALOGE IN USMERITVE
Za uresničevanje ciljev družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 so ključne naloge in usmeritve družbenoekonomskega razvoja v letu 1987 višja kakovost gospodarjenja, skladnejši razvoj v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ter
kakovostnejše življenje. Zato bo ekonomska in razvojna politika usmerjena v:
- pospeševanje gospodarske rasti s kakovostnimi vzvodi,
zlasti s stalnim usposabljanjem zaposlenih in prestrukturiranjem ter s povečevanjem rasti konvertibilnega izvoza z visokimi netodeviznimi učinki;
- spopad z vsemi žarišči inflacije in v odpravljanje izvorov
dohodka, ki niso rezultat dela in gospodarnosti;
- uveljavljanje takšnih materialnih, sistemskih in drugih
pogojev, da bodo delavci v združenem delu lahko ustvarjali
dohodek, ki bo zadostna osnova za razreševanje ekonomskih,
socialnih in drugih problemov razvoja, le z večjimi delovnimiin ustvarjalnimi napori potrjenimi na tujem in domačem trgu;
- uresničevanje začrtane tehnološke, izobraževalne in
znanstvene preobrazbe ter pospešitev procesov tehnološkega, kadrovskega in organizacijskega posodabljanja s
poudarkom na ustvarjanju tehnološko zahtevne proizvodnje,
z visokim dohodkom na zaposlenega in na vložena sredstva
ter z manjšo porabo energije in surovino na enoto proizvoda;
- materialno in moralno spodbujanje zahtevnega ustvarjalnega in strokovnega dela, razmaha inovativne dejavnosti in
poročevalec

prenosa dosežkov raziskovalnega dela v procese proizvodnje
in poslovanja;
- povečanje deleža organizacij združenega dela v razpolaganju z novoustvarjeno vrednostjo za hitrejše prilagajanje
proizvodnih programov tehnološkim in tržnim zahtevam;
- rast življenjskega standarda ob dinamičnejši gospodarski rasti, povečani produktivnosti dela. rentabilnosti in izboljšani ekonomičnosti poslovanja;
- dosledno ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
zagotavljanje prehoda na bistveno višji nivo organiziranosti
pri razreševanju in obdelovanju ekološke problematike ter
zavarovanje krajinskih značilnosti, naravne in kulturne dediščine.
Z odpravljanjem pretiranega normiranja, s spopadom z
vsemi oblikami razsipništva in neracionalnega obnašanja, s
krepitvijo tehnološke, poslovne in finančne discipline v organizacijah združenega dela in v odnosih do domačih in tujih
partnerjev ter z doslednim spoštovanjem pravnih norm in
pravnega reda bomo normalizirali poslovne, finančne in
druge odnose ter vzpostavili spodbudnejšo klimo in stabilnejše pogoje poslovanja in dela.
III. MOŽNOSTI ZA USTVARJANJE IN
USMERJANJE DELITVE DRUŽBENEGA
PROIZVODA
Izvajanje nalog iz družbenega plana SR Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v letu 1987 bo potekalo v naslednjih
okvirih:
- stopnje rasti v %
ocena predvideno
plan
Kazalci razvoja '
1986
19871986-1990
Družbeni proizvod celotnega
gospodarstva
3.2
3,5
3,5
Zaposlenost v združenem delu
1.6
1,4
1,2
Od tega: v gospodarstvu
1,5
1,3
1,2
1
1.7
2,2
2,3
Produktivnost dela
10.42
Š^O5
32
Dohodek
Dohodek na zaposlenega
3
8,7
1,7
2,0
v gospodarstvu
Izvoz blaga in storitev
(v USA $)
3,0
6,0
10,0
Od tega:
0,7
8,0
12,0
na konvertibilno področje
Uvoz blaga in storitev
5,5
4,0
9,5
(v USA $)
Od tega:
9,4
4,7
10,5
iz konvertibilnega področja
Investicije v osnovna
sredstva
3.3
2,6
4,8
Od tega:
proizvodne investicije
7,7
4,8
5,6
Delež proizvodnih investicij v
osnovna sredstva v družbenem
15.4
15,6
15,8
proizvodu celotnega gospodarstva
Sredstva za oseljne dohodke vseh
zaposlenih v združenem delu
12,0
2,6
2,2
9,0
2,5
2,0
Od tega: v gospodarstvu
Sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb - SIS družbenih
dejavnosti
21.5
3,5
3,5
- programi
24,0
1,1"
- sredstva
29,5
15,0
9,9
- SPIZ
Sredstva za zadovoljevanje
splošnih potreb v SR Sloveniji
13,9
0
3,2
1
2 Merjena z družbenim proizvodom na zaposlenega v združenem delu.
Visoka rast dohodka v letu 1986 v primerjavi z letom 1985 je posledica
učinkov
sprememb v obračunskem sistemu.
3
4 Upoštevane so tudi izvozne stimulacije.
Stopnja rasti glede na oceno realizacije v letu 1986; v primerjavi s sredstvi,
ki so izhodišče za planirana sredstva za leto 1987 (poračun presežkov leta 1986
v letu 1987) pa znaša rast 3,5%.
Rast družbenega proizvoda na ravni poprečne stopnje rasti,
opredeljene v družbenem planu SR Slovenije, bo moč doseči
le s popolnejšim izkoriščanjem vseh razpoložljivih zmogljivoporočevalec

sti. Potrebno je nadaljevati in poglobiti procese prestrukturiranja, vključno z poenostavitvijo pogojev za nastajanje novih
organizacij, osvajanjem novih izdelkov, prodornim marketingom, uvajanjem modernejših načinov vodenja in opravljanja
poslovnih funkcij ter modernizirati, avtomatizirati in rekonstruirati proizvodnjo.
Odločnejši premik v uresničevanju teh usmeritev moramo
zagotoviti s pospešenim pomlajevanjem in povečevanjem
kadrovskega potenciala v organizacijah združenega dela ter z
organiziranjem tehnološko razvojnih centrov, ki se uveljavljajo pri hitrejšem razvoju novih proizvodov in tehnologij. Zato
bo vlaganje v znanje in v stalno usposabljanje kadrov nujen
strošek vsake v razvoj vključene organizacije združenega
dela. V vseh naložbah morajo biti predvidena sredstva za
vlaganja v znanje delavcev in njihovo usposabljanje za novo
tehnologijo in organizacijo proizvodnje.
Za zagotovitev predvidenega porasta družbenega proizvoda in fizičnega obsega rasti posameznih dejavnosti načrtujemo 3,2% rast porabe končne energije. Zaostajanje rasti
porabe energije za rastjo družbenega proizvoda bo moč
doseči predvsem s tako politiklo cen energije, ki bo spodbudila uporabnike k racionalni rabi energije. Analizirali in spremenili bomo tarifni sistem za prodajo električne energije.
Povečali bomo izvoz kot strateško razvojno usmeritev ter
ob večji podpori ekonomske politike in izboljšani poslovnosti
naših organizacij združenega dela dosegli 95% pokritje uvoza
blaga z izvozom na konvertibilnem področju. Večji pomen kot
doslej bodo organizacije združenega dela dajale predvsem
boljši kakovosti proizvodov, racionalnejšemu poslovanju,
izpolnjevanju rokov dobav, ter v izvoz vključile večje število
novih, tehnološko izpopolnjenih proizvodov. Tako bomo prešli v višje cenovne razrede ter dosegli večji devizni priliv in
boljše dohodkovne učinke izvoza.
Pri sodelovanju s sosednjimi deželami kot tudi v delovni
skupnosti Alpe-Jadran, bomo posebno pozornost namenili
razvoju odnosov in stikov ob meji, kjer bomo podpirali vse
oblike povezovanja in sodelovanja.
Fizični obseg industrijske proizvodnje bomo v letu 1987
povečali za 2,6%. spremljali bomo položaj organizacij združenega dela, ki imajo motnje v poslovanju oziroma poslujejo z
izgubo, proučevali vzroke njihovega nastajanja ter na podlagi
kakovostno pripravljenih programov selektivno preusmerjali
zlasti proizvodnjo v tistih organizacijah združenega dela, ki
niso usmerjene v izvoz na konvertibilno področje. Na osnovi
ugotovitev strokovnih študij bomo sprejeli odločitve o obsegu
izkoriščanja rudnih bogastev in vzdrževalnih delih v Rudniku
svinca v Mežici in Rudniku živega srebra v Idriji.
V kmetijstvu bo z večjo intenzifikacijo in odpravo dosedanjih slabosti v organizaciji proizvodnje in prodaje, dosežena
okoli 30 fizična rast proizvodnje. Pridelavo hrane in povečanje
družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane bomo še
nadalje podpirali z ukrepi ekonomske politike in dajali glavni
poudarek smotrnemu izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti z
vidika naravnih danosti. Interventna sredstva bomo usmerjali
predvsem v pocenitev reprodukcijskega materiala.
V prometu in zvezah bomo povečali obseg storitev za 3,5%.
S povečanim vključevanjem v mednarodni promet in povečanjem tranzitnega prometa bomo povečali transportne storitve
ter s tem devizni priliv.
V turizmu bo dosežen porast nočitev za okoli 3%, od tega
nočitev domačih gostov 2% in tujih 4%. Izboljševali in širili
bomo celovito turistično ponudbo, predvsem s povečanjem
izvenpenzionske ponudbe.
V drobnem gospodaistvu bo mogoče doseči 5% rast družbenega proizvoda, predvsem z nadaljnjim povečanjem
obsega kooperacijskih odnosov na dolgoročnejših osnovah
in dohodkovnih odnosih, z vzpodbudnejšo davčno politiko ter
z zagotavljanjem ugodnejših pogojev za ustanavljanje novih
obratovalnic.
Z boljšim izkoriščanjem materialnih, kadrovskih in drugih
zmogljivosti bo trgovina povečala družbeni proizvod za okoli
4%.
Gospodarska rast v letu 1987 ne bo dosežena samo s
popolnejšim koriščenjem zmogljivosti temveč tudi s pospešenim aktiviranjem investicij v teku, kar terja večjo koncentracijo sredstev za že začeta vlaganja v modernizacijo in posodobitev proizvodnje. S hitrejšo rastjo proizvodnih investicij v
osnovna sredstva od rasti družbenega proizvoda se bo njihov
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delež v družbenem proizvodu dvignil na okoli 16%. Takšen
obseg vlaganj bo omogočil tudi razvoj proizvodnih programov, ki bodo Sposobni izboljšati kvaliteto in strukturo proizvodnje.
Ob 3,5%-ni rasti družbenega proizvoda bodo razpoložljiva
sredstva za končno potrošnjo v SR Sloveniji večja za okoli
2,5%. V delitvi dohodka, ki se bo zaradi hitrejše rasti amortizacije od bruto dohodka povečal za okoli 2,5%, se obveznosti
gospodarstva v globalu ne bodo povečale. Ob doseganju take
rasti dohodka bo v njegovi delitvi mogoče zagotoviti rast
sredstev za osebne dohodke za okoli 2,5%. Ob takih delitvenih razmerjih bo delež sredstev za razširitev materialne
osnove dela gospodarstva v dohodku v globalu znašal 18%.
Tekoče bomo spremljali nominalna gibanja kot tudi spremembe obračunskega sistema ter s spremembo instrumentov
za združevanje sredstev v splošni in skupni porabi zagotovili
uresničitev politike razporejanja dohodka. Rast in obseg sredstev bosta usklajena po razmerjih te resolucije. Pri vrednotenju elementov za vrednost programov, storitev ali dejavnosti
bomo pri skupni porabi upoštevali določila dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Določila dogovora bomo smiselno upoštevali tudi pri splošni
porabi.
IV. SMERI UKREPOV IN AKTIVNOSTI
ZA URESNIČEVANJE NALOG IN USMERITEV
a) Na področju finančne, bančne in denarno-posojilne politike:
- zagotovili bomo pogoje za finančno učvrstitev gospodarstva in bank, za boljše gospodarjenje s sredstvi, njihovo večjo
koncentracijo in hitrejše kroženje;
- v poslovni politiki bodo banke prioritetno odobravale kredite organizacijam združenega dela, ki so usmerjene v izvoz
blaga oziroma storitev na konvertibilna področja ter organizacijam, ki trajneje dosegajo ugodne finančne rezultate. Pri
naložbah v razširjeno reprodukcijo morajo odločitve o odobritvi kreditnih zahtevkov temeljiti na dosedanji uspešnosti
poslovanja in pričakovanih pozitivnih finančnih rezultatih ter
na ustrezni lastni udeležbi sredstev investitorja, ki bo hkrati
jamstvo za uspešno poslovanje nove naložbe;
- banke bodo v letu 1987 podprle izvoz in vključevanje na
mednarodne finančne trge. V tujini najeti krediti se bodo
uporabljali,za tehnološko posodobitev organizacij združenega dela. Spodbujale bodo izdelavo razvojnih projektov v
izvoznem in razvojno in tehnološko intenzivnem gospodarstvu ter pripravile katalog predlogov za skupna vlaganja s
tujimi partnerji;
- prizadevali si bomo za ugodnejše pogoje za uvoz opreme in
za večjo udeležbo ugodnejših kreditov mednarodnih bančnih
in finančnih organizacij za modernizacijo naše proizvodnje
ter financiranje dogovorjenih objektov gospodarske infrastrukture;
- banke bodo za financiranje pomembnejših projektov združevale sredstva po konzorcialnem načelu in si prizadevale, da
pri ustanavljanju bančnih konzorcijev pridobijo tudi druge
zainteresirane banke;
- banke, ki so prevzele naloge v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije bodo sprejele izvedbene sporazume
in na tej osnovi zagotovile sredstva za uresničitev teh nalog;
- presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije,
ugotovljen v zaključnem računu za leto 1986, in tekoče oblikovani presežek prihodka nad odhodki bosta usmerjena k
temeljnim organizacijam združenega dela, ki zagotavljajo
osnovno preskrbo z živili in drugimi pomembnimi izdelki, in
organizacijam, ki vzdržujejo rezervo zdravil ter sanitetnega
materiala, v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz samoupravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih blagovnih rezerv, kakor tudi temeljnim organizacijam združenega
dela, ki zagotavljajo proizvodnjo za krepitev blagovnih rezerv.
Za pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja z
deželami v razvoju bo usmerjeno 6% teh sredstev.
b) Na področju preskrbe in blagovnih rezerv bodo aktivnosti
republike, občin in samoupravnih interesnih skupnosti naslednje:
- ustanovili bomo samoupravne interesne skupnosti za
pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo;
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- v okviru programa zagotavljanja nemotene osnovne preskrbe bomo usklajevali potrebe in možnosti zagotavljanja'
bilančnih količin osnovnih živil, krepili povezovanje organizacij združenega dela v reprodukcijskih verigah osnovnih prehrambenih proizvodov, razvijali sodelovanje organizacij združenega dela na celotnem jugoslovanskem trgu. Nadaljevali
bomo z izvajanjem politike zmanjševanja obveznosti iz
dohodka tistih temeljnih organizacij združenega dela s
področja trgovine na drobno z živili, ki imajo večje število
nerentabilnih podeželskih prodajaln. Novoustanovljene
samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo bodo v okviru programa zagotavljanja nemotene preskrbe obravnavale tudi pogoje poslovanja trgovine z živili;
- nadaljevali bomo z oblikovanjem republiških in občinskih
blagovnih rezerv, z izgradnjo ustreznih skladiščnih zmogljivosti ter pristopili k postopnemu izvajanju funkcije blagovnih
rezerv z odkupom tržnih presežkov;
- skupaj z organizacijami združenega dela - nosilkami preskrbe - bomo nadaljevali z oblikovanjem republiških tržnih
blagovnih rezerv osnovnih živil in nekaterih pomembnejših
izdelkov vsakdanje rabe, zdravil in sanitetnega materiala. Prizadevali si bomo sedanja kreditna sredstva nadomestiti z
namenskimi sredstvi in sredstvi depozitov družbenopolitičnih
skupnosti;
- prizadevali si bomo, da bo uvoz nekaterih osnovnih živil,
surovin za proizvodnjo nekaterih izdelkov vsakdanje rabe in
surovin ter izdelkov potrebnih za večjo kmetijsko proizvodnjo,
ki jih na domačem trgu ni dovolj, realiziran v potrebnem
obsegu. Potrebno dinamiko uvoza bomo zagotavljali z
doslednim uresničevanjem zakonsko opredeljenih prednosti
plačevanja uvoza posameznih vrst blaga;
- sprejeli bomo ukrepe za oblikovanje blagovnih rezerv v
določenih organizacijah združenega dela.
■ c) Na področju zaposlovanja in socialne varnosti:
- pri pokrivanju novih in nadomestnih potreb po delavcih
bodo organizacije združenega dela zagotovile nadaljnje
izboljševanje kvalifikacijske strukture s tem, da bodo zaposlovale predvsem mlade, strokovno ustrezno usposobljene kadre
in jim omogočile opravljanje pripravništva in zaposlitev ter
usmerjale že zaposlene v različne, oblike funkcionalnega izobraževanja in v izobraževanje ob delu in iz dela;
- s preverjanjem zahtevanih pogojev strokovne izobrazbe za
opravljanje del in nalog z vidika načrtovanega razvoja bodo
organizacije združenega dela dosegale učinkovitejšo vključenost strokovno ustrezno usposobljenih kadrov v delovne procese. Z dopolnitvami načina in postopka ugotavljanja z delom
pridobljenih delovnih zmožnosti v samoupravnih splošnih
aktih bodo zožile uporabo te možnosti. Večji priliv kadrov
višjih stopenj strokovne izobrazbe bo podprt tudi s štipendijsko politiko oziroma strukturo razpisanih štipendij;
- organizacije združenega dela bodo same in prek skupnosti
za zaposlovanje zagotovile, da bo rast zaposlenosti usklajena
z doseženimi rezultati gospodarjenja. Minimalne standarde za
življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju moramo
uskladiti z doseženo ravnijo razvoja. Zato bodo podpisniki
družbenega dogovora uveljavili njegove dopolnitve in spremembe, z aktivnostjo pa zagotovili njegovo uresničevanje.
- podpisniki III. poglavja dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bodo določili svoje
izvedbene naloge in aktivnosti na področju zaposlovanja v
načrtu uresničevanja politike zaposlovanja v SR Sloveniji v
letu 1987.
č) V politiki skupne in osebne porabe:
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb brez sredstev
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se
bodo v letu 1987 v globalu oblikovala ob največ enakih prispevnih stopnjah kot so veljale v poprečju leta 1986, in bo z
njimi omogočena izvedba programov za leto 1987 skladno s
srednjeročnimi planskimi prioritetami. V tem okviru pa bodo
prispevne stopnje za posamezne samoupravne interesne
skupnosti družbenih dejavnosti zagotavljale priliv sredstev za
programe samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1987,
upoštevaje ustvarjene finančne presežke iz leta 1986. Solidarnostni sistemi bodo omogočili bolj izenačene prispevne stopnje za zagotovljene programe samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti.
- sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaporočevalec

rovanja bodo rasla hitreje od dohodka in se bodo zaradi
postopnega prehoda na izračun pokojninske osnove na zadnje leto dela, hitrejše rasti upokojevanja in uveljavljenega
sistema valorizacije pravic iz pokojninsko invalidskega zavarovanja oblikovala po višjih prispevnih stopnjah kot v letu
1986;
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb namenjena
za osebne prejemke iz sredstev zagotavljanja socialne varnosti bodo v globalu omogočala tekočo valorizacijo teh prejemkov:
- V organizacijah združenega dela s področja gospodarstva tjodo planirali delitvena razmerja ter odločali o razporejanju dohodka in čistega dohodka v skladu s planirano oziroma
doseženo uspešnostjo dela in poslovanja. Uspešnost bodo
organizacije združenega dela ugotavljale tako, da bodo primerjale dosežene rezultate s poprečnimi v dejavnosti v skladu
z družbeno dogovorjenimi izhodišči, osnovami in merili. Zato
bo potrebno v začetku 1987. leta pristopiti k dograjevanju
samoupravnih sporazumov dejavnosti. V organizacijah združenega dela, ki bodo dosegle nadpoprečno uspešnost, bodo
ob nadpoprečnih osebnih dohodkih namenjali za akumulacijo sorazmerno več sredstev glede na poprečje dejavnosti.
- Z doslednim vgrajevanjem družbenih usmeritev za delitev sredstev za osebne dohodke v samoupravne splošne akte,
bo v letu 1987 uveljavljena delitev po osnovah in merilih, ki
motivirajo k večjim rezultatom živega dela ter boljšemu
gospodarjenju z družbenimi sredstvi.
V organizacijah, ki pričakujejo izgubo v poslovanju bodo
takoj pripravili sanacijske programe, da bodo čim hitreje
odpravile razloge za izplačevanje zmanjšanih osebnih dohodkov.
Če ob upoštevanju skupnih osnov za razporejanje dohodka
ter za delitev sredstev za osebne dohodke ne bodo mogle
zagotoviti najmanj najnižjih osebnih dohodkov za najnižjo
stopnjo zahtevnosti dela, bodo organizacije združenega dela
takoj pričele s predsanacijskimi ukrepi.
- Pri vrednotenju programov organizacij združenega dela
s področja družbenih dejavnosti in drugih negospodarskih
dejavnosti bodo le-te v letu 1987 upoštevale usklajeno raven
osebnih dohodkov v decembru 1986 v primerjavi z gospodarstvom, ter rast osebnih dohodkov v gospodarstvu ustrezne
družbenopolitične skupnosti.
- Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev
v posameznih organizacijah združenega dela s področja družbenih dejavnosti ter drugih negospodarskih dejavnosti se
bodo oblikovala v odvisnosti od izpolnjevanja dogovorjenega
programa dela ter racionalnosti gospodarjenja z družbenimi
sredstvi. V organizacijah združenega dela, ki bodo z večjim
obsegom in kvaliteto svojega dela ter z manjšim številom
zaposlenih delavcev dosegle večji dohodek na zaposlenega,
zlasti s povečanjem dohodka iz neposredne menjave dela,
bodo podani pogoji za nadaljnjo rast osebnih dohodkov.
- v organizacijah združenega dela, ki pridobivajo dohodek
preko samoupravnih interesnih skupnosti nri'aterialne proizvodnje po načelih svobodne menjave dela in v organizacijah
združenega dela, kjer se del sredstev združuje na podlagi
zakonov, bodo sredstva za osebne dohodke odvisna od uresničevanja njihovih nalog, povečevanja produktivnosti dela,
ekonomičnosti poslovanja ter obsega doseženega dohodka.
Osebni dohodki in skupna poraba delavcev se bodo v teh
organizacijah združenega dela v letu 1987 usklajevali z rastjo
sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti ob pogoju, da bodo dosegle vsaj
poprečne rezultate dela in poslovanja ob upoštevanju skupnih osnov iz samoupravnega sporazuma dejavnosti.
- v letu 1987 bomo dogradili informacijski sistem za
spremljanje osebnih dohodkov tako, da bodo omogočene
sprotne primerjave osebnih dohodkov po posameznih stopnjah zahtevnosti del in nalog.
d) V politiki splošne porabe bodo temeljne usmeritve naslednje:
- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb se bodo v •
letu 1987 v globalu oblikovala največ po enakih stopnjah kot v
letu 1986. Skupna stopnja davka iz 'dohodka se bo lahko
znižala v odvisnosti od zmanjšanja obveznosti republike na
podlagi zveznih predpisov;
- skladno z dogovorom o splošni porabi občin bodo oblikovani odhodki občinskih proračunov v letu 1987. Izven okviporočevalec

rov rasti splošne porabe občin bo možno povečati porabo le
na osnovi spremenjene strukture davkov občanov v strukturi
prihodkov občinskih proračunov;
- v okviru razpoložljivih deviznih sredstev za potrebe organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil razporeditev
deviznih pravic po posameznih nosilcih skladno z načeli racionalnosti in upoštevajoč specifične potrebe uporabnikov.
e) Na področju davčne politike bodo naslednje aktivnosti:
- v dogovoru z drugimi republikami in pokrajinama bomo
postopno in v obsegu, ki je pomemben za enotnost jugoslovanskega trga, izenačevali stopnje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in stopnje davka iz dohodka,
ki izvira iz vlaganja tujih oseb;
- da bo vsakdo prispeval za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb sorazmerno svoji ekonomski moči in materialnim možnostim, bomo pripravili spremembe sistemskih rešitev, opredelili in preizkusili obdavčevanje dohodka ugotovljenega po kriterijih pri samostojnem opravljanju dejavnosti;
Na področju davčne politike bomo zagotovili predvsem
njeno enotnejše izvajanje, kar bomo dosegli zlasti z:
- dograjevanjem informacijskega sistema uprav za družbene prihodke;
- dodatnim strokovnim izobraževanjem delavcev uprav za
družbene prihodke;
- izboljšanjem tehnične opremljenosti ter drugih pogojev
dela;
- poostrenim nadzorom izvajanja sprejete politike.
Dosledno uresničevanje davčnih predpisov bomo zagotovili
tudi z bistveno ostrejšo kaznovalno politiko.
f) na področju državne uprave je temeljni cilj povečati usposobljenost upravnih organov za izvrševanje vseh njihovih
funkcij. Zato bodo aktivnosti prvenstveno naravnane:
- v racionalizacijo dela - zlasti s spremembami predpisov
v smeri poenostavitve postopkov in zmanjšanja administrativno strokovnih opravil ter uvajanjem informacijske tehnologije;
- v povečevanje učinkovitosti, ustvarjalnosti in kakovosti
dela s stalnim in sistematičnim strokovnim usposabljanjem
delavcev;
- v zmanjšanje skupnega števila delavcev, ob hkratnem
dvigu kvalifikacijske sestave in usklajevanju ravni osebnih
dohodkov delavcev v državni upravi z ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu.
g) V organih pravosodja bomo z modernizacijo dela in računalniško podprtem poslovanju, dviganjem strokoVne usposobljenosti nosilcev pravosodnih funkcij in drugih delavcev
povečali učinkovitost dela. Z dograjevanjem sistema zagotavljanja sredstev za temeljne pravosodne organe bomo v okviru
možnosti utrdili njihov materialni položaj, opremljenost in
prostorske pogoje.
h) Na področju družbenih dejavnosti bomo ob usklajenem
gibanju osebnih dohodkov z gospodarstvom in realnem
ovrednotenju materialnih stroškov selektivneje razvijali tista
področja, ki so vpeta v prestrukturiranje proizvodnega potenciala in odločilno prispevajo k premagovanju gospodarskega
zaostajanja. V zakonsko opredeljenih okvirih bomo izvedli
investicije v družbenih dejavnostih s poudarkom na realizaciji
skupnega programa naložb. Zagotovili bomo pripravo najbolj
gospodarnih investicijskih programov ter racionalno izvedbo
in financiranje investicij.
Temeljne usmeritve v razvoju posameznih dejavnosti na
tem področju so:
- Na področju osnovnega šolstva bomo izenačevali kvaliteto
izvajanja zagotovljenega programa in izpopolnili delovanje
solidarnostnega sistema. V srednjem šolstvu bomo dopolnili
in prenovili vzgojnoizobraževalne programe, kar bo skupaj s
poklicnim usmerjanjem med šolanjem omogočilo boljšo
usposobljenost učencev za delo oziroma nadaljnje izobraževanje. Zasnovali bomo celovito in stalno ^rokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev na vseh ravneh vzgojnoizobraževalnega sistema. S štipendijsko politiko bomo spodbujali
večji vpis v zahtevnejše stopnje izobraževanja na naravoslovnih in tehniških področjih;
- nadaljevali bomo aktivnosti za bolj smotrno povezanost
visokošolskega izobraževanja in raziskovalnega dela, kar zahteva uskladitev standardov in normativov na obeh področjih,
nadaljevanje programa opremljanja, preseganje tehnolo5

škega zaostajanja in bolj celovito politiko povezovanja raziskovalnih zmogljivosti v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. Nadaljevali bomo z usposabljanjem novih raziskovalcev, dograjevali bomo sistem podiplomskega študija ter povečali število
programov strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;
- v zdravstvenem varstvu bomo prednostno razvijali osnovno
zdravstveno varstvo, kakovostno nego bolnikov na domu,
samozaščitno zdravstveno dejavnost ter učinkoviteje povezovali osnovne zdravstvene dejavnosti z bolnišničnimi in socialnimi zavodi. Dosledno bomo uresničevali in izpopolnjevali
sistem delitve dela med zdravstvenimi organizacijami v SR
Sloveniji, zlasti še za najzahtevnejše zdravstvene storitve.
Sodelovali bomo pri uvajanju sistema spremljanja človekovega okolja, pri vzpostavljanju sistematične kontrole stopnje
onesnaženosti njegovih osnovnih elementov ter pri proučevanju vpliva onesnaževanja okolja na zdravje ljudi. Izpopolnili
bomo solidarnostni sistem v zdravstvu z namenom preprečevanja težav pri zagotavljanju zdravstvenega varstva vsem
občanom ter postopnega zmanjševanja razlik pri uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Slovenije. Intenzivneje bomo
nadomeščali iztrošeno ter najnujnejšo opremo za neovirano
izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Zagotovili bomo poenotenje in funkcionalno povezanost zdravstveno inormacijskih
sistemov v regijah ter enoten zdravstveno informacijski
sistem v republiki;
- v kulturi bomo zagotovili usklajeno vrednotenje ustvarjalnega avtorskega dela ter ugodnejši položaj družbeno
pomembne knjige. Hkrati bomo zagotovili pogoje za kadrovsko usposabljanje za delo z novimi tehničnimi sredstvi ter
uresničevali dogovorjeni program investicij. Prizadevali si
bomo za ugodnejše kreditiranje vlaganj v ohranjanje kulturnih spomenikov. Pri stanovanjih, ki imajo lastnost kulturnega
spomenika je potrebno v ta namen usmeriti tudi sredstva
stanovanjskega gospodarstva, in sicer nepovratno in kot kreditna sredstva.
- v okviru pristopa k vzpostavljanju enotnega telekomunikacijskega sistema SR Slovenije bomo zagotovili tudi izvajanje
programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema RTV. Izvajali bomo prednostne naloge iz usklajenega programa prenove in dopolnitve tiskarsko-grafičnih
zmogljivosti. Pospešili bomo aktivnosti za načrtnejše in stalno
strokovno ter funkcionalno izobraževanje in usposabljanje
delavcev na področju javnega obveščanja, še posebej pa si
bomo v okviru možnosti prizadevali za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje javnih glasil, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1986 - 1990 in
pospešeno uresničevali druge naloge iz programa za izvajanje zakona o javnem obveščanju.
i) Na področju gospodarske infrastrukture bomo nadaljevali z
dograjevanjem družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih ter preverili organizacijsko ustreznost izvajalskih organizacij združenega dela, za izvajanje programov, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990.
Nosilci planiranja na področju gospodarske infrastrukture
bodo pospešili postopek medsebojne uskladitve planov na
vseh ravneh in pripravo projektne dokumentacije. S SR Hrvatsko bomo uskladili interese za vodno - gospodarsko in
energetsko izrabo reke Save.
Posebne naloge na tem področju so;
- materialno, kadrovsko in organizacijsko sanirati razmere v
elektrogospodarstvu Slovenije;
- pridobiti organizacijo, ki bo sposobna pospešiti pravočasno realizacijo s planom predvidenih investicij v elektrogospodarstvu s predvidenimi investicijskimi sredstvi;
- za odpravo prometne izoliranosti SR Slovenije posebno na
cestnem sistemu, organizirati konzorcij za izgradnjo in
dokončanje AC Bratstva in enotnosti;
- zagotoviti vire financiranja za izgradnjo cest po Osimskih
sporazumih in izvedbo priprav za začetek gradnje;
- uveljaviti novo gospodarsko - poslovno usmeritev železnice vključno s takšno cenovno politiko, ki bo pokrila stroške
železniških storitev, ustrezneje obremeniti cestne prevoznike
s stroški cestne infrastrukture ter predlagati revizijo dosedanje politike izdajanja dovolnilnic v mednarodnem cestnem
prometu.
j) Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva bomo spodbudili z
naslednjimi aktivnostmi:
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- S poenostavitvijo postopkov za ustanavljanje in poslovanje,
s pospešeno pripravo proizvodnih programov za kooperacijsko sodelovanje in s prožnejšim oblikovanjem sredstev;
- z ureditvijo dohodkovnih odnosov v obrtnih zadrugah
bomo zagotovili hitrejše povezovanje osebnega dela z združenim delom;
- predlagali bomo povečanje limitov za uvoz opreme in
odpravo prometnega davka na delovna sredstva za hitrejšo
modernizacijo in prestrukturiranje;
- z ukrepi pospeševanja redne in popoldanske obrti bomo
zadovoljili potrebe po obrtnih storivah ter s tem in z zaostreno
kaznovalno politiko za kršitve obrtnega zakona preprečevali
neopravičeno pridobivanje dohodka s šušmarstvom.
k) Na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva
bomo hitreje uresničevali določbe zakonov o stanovanjskem
in komunalnem gospodarstvu ter odločnejše uveljavili ekonomske zakonitosti, upoštevaje načela solidarnosti in vzajemnosti. Predvideni obseg stanovanjske izgradnje bomo zagotovili z vsemi oblikami družbeno usmerjene gradnje, vključno z
gradnjo za trg. Spodbujali bomo organizirano zadružno gradnjo na zaokroženih kompleksih.
V ta namen bomo zagotovili namensko uporabo stanovanjskih sredstev in njihovo večjo mobilnost, ob odgovornejši
vlogi bank in stanovanjskih skupnosti. Banke bodo zagotovile
stimulativnejše pogoje namenskega varčevanja ter usmerjale
najmanj 20% sredstev od stanja kratkoročnih dinarskih sredstev občanov za kreditiranje stanovanjske gradnje, urejanja
stavbnih zemljišč ter gradnje primarnih in drugih komunalnih
objektov in naprav;
Z družbenim dogovorom bomo opredelili enotna izhodišča za
uresničevanje politike cen komunalnih storitev in stanarin.
Uveljavili bomo povečanje stanarin v skladu s programom
prehoda na ekonomske stanarine dO leta 1990 tako, da bomo
dosegli in do konca leta 1987 zadržali v povprečju 2,04
odstotni delež revalorizirane vrednosti stanovanjskega sklada
v družbeni lastnini.
S politiko cen komunalnih storitev bomo zagotovili v povprečju hitrejšo rast cen osnovnih komunalnih storitev od
splošne rasti cen v SR Sloveniji, upoštevaje standarde in
normative za opravljenje komunalnih dejavnosti i^minimalne
tehnične normative za vzdrževanje komunalnih objektov in
naprav.
Zagotovili bomo namensko uporabo sredstev nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč ter zemljiške in mestne rente za
pripravo in urejanje zemljišč za stanovanjsko izgradnjo.
Zagotovili bomo pogoje za pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter ju uskladili z dinamiko stanovanjske gradnje.
Zagotovili bomo pogoje za vzpostavitev informacijskega
sistema na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva in stavbnih zemljišč.
1) Hitrejše uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja bomo v stabilnejših pogojih gospodarjenja
zagotovili z doslednejšim upoštevanjem regionalnega vidika
pri investicijskih in drugih razvojnih odločitvah. Zato bodo:
- gospodarske zbornice ob sodelovanju družbenih subjektov na manj razvitih in zlasti obmejnih narodnostno mešanih območjih in ob upoštevanju pospeševalnih ukrepov, ki so
že uveljavljeni v skladu z družbenim planom SR Slovenije,
vzpodbudile organizacije združenega dela k izdelavi kakovostnih razvojnih programov, ki bodo osnova za skupna vlaganja na manj razvitih območjih. Poleg vlaganja v industrijo,
kmetijstvo in turizem bomo okrepili vlogo drobnega gospodarstva v spreminjanju sestave gospodarstva na manj razvitih
območjih;
- samoupravne interesne skupnosti na področju materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti bodo dosledno uresničevale sprejete planske naloge, pri čemer bodo ob pospešeni dinamiki nadoknadile tudi zaostanke pri uresničevanju
dogovorjenega fizičnega obesta programov pri razvoju materialne infrastrukture na manj razvitih in zlasti obmejnih narodnostno mešanih območjih.
m) Na področju vodnega gospodarstva bomo racionalneje
uporabljali družbena sredstva ter jih usmerjali zlasti:
- za pomoč pri razreševanju problemov oskrbe s pitno
vodo na območjih, kjer je premalo vode in v varovanje ogroženih območij podtalnice;
- v odpravljanje onesnaženosti površinskih in podtalnih
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voda, zlasti v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn (HE Vrhovo),
jezer in morja;
- v pripravo in urejanje zemljišč za proizvodnjo hrane, ter
- za izvrševanje mednarodnih in medrepubliških obveznosti.
Pri tem bodo izvedene naslednje naloge:
- občine na območju katerih teče reka Sava oziroma na
katerih so vodoprispevna območja Save bodo spremenile in
dopolnile svoje planske dokumente z namenom prioritetno
zagotoviti izvajanje nalog in obveznosti za zaščito in očiščenje vod reke Save;
- onesnaževalci, ki prekomerno onesnažujejo vode Save
in Savinje ter občinske komunalne skupnosti bodo skupaj z
območnimi vodnimi skupnostmi in Zvezo vodnih skupnosti
Slovenije uskladili dinamiko priprave, financiranja inizvedbo
posegov, predvidenih s programov ukrepov za izboljašnje
kakovosti stanja voda reke Save, zaradi izgradnje HE na Savi.
n) Za hitrejše in bolj učinkovito izvajanje nalog varstva
okolja in za zagotovitev celovite ekološke sanacije bomo:
- pospešili pripravo programov sanacije posameznih
žarišč onesnaževanja okolja in ekološko najbolj obremenjenih območij. Začeli bomo uveljavljati tak ekonomski sistem
varstva okolja, ki bo spodbujal organizacije združenega dela k
odpravi izvorov onesnaževanja in ki bo omogočil izvajanje
skupno dogovorjenih programov varstva okolja. Organizacije
združenega dela bodo zagotovile pogoje za normalno in
namenu ustrezno delovanje objektov in naprav za varstvo
okolja.
- nadaljevali s poostrenim in usklajenim inšpekcijskim
nadzorom nad viri onesnaževanja in ogrožanja okolja, predvsem na prednostnih območjih sanacije. Poudarek bo na
spremljanju izvajanja sanacij najbolj perečih problemov onesnaževanja okolja, predvsem pri velikih termoenergetskih
objektih in drugih virih onesnaževanja zraka in vode, ter tam,
kjer sanacija virov ne poteka zadovoljivo. Javnost bomo sproti
obveščali o vseh problemih onesnaževanja okolja.
- pospešili dopolnjevanje informacijskih sistemov za
spremljanje stanja in sprememb onesnaženosti in ogroženosti vode in zraka ter vzpostavili nadzorni sistem nad ravnanjem s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Nadaljevali bomo s spremljanjem ogroženosti slovenskih gozdov
ter izoblikovali osnove za spremljanje ogroženosti tal pred
onesnaževanjem. Zagotovili bomo spremljanje vplivov onesnaževanja okolja na zdravje ljudi;
- novelirali zakon o varstvu zraka ter podzakonske predpise. Izdelali bomo metodološka navodila za pripravo sanacijskih programov na območjih s prekomerno onesnaženim
zrakom;
- pospešeno nadaljevali z aktivnostmi v smeri opredelitve
koncepta razreševanja problematike odlagališč posebnih
odpadkov in pričeli z realizacijo posameznih rešitev.
o) V politiki urejanja prostora bodo prednostne naloge:
- občine in samoupravne interesne skupnosti bodo dopolnile pomanjkljive in manjkajoče prostorske sestavine svojih
planskih aktov, predvsem krajinskih zasnov v okviru dolgoročnih planov, s katerimi bodo določene usmeritve in pogoji
urejanja prostora na območju, kjer so s planskimi akti SR
Slovenije predvideni zahtevni posegi v prostor;
- občine bodo v letu 1987 sprejele planske in izvedbene
akte, s katerimi bo v skladu s sprejeto zakonodajo na
področju urejanja prostora zagotovljeno spoštovanje dogovorjene politike na področju rabe prostora in s tem zagotovljeno učinkovito varstvo kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji;
- izdelali bomo strokovne podlage za sprejem odločitev o
sprejemljivosti ureditve večnamenskih vodnih akumulacij
posebno tam, kjer so prisotni navzkrižni interesi v prostoru,
pri čemer bodo prednostno upoštevanje že izdelane študije;
- pospešili bomo pripravo manjkajočih strokovnih podlag
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za zavarovanje območij in objektov naravne in kulturne dediščine in opredelili mesto strokovnim organizacijam za varstvo
naravne in kulturne dediščine kot nosilkam interesov varovanja naravne in kulturne dediščine v okviru varstva okolja v
postopku sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov;
- zagotovili bomo nastavitev in vzdrževanje evidenc,
potrebnih za urejanje in smotrno gospodarjenje s prostorom,
zasnovali in uresničevali bomo informacijski sistem za
potrebe urejanja prostora;
- opravili bomo raziskavo za pripravo kataloga industrijskih in obrtnih con in nadaljevali strokovno in raziskovalno
delo, pomembno za uresničevanje nalog na področju urejanja
prostora.
p) Prednostne naloge na področju ljudkse obrambe in družbene samozaščite v razmerah obmejnih materialnih možnosti
bodo:
- krepitev obrambne in samozaščitne pripravljenosti, kar
bomo uresničili z bolj usklajenim, povezanim in selektivnim
usmerjanjem strokovnih in drugih aktivnosti za učinkovitejšo
zaščito in varovanje, zlasti družbene lastnine in drugih temeljnih vrednot, ter z boljšo osebno in vzajemno zaščito, z nadaljnjim usklajenim in načrtnim razvojem obrambnih in samozaščitnih sil ter še večjim povdarkom na materializaicji priprav
kot sestavnem delu srednjeročnih programov razvoja nosilcev gospodarskih in družbenih dejavnosti. V teritorialni
obrambi bo tržišče na usposabljanju in opremljanju v okviru
materialnih možnosti ter sprejetega programa vzajemnosti.
Dokončno bo organizacijsko in kadrovsko izpopolnjevanje
narodne zaščite ter razvito usposabljanje delovnih ljudi in
občanov za delovanje v narodni zaščiti. V civilni zaščiti bo
prednost dana usposabljanju, višji operativni sposobnosti štabov ter zagotavljanju usklajenega delovanja pomembnejših
nosilcev zaščite in reševanja;
- nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem kvalitete obrambnega in samozaščitnega usposabljanja ter zagotovili usklajenost in povezanost njenih splošnih in posebnih oblik.
Obrambne načrte bomo uskladili z dopolnjeno normativno
ureditvijo in poenostavili njihovo izdelavo;
- v pristojnih organih družbenopolitičnih skupnostih bo
izvršen prevzem nalog na področju vojaških zadev in zagotovljeno delovanje sistema za opazovanje in obveščanje. Nadaljevali bomo z izgradnjo enotnega informacijskega sistema, z
izgradnjo avtonomnega sistema upravnih zvez, graditvijo
zaklonišč, opremljanjem s sredstvi za osebno in kolektivno
zaščito ter z izvajanjem drugih programov splošne ljudske
obrambe;
- z uresničevanjem navedenih prednostnih nalog in ohranjanje dosežene stopnje obrambne in samozaščitne pripravljenosti bomo namenili okoli 0,4% narodnega dohodka. Za
stroške nalog, ki smo jih prevzeli od vojaško teritorialnih
organov ter za delovanje centrov za obveščanje v pokrajinah
bomo sredstva zagotovili izven kriterijev za rast splošne
porabe, ker gre za obveznosti določene z zveznimi predpisi;
- glede na večletno zaostajanje pri posodabljanju in zamenjavi dotrajane opreme za organe notranjih zadev bomo po
posebnem programu pristopili k odpravi tega zaostanka. Zlasti to velja za področje informacijskega sistema organov za
notranje zadeve SR Slovenije, sredstva zvez, prometna sredstva ter sredstva za zagotavljanje varnosti potniškega prometa preko državne meje.
V. DOKUMENTI K RESOLUCIJI
Naloge, ukrepe in aktivnosti na posameznih področjih bodo
podrobneje opredelili naslednji dokumenti:
1. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1987
2. Zakon o proračunu SR Slovenije
3. Dogovor o splošni porabi občin v letu 1987
4. Splošna bilanca sredstev

7

STALIŠČA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do predlogov
in pripomb podanih v razpravi ob osnutku resolucije
i.
Skupščina SR Slovenije je ob sprejemu osnutka resolucije
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v letu 1987 (v nadaljnjem besedilu: resolucija) sprejela sklep, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pripravi predlog resolucije in pri tem upošteva ugotovitve in
sklepe zborov Skupščine SR Slovenije kot tudi predloge in
pripombe delovnih teles zborov in skupščine, razpravo na
sejah zborov ter mnenja in predloge družbenopolitičnih organizacij in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.
Hkrati je skupščina sprejela tudi ekspoze Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, v katerem so bile podane in pojasnjene opredelitve do posameznih vprašanj iz razprav o
osnutku resolucije.
Izvršni svet je določil predlog resolucije po proučitvi rezultatov poslovanja v obdobju januar-september in po opravljenih novih ocenah leta 1987, upoštevaje neinflacijski pristop. V
skladu s sklepi skupščine so bili proučeni predlogi in pripombe. Pri dopolnjevanju resolucije je Izvršni svet izhajal iz
vloge in značaja resolucije, iz dogloročnega in srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije in dogovora o njegovih
temeljih, kot tudi iz ugotovitve, da je po obravnavi številnih
pripomb in pobud v delegatskih okoljih, družbenopolitičnih
organizacijah, delovnih telesih zborov in skupščine bila na
zasedanjih delegatske skupščine opravljena sinteza pobud in
na tej podlagi opredeljeno, kaj je potrebno proučiti in po
presoji vključiti v resolucijo.
Usklajevanje sprememb in dopolnitev gospodarskega
sistema in oblikovanje skupne ekonomske politike v Jugoslaviji za 1987. leto še poteka, zato obstaja tudi predlog resolucije odprt in ga bo potrebno amandmajsko dopolniti do sprejema v skupščini. Napovedane spremembe v obračunskem
sistemu in ukrepi za ekonomsko-finančno učvrstitev gospodarstva in bank bodo zahtevali tudi dopolnjevanje resolucije
med letom in spreminjanje posameznih instrumentov. Pri tem
naj bi temeljne usmeritve in proporci razporejanja družbenega proizvoda oziroma dohodka ostali taki kot jih opredeljuje predlog resolucije. Tudi sprejeti pristop načrtovanja
odnosov brez anticipiranja inflacije v Jugoslaviji še ni operacionaliziran in bo zahteval trimesečno oziroma mesečno preverjanje nominalnih gibanj.
Z ofenzivnim pristopom k konvertibilnemu izvozu, povečanju proizvodnje na kakovostnih vzvodih, s prestrukturiranjem
gospodarstva, odpravo žarišč izgube, pospešenim zaklučevanjem začetih investicij, z neinflacijskim pristopom k oblikovanju sredstev za vse oblike porabe, je v predlogu resolucije dan
poudarek spopadu z žarišči inflacije in pospeševanje gospodarske rasti ob pogoju, da bo sprejeta skupna ekonomska
politika v Jugoslaviji tudi tako naravnana.
Novi izračuni ustvarjanja in razporejanja dohodka v letu
1986 in vključitev stimulacij v celotni prihodek oziroma dohodek, terjajo še preverjanje 18 % deleža akumulacije v dohodku
z vidika razporeditve sredstev stimulacij po njihovi vključitvi v
celotni prihodek, kot tudi z vidika izpolnjevanja z zakoni
oziroma planskimi akti sprejetih obveznosti. Nedogovorjene
in neusklajene so pri tem še obveznosti v SPIZ in obveznosti
za financiranje federacije. Preverjanje bo opravljeno tudi s
pregledom in analizo prispevnih stopenj in drugih obveznosti
po samoupravnih interesnih skupnostih in občinah, kar bo
opravljeno do zasedanja skupščine.
V resoluciji ne ponavljamo obveznosti bank, prevzetih z
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, temveč le opredeljujemo nalogo, da le-te čim hitreje sklenejo
izvedbene samoupravne sporazume v Združenju bank Slovenije in se dogovre glede ugodnejših pogojev v okviru materialnih možnosti v bankah, oziroma samoupravnih interesnih
skupnostih. Pri tem Izvršni svet ugotavlja, da v okviru predvidenega proračuna republike ni možnosti za zagotovitev beneficiran ja obresti v 1987. letu za kmetijstvo in turizem.
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Angažiranje sredstev občanov za vlaganje v produktivne
namene ostaja eno od pomembnih vprašanj, ki presega
domet te resolucije in ki je prisotna pri dograjevanju gospodarskega sistema in ustave, kot tudi pri iskanju novih rešitev v
davčnem sistemu. Zato to ostaja kot usmeritev in naloga iz
srednjeročnega plana.
Za krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti turističnih organizacij združenega dela z ukrepi skupne ekonomske politike smo izoblikovali pripombe na zvezno resolucijo in
dali pobudo za razbremenitev investitorjev na tem področju v
prvih letih po končani investiciji v obliki beneficiranja obresti,
oziroma drugačne razporeditve obresti in odplačila glavnice
po posameznih letih.
V okvirih svobodne menjave dela se programi in sredstva
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti
obravnavajo enakovredno in izenačeno. V predlogu resolucije
planiramo (tako kot smo v osnutku), da se bodo uresničevali
programi, ki so oblikovani s samoupravnimi sporazumi o
temeljih plana, potrebna sredstva za njihovo realizacijo, pa se
bodo združevala v globalu z enako prispevno stopnjo kot v
letu 1986. Pri tem je treba povedati, da prispevne stopnje niso
»nova« planska kategorija, ki nadomešča planiranje programov. Prispevna stopnja je instrument za realizacijo programov iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana. Z izrekom
o gibanju prispevnih stopenj smo gospodarstvu sporočili
(pogoje gospodarjenja), da pri razporejanju dohodka obremenitve za financiranje skupne porabe (brez sredstev za SPIZ) ne
bodo povečane, družbenim dejavnostim pa, da bodo v samoupravnih sporazumih dogovorjene programe izvajale v danih
materialnih okvirih, kar pomeni tudi pritisk na njihovo racionalno obnašanje in gospodarjenje.
V letu 1986 ustvarjeni presežki se skladno z določili zakona
in ureditvijo, sprejeto v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana, vračajo gospodarstvu ali pa se poračunajo v prihodnjem letu. V predlogu resolucije smo se opredelili za njihov
prenos v leto 1987 tako, da bodo skupaj s sredstvi, ki se bodo
natekala po v globalu nespremenjenih stopnjah, izoblikovana
zadostna sredstva za realizacijo planiranih programov in s
tem tudi ohranjanje v decembru 1986 usklajene ravni osebnih
dohodkov v družbenih dejavnostih, v letu 1987.
Do oblikovanja predloga resolucije Odbor podpisnikov
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka
še ni posredoval svojih opredelitev v skladu s sklepom Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
V resoluciji predlagamo pospešeno uresničevanje solidarnostnih sistemov, sprejetih v samoupravnih sporazumih o
temeljih plana ter hitrejše izenačevanje prispevnih stopenj za
zagotovljene programe v okvirih teh sistemov. Upoštevanje
predlogov, da bi se stopnje že v letu 1987 povsem izenačile, bi
pomenilo spremembo solidarnostnih rešitev, pripravo novega
instrumentarija in tudi programov samoupravnih interesnih
skupnosti, nenazadnje tudi spreminjanje nekaterih načel svobodne menjave dela, pa tudi ustavne zasnove občine.
Menimo, da je v letu 1987 potrebno nadaljevati z oblikovanjem ustreznejših rizičnih skupnosti, da bi zagotovili racionalnejše oblikovanje mreže zmogljivosti v družbenih dejavnostih,
njihovo racionalnejše delovanje in ustreznejši vpliv uporabnikov.
II.
V razpravi o osnutku resolucije je okoli 230 subjektov
posredovalo okoli 150 pripomb, pobud in pomislekov na
resolucijo. Izvršni svet predlog resolucije dopolnjuje z več kot
40 dopolnitvami, ki pomenijo vključitev v celoti, delno ali
smiselno 70 prispelih pobud. Nekatere pripombe Izvršni svet
še preverja in bo z njimi dopolnil po potrebi resolucijo amandmajsko. Okoli 20 pripomb je načelne narave in se je Izvršni
svet do njih v bistvu opredelil že v ekspozeju ob obravnavi
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osnutka resolucije v skupščini. V predlogu resolucije ne povzemamo naših opredelitev do oblikovanja skupne ekonomske
politike v Jugoslaviji in zato okoli 15 pripomb s takimi zahtevami ne prevzemamo v predlog resolucije. Prav tako tudi ne
tistih pobud, ki presegajo značaj resolucije in bi njihova
vključitev pomenila menjanje srednjeročnih planskih odločitev v družbenem planu SR Slovenije, oziroma dogovora o
temeljih tega plana in ustreznih samoupravnih sporazumov o
temeljih plana. Te pobude bodo posredovane ustreznim
samoupravnim interesnim skupnostim, da jih upoštevajo pri
eventualnem dopolnjevanju njihovih planskih aktov.
V nadaljevanju dajemo stališča do pripomb, ki jih nismo
upoštevali, pri čemer smo najpomembnejše konkretne pripombe strnili po poglavjih resolucije. Na posamezna mišljenja
zabeležena v zapisnikih in poročilih delovnih teles zborov in
skupščine, bomo predstavniki Izvršnega sveta odgovorili ob
razpravi o predlogu resolucije.
1. Na točko III. resolucije, ki govori o možnostih za ustvarjanje in usmerjanje globalne delitve družbenega proizvoda so
bili posredovani pomisleki glede rasti obsega posameznih
proizvodenj, oziroma obsega storitev (kmetijstvo, hektarski
donos, turizem, promet, trgovina) in dvom v povečanje izvoza.
V Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje bodo preverjanja posameznih stopenj opravili ponovno, ko bodo znane
uskladitve skupne ekonomske politike v zvezni resoluciji. V
Izvršnem svetu menimo, da moramo vztrajati pri usmeritvi v
konvertibilni izvoz, tako z vidika gibanja izvoza v 1986, kot z
vidika nujnosti ustvarjanja deviznih presežkov do leta 1988,
ko zapadejo v plačilo reprogramirana posojila in tudi dolgoročne razvojne opredelitve. To pa hkrati pomeni, da je pri
oblikovanju skupne ekonomske politike potrebno vztrajati na
sprejemu ukrepov, ki bodo podpirali tako usmeritev jugoslovanskega gospodarstva.
Tabelo, ki ponazarja politiko razporejanja dohodka v letu
1987 in globalno opredeljuje obseg aktivnosti v družbenih in
drugih negospodarskih dejavnostih ter možnosti porasta
družbenega in osebnega standarda bo potrebno še preverjati
in dopolnjevati, tako glede na zvezno resolucijo, ukrepe ekonomsko-finančne učvrstitve gospodarstva in bank, financiranje federacije, politiko v SPIZ, kot tudi glede na operacionalizacijo neinflacijskega pristopa.
2. Na finančno, bančno in denarno posojilno politiko in
ukrepe so bile posredovane pobude glede usmerjanja bančnih sredstev za področje kmetijstva, turizem, varstva okolja in
za zagotovitev ugodnejših pogojev pri tem, prav tako naj bi
banke zagotovile tudi ugodnejše naložbe za varčevanje z
energijo in izdajo pomembnih knjig. Z resolucijo naj bi tudi
usmerili oziroma zagotovili uporabo sredstev Poštne hranilnice.
V teh pobudah gre za predloge, ki jih ni mogoče vključiti v
resolucijo, ker banke sredstva usmerjajo s svojimi letnimi
plani. Določene usmeritve za plasman prostih dolgoročnih
sredstev so banke prevzele z dogovorom o temeljih plana, z
resolucijo pa jih zavezujemo, da pospešeno sprejmejo izvedbene sporazume v Združenju bank, da bi sprejete obveze
realizirali. Izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije spremlja Odbor podpisnikov, kateremu bomo te
zahteve posredovali.
Okvirna politika obrestnih mer v državi se določa z odlokom
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter
skupnih temeljev kreditne politike, ki ga vsako leto sprejme
Skupščina SFRJ. Na tej podlagi se v skladu z zakonom o
temeljih bančnega in kreditnega sistema v okviru Združenja
bank Jugoslavije sprejme samoupravni sporazum o politiki
obrestnih mer. Z navedenim sporazumom se na ravni države
določajo obrestne mere ter drugi kreditni pogoji za posamezne vrste depozitov in kreditov bank. Iz teh razlogov je
potrebno predlog razrešiti v okviru banke, pri kateri so podani
taki kreditni zahtevki ter proučiti ali je glede na dohodkovni
položaj banke mogoče v skladu s predhodno navedenim
samoupravnim sporazumom določiti ugodnejše kreditne pogoje.
Drugi odstavek 145. člena zakona o temeljih bančnega in
kreditnega sistema določa, da se zbrana prosta sredstva
Poštne hranilnice uporabljajo za namene, ki so določeni v
planih Poštne hranilnice. Podlaga za sprejetje plana Poštne
hranilnice pa so srednjeročni razvojni plan SFRJ, ustanoviteljic in JLA. Namen uporabe teh sredstev je torej predhodno
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določen z zveznimi planskimi akti. Poleg tega Poštna hranilnica ni podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije. Potrebno bi bilo v okviru skupnega plana PTT
organizacij Jugoslavije zagotoviti si uporabo teh sredstev.
3. Na področju družbenih dejavnosti so se pripombe, ki jih
ni bilo moč upoštevati, nanašale na nevključenost nekaterih
družbenih dejavnosti, zahtevo po ukrepih za zajezitev zaposlovanja v zdravstvu ter program življenja in dela osnovne
šole.
Družbene dejavnosti, ki jih v resoluciji ne omenjamo bodo v
letu 1987 nadaljevale z uresničevanjem nalog in programov in
srednjeročnih planskih aktov, pri čemer po našem mnenju ne
gre za naloge, za katere bi bilo treba z resolucijo zagotoviti
posebne pogoje.
V vseh planskih dokumentih poudarjamo razvoj osnovnega
zdravstvenega varstva in zmanjševanje bolnišnične dejavnosti. Kljub usmeritvam za skrajševanje ležalne dobe in zniževanja števila bolnišničnih postelj, pa se nam število zaposlenih v
bolnišnični dejavnosti, zlasti s širjenjem mreže, povečuje.
Izvršni svet v resoluciji ne predlaga neposrednih ukrepov za
omejevanje zaposlovanja v zdravstvu, ker se je potrebno to
dogovoriti v okviru samoupravne interesne skupnosti ob pripravi normativov in standardov, še bolj pa ob načrtovanju
širitve mreže zdravstvenih ustanov.
Program življenja in dela osnovne šole je že sprejet in se v
letošnjem letu izvaja v sedmih razredih, v letu 1987 pa se bo
izvajal v osmih razredih osnovne šole.
4. Na področju gospodarske infrastrukture danih pripomb
za širjenje prioritet izgradnje cestne mreže (Maribor-Sentilj,
Maribor-Ptuj, Zasavska cesta), ponavljanje nalog v teku na
področju PTT povezav in financiranje modernizacije in gradnje transjugoslovanske železnice, kjer naj bi republika zagotovila financiranje in to vsaka za objekte na svojem ozemlju, ni
bilo moč vključiti v resolucijo.
Menimo, da z resolucijo ne moremo spreminjati planskih
prioritet v izgradnji cestne mreže, strinjamo se s potrebo po
večji koordinaciji urejanja prostora in upoštevanja bodočih
gradenj infrastrukturnih objektov, kar resolucija opredeljuje
kot nalogo v 1987. letu. Naloge na področju PTT povezav, ki
so sprejete v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije (člena
65. in 66.), tako kot drugih nalog ni potrebno ponavljati.
Predlagano pospešeno dograditev elektroprenosnega
sistema na območju Dolenjske regije in pobudo za ustanovitev konzorcija za izgradnjo plinovodnega omrežja bomo
posredovali ustreznima samoupravnima interesnima skupnostima v proučitev in pobudo za dopolnjevanje njihovih planskih odločitev. Glede financiranja modernizacije magistralne
proge Jesenice-Sežana Gevgelija-Dimitrovgrad menimo, da
je to predmet uskladitve interesov v skupnem planu kot tudi
eventualnega dogovora republik in pokrajin, kjer bo potrebno
financiranje urediti na spoznanih skupnih interesih, ne pa
zgolj po teritorialnem načelu.
5. Na področju vodnega gospodarstva podane pobude za
zagotavljanje sprotnega pretoka združenih sredstev za onesnažene vode v okviru območnih vodnih skupnosti v financiranje za izboljšanje kvalitete vode, za enak pristop do sanacije
vseh rek na območju republike ter za napoved zakonske
zagotovitve združevanja sredstev za sanacijo Save, nismo
vključili v predlog resolucije.
Z resolucijo predlagamo prioritetno sanacijo reke Save in
Savinje, kar je vezano na program gradnje hidroelektrarn v
Sloveniji. To ne pomeni, da menjamo odnos do ostalih rek,
ampak da predlagamo ob upoštevanju danih materialnih
možnosti vrstni red reševanja problemov onesnaževanja in
koncentracijo sredstev za to. S tem tudi ne zmanjšujemo
obveznosti in naloge onesnaževalcem.
Obseg sredstev za varstvo voda oziroma za izgradnjo čistilnih naprav je opredeljen v planskih aktih Zveze vodnih skupnosti Slovenije in območnih vodnih skupnosti, ki predvidevajo oziroma omogočajo sprotno porabo za te namene zbranih sredstev pod pogojem, da investitorji zagotovijo lastno
70% udeležbo.
Program ukrepov za izboljšanje kakovostnega stanja reke
Save zaradi izgradnje hidroelektrarn predstavlja osnovo za
koordinirano razreševanje onesnaženosti reke Save in vključuje obveze posameznih udeležencev. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije preko Republiškega komiteja za varstvo okolja
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in urejanje prostora spremlja izvajanje tega programa in bo v
primeru neizvajanja predlagal ustrezne ukrepe v skladu s
svojimi pooblastili in tudi na osnovi določb točke 5.16. družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, če bo
ogroženo uresničevanje temeljnih ciljev tega plana in s tem
družbene reprodukcije v SR Sloveniji.
6. Prav tako nismo sprejeli pobud za uvedbo enotnega
sistema financiranja SLO in DS.
Celotni sistem financiranja neposrednih nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite temelji na občinah kot
temeljnih družbenopolitičnih skupnostih skladno z njihovo
vlogo in odgovornostjo v obrambno zaščitnem sistemu in le
manjši del nalog financira republika. Naloge in potrebe ljudske obrambe se določajo predvsem na podlagi ocen ogroženosti in možnosti delovanja, naravnih in drugih nesreč, morebitnih izrednih razmer aH vojne. Naloge, kot so civilna zaščita,
narodna zaščita, prostorski del teritorialne obrambe,
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obrambne priprave ipd. so pogojene z objektivnimi danostmi
posamezne občine.
Načelo vzajemnosti uveljavljamo le za uresničevanje nalog
splošne ljudske obrambe skupnega pomena za obrambno
pripravljenost SR Slovenije, ki so določene z obrambnim
razvojnim načrtom republike, sredstva pa prispevajo vse
občine v skladu s svojimi materialnimi možnostmi. Uveljavitev
vzajemnosti ne odpravlja ali bistveno ne omejuje z ustavo in
zakonom določene naloge in odgovornosti občin v obrambno
samozaščitnem sistemu oziroma za stanje obrambnih in
samozaščitnih priprav na območju posamezne občine. Dejstvo pa je, da zaradi visoke stopnje inflacije ta program le
delno rešuje probleme omejenih materialnih možnosti v nekaterih občinah.
Z določitvijo prispevne stopnje ali celo z bistveno razširitvijo nalog skupnega pomena, ki bi se enotno financirale po
načelu vzajemnosti (ne solidarnosti) bi bistveno omejili odgovornost občin za stanje obrambno-samozaščitnih priprav na
svojem območju.
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PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike Slovenije
za leto 1987 (ESA-121)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 4.
12. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1987,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom SR Slovenije za leto 1987 (v nadaljnjem
besedilu republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični republiki Sloveniji.
2. člen
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1987 v
višini 113.449.208.240 din se razporedijo za:
— obveznosti v SR Sloveniji
83.491.217.740
- odstopljena sredstva uporabnikom
zunaj SR Slovenije
29.957.990.500
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razporeditev 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.
4. člen
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistično republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom
sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega zakona.
6. člen
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in
organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v
nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o
sistemu državne uprave o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1987 zagotavljajo:
- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti,
- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva opreme in amortizacije,
- sredstva za posebne namene.
poročevalec

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja za finance.

7. člen
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 na notranjo organizacijo in sistematizacijo del
in nalog ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrstnih 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 enakih delovnih
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo.
Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v
organizacijah združenega dela.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi
poročajo Izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dvakrat letno in sicer ob polletju in ob 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 1987, v odvisnosti od realizacije programa dela, zmanjšanega za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta sredstva se lahko
na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom povečajo za
odstotek usklajevanja osebnih dohodkov.
Osnova za zagotovitev sredstev za realizacijo programa
dela je število zaposlenih v septembru 1986, razen v organih
za ljudsko obrambo in notranje zadeve.
V skladu s programom Izvršnega sveta so organi dolžni
zmanjševati število zaposlenih. Izvršni svet bo spremljal uresničevanje programa o zmanjševanju števila zaposlenih.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možne rasti republiškega
proračuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v
letu 1987 dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov.
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11. člen
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev
amortizacije bodo upravni organi združevali sredstva, ki se
jim zagotavljajo za amortizacijo premičnin in nepremčnin.
Način združevanja sredstev določi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
12. člen
Ce se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša
tudi obseg sredstev za delo, na podlagi programa, ki ga potrdi
Izvršni svet.
13. člen
Ce se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz »tekoče proračunske rezerve« na
podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet.
Ce se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo
organa oziroma uporabnika prenesejo v »tekočo proračunsko
rezervo.«
14. člen
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna (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 proračunom določena sredstva.
Organi in delovne skupnosti teh organov smejo prevzemati
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v
mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.
15. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabi teh sredstev, če
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v
| predvideni višini.
' O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna.
16. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo,
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 informiranje,
- Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in
prosvetno kulturno sodelovanje,
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine
- Seizmološki zavod SR Slovenije
- Arhiv SR Slovenije,
- Republiška geodetska uprava
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije,
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Radeče.
18. člen
Prihodki, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu
tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš-

čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naslednji
organi:
- Zavod SRS za družbeno planiranje,
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije,
- Zavod SRS za statistiko,
- Luška kapitanija Koper,
- Zavod SRS za šolstvo.
- Protokol v Izvršnem svetu
19. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu
tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer:
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavnosti zavoda,
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za
kritje izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja
upravnih in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin.
20. člen
Za zakonito in smotorno uporabo sredstev, ki so uporabniku odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito
uporabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi
vodja računovodstva.
21. člen
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance
predložiti predračune in finančne načrte za leto 1987 ter
zaključne račune za leto 1986 najpozneje do 15. marca 1987.
Organi iz 17., 18. in 19. člena so dolžni vskladu z 220. členom
zakona o sistemu države uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih predložiti Izvršnemu svetu v mesecu septembru 1987 v soglasje
okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge uporabnike v naslednjem letu.
Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu za finance do 15. marca 1987 podatke za analizo zaključnih 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 pooblašče, da odloča:
1. o prenosu sredstev, med posameznimi nameni republiškega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov:
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slovenije do višine 100,000.000 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« republiškega proračuna za zneske, ki presegajo 600.000 dinarjev;
za zneske do višine 600.000 dinarjev pa je pooblaščena koordinacijska komisija Izvršnega sveta.
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« se bodo dodeljevala:
- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na ravni
republike,
- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
24. člen
Republiški sekretariat za finance opravlja nadzor:
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov republiškega proračuna po namenu,
obsegu in dinamiki porabe,
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- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali _v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški proračun, in o tem obvesti Izvršni svet.
Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materialno 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 namena,
- odloča o delitvi sredstev uporabnikom proračunskih
sredstev iz postavke »sredstva za spremembe med letom«,
- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
- 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 organizacije« za postavko:
- »ustavne obveznosti«
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 oreganizacije« za postavki:
- »financiranje narodnosti«,
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«.
4. Republiški sekretariat za finance:
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavki:
- »odplačilo anuitet«
- »sredstva za modernizacijo dela državnih organov«
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko:
- »medrepubliški program namembne proizvodnje«.
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in
povračila« za postavki:
- »sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme«,
- »sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti
za kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu«.
V okviru »sredstev za znanost« za postavko:
- »znanstvene raziskave v tekočem letu«.
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko:
- »odškodnine po sodnih sklepih«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavke:
- »sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja visokogorskih planinskih postojank v obdobju
1986-1990«,
- »vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo«,
- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije«
- »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije
in Jugoslovanski investicijski banki«,
- »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 kritje tečajnih razlik«,
- »Univerziada Zagreb«.
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 graditve stanovanj za nosilce
družbenih funkcij v SRS«,
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih
stanovanj za delavce republiških organov«,
- »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih
in pravosodnih organov«,
- »sredstva za zaščito sodnega poslopja v Kopru«,
- »sanacija objektov počitniške skupnosti«.
Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na podlagi programa, ki ga sprejme Izvršni svet do konca januarja
1987.
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 pravicah 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 gospodarstvu« za postavko
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih
dnevnikov«.
10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodarstvo« za postavke:
- »Kobilarna Lipica«,
- »Zavod za ribištvo«,
- »gojitvena lovišča«.
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za postavki:
- »odplačilo afiuitet 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 druge potrebe in intervencije v gospodarstvo« za postavke:
- »Triglavski narodni park Bled«,
- »Spominski park Trebče«,
- »Arboretum Volčji potok«,
- »Notranjski Kraški park«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavki:
- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«.
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- »arhivska dejavnost Inštituta za zgodovino delavskega
gibanja«.
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 pripadnikov 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:
- »dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim jezikom«.
15. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve:
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese 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 gospodarstvu« za postavko:
- »pospeševanje konjereje«.
17. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije:
V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega
okolja« za postavko:
- »varstvo zraka«.
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi
nesrečami« za postavko:
- »sistem obrambe pred točo«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko:
- »nakup prostorov za meteorološko postajo na Kredarici«
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 organizacije« za postavko:
- »Naša žena«.
21. Republiška volilna komisija pri Republiški konferenci
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije:
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavko:
- »sredstva za republiške volitve«.
22. Koordinacijski odbor za proslave pri Republiški konferenci socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije:
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavko:
- »proslave republiškega pomena«.
23. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije: V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene
organizacije« za postavko:
- »mladinsko prostovoljno delo po družbenem dogovoru«.
24. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije:
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo! darstvo« za postavko:
- »TV-15«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavki:
- »zdravstveno-rekreacijski center za vojaške invalide in
udeležence NOV Strunjan«,
- »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«.
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27. člen
Iz postavke »raziskovalne naloge v tekočem letu« se bodo v
letu 1987 dodeljevala sredstva organom, 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 Izvršnemu 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 proračuna SRS za leto 1987.
II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV
OBČINAM
28. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu,
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva).
29. člen
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o
usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in v
skladu z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev,
delovnih ljudi in drugih občanov na območju posamezne
občine s pogojem, da so uvedle občinski davek iz osebnega
dohodka delavcev po stopnji, ki bo opredeljena v dogovoru o
izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v
SR Sloveniji v letu 1987.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki,
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks in
taks parklarjev in kopitarjev.
30. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sredstev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1985 do 1990 v letu 1987.
31. člen
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v
občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti, nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu:
- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v
občini - po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti
teh organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1987, ki
jih določi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
Pri tem se ugotovi obseg sredstev:
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njegovem 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 republiških upravnih organih;
d) za sredstva amortizacije, največ do višine, določene za
republiške uprane organe:
- negospodarske investicije za potrebe državnih organov
- v obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi
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Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopolnilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije;
- 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;
- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih
po enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevanje
občine;
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih
programih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva;
- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planiranja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov
borcev NOV - po merilih, ki jih določi Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora;
- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi
Republiška geodetska uprava;
- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do preživninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti V zvezi z izvajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez
ugotovljene identitete in obveznosti za izločanje v sredstva
rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1987.
32. člen
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino
začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi
dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi
prihodkov občin iz 29. člena ter meril za ugotavljanje obsega
sredstev za splošno porabo iz 31. člena tega zakona.
33. člen
Dopolnilne sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajstinah.
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posamezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v
višini akontacij iz leta 1986, brez sredstev za negospodarske
investicije, povečanih zai60%.
Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški 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 1987.
35. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sredstva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1986 prejemale dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstopljenim delom posebnega republiškega davka od prometa proizvodov lahko financirale celotni program nalog splošne
porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavnosti in gospodarskih intervencij.
V prehodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, ki jih je
odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo po
svojih merilih.

36. člen
Po preteku leta 1987 se na osnovi podatkov Službe družbenega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu, in kalkulativno ugotovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenjenimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za
leto 1987.
Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1988.

III. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 400.000 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 24.
člena),
2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega
knjigovodstva (tretji odstavek 24. člena),
3. Če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v
določenem roku v republiški proračun (22. 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 2.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predračuna in finančnega načrta za leto 1987, zaključnega računa za
leto 1986 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in
drugi odstavek 21. člena).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za
obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za
leto 1987 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična
republika Slovenije najela posojila pri bankah, vendar največ
do zneska 1.000.000.000 dinarjev.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene Izvršni svet.
40. člen
Če bodo prihodki v letu 1987 doseženi v manjšem obsegu,
kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do
višine 1.000.000.000 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 uporabljena za kritje primankljaja, bo SR
Slovenija v letu 1988 vračala v sredstva rezerve z dodatnim 1%
izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen
znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
41. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1987.

OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in Zbor občine Skupščine SR Slovenije sta dne 25. 11. 1986 obravnavala in sprejela predlog za
izdajo zakona z osnutkom zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1987 ter pooblastila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva priporočevalec

pombe, dane v razpravi.
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987
temelji na enakih izhodiščih kot osnutek tega zakona. Ta
izhodišča so:
- da se obseg sredstev za zadovoljevanje splošnih družbe15

nih potreb v letu 1987 oblikuje upoštevajoč obseg pravic
proračunskih uporabnikov v zadnjem tromesečju leta 1986, to
je brez deflatorja;
- da bo pri planiranju sredstev za delo zadržan enak položaj vsem proračunskim uporabnikom;
- da se bo nadaljevala sprejeta politika zniževanja števila
zaposlenih s poudarkom na administrativnem kadru;
- da bo dan poseben poudarek racionalni porabi sredstev
za vse oblike splošne porabe na ravni republike in
- da se davčne obremenitve v letu 1987 v primerjavi z letom
1986 ne bodo povečale.
V predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 ni
vključena bilanca prihodkov republiškega proračuna. Vključitev bilance prihodkov v predlog zakona onemogočajo še ne
sprejete sistemske rešitve na področju financiranja funkcij
federacije, in spremembe v obračunu celotnega prihodka in
dohodka ter spremembe v davčnem sistemu in davčni politiki,
ki naj bi bile uveljavljene že v letu 1987.
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju dne 25. 10. 1986
razpravljala tudi o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije in o osnutku zakona o
določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za
leto 1987. Z osnutkom sprememb in dopolnitev zakona o
financiranju federacije je predvideno, da naj bi temeljni prometni davek v celoti postal izvirni prihodek proračuna federacije, medtem, ko po veljavni ureditvi v višini 50% pripada SR in
SAP, in ga uporabljajo za pokrivanje svoje obveznosti do
proračuna federacije iz naslova prispevka. Na osnovi omenjenih sprememb je pripravljen tudi osnutek zakona o določitvi
skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto
1987, za katerega izvajanje naj bi se sredstva zagotavljala
samo iz izvirnih prihodkov proračuna federacije, to je brez
prispevkov SR in SAP.
Skupščina je v razpravi o navedenem osnutku zavzela stališče, da je z ustavno-pravnega vidika sporna predlagana
sprememba zakona o financiranju federacije in posledično
tudi osnutek proračuna federacije za leto 1987.
Glede na sprejeta stališča Skupščine SR Slovenije, ostaja
odprto vprašanje prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu. Dokler ne bodo v Skupščini SFRJ poenotena stališča o
financiranju federacije in proračunu federacije za leto 1987, ni
po oceni Izvršnega Sveta Skupščine SR Slovenije možno

predložiti virov republiškega proračuna za leto 1987, saj je od
končne odločitve glede financiranja federacije odvisna politika zagotavljana sredstev za republiški proračun.
V osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema predlaga Zvezni izvršni
svet republikam in pokrajinama, da se spremeni davčna
osnova pri davku iz dohodka TOZD v smislu predlaganih
rešitev iz predloga za izdajo zakona o celotnem prihodku in
dohodku z osnutkom zakona. Predlagane določbe iz obračunskega zakona so povzete iz tez za izdelavo sprememb in
dopolnitev zakona o združenem delu. Pred sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu ni možna
uveljavitev rešitev zakona o celotnem prihodku in dohodku in
s tem posledično tudi sprememba davčne osnove.
Glede na navedena odprta vprašanja Izvršni svet SR Slovenije ocenjuje, da v tem trenutku ne more predložiti bilance
prihodkov k predlogu proračun za leto 1987.
Na podlagi dosedanjih ocen in razprav Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da ne bo potrebno v letu 1987
uvajati novih davčnih obremenitev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo takoj, ko bodo
znane sistemske rešitve o financiranju federacije, obračunskega in davčnega sistema ter dokončno usklajena bilanca
prihodkov proračuna federacije za leto 1987, predložil Skupščini SR Slovenije dopolnitev predloga zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1987 z bilanco prihodkov republiškega proračuna za leto 1987.
Pri obravnavi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1987 v skupščinskih telesih ni bilo pripomb na predložen
osnutek zakona. Do nastalih razlik med osnutkom in predlogom zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 na nekaterih postavkah republiškega proračuna, je prišlo zaradi spremembe zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986. Največje spremembe so nastale na postavkah za materialne
izdatke in posebne namene republiških upravnih in pravosodnih organov ter organizacij v skladu z ocenjeno porabo v
zadnjem četrtletju letošnjega leta. Dodatna sredstva za kritje
teh stroškov so bila v letošnjem letu zagotovljena s prenosi
sredstev v okviru sprejetega proračuna za leto 1986. Na podlagi nove ocene poprečne vrednosti dolarja v zadnjem četrtletju letošnjega leta se povečuje tudi obseg sredstev za kritje
ustavnih obveznostih.

TABELA 1
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - SKUPAJ
Predvidena
realizacijo
v 1•198G
400

101
102
110

110

16

DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI
bruto OD delovne skupnosti
usklajevanje OD z rastjo v gosp.
delo v posebnih pogojih
skled skupne porabe
MATERIALNI STROŠKI
AMORTIZACIJA
OSEBNI DOHODKI PREDSTOJNIKOV
IN NAMESTNIKOV
bruto OD predstoj. in namest.
usklajevanje OD z rastjo
v gospodarstvu
POSEBNI NAMENI
SPREMEMBE MED LETOM
SKUPAJ

Zahtevki organov za 1.
1987

Indeks

Predlog IS
za leto
1987 -t-

Indeks
5:2

48.132.198.000
16.123.259.000

1
136,6
135,9

17.744.400.000
45.853.800.000

134.4
134.8

1.022.100.000
505.579.326

1.425.000.000
884.239.000

139.4
174,9

1.385.000.000
505.600.000

135.5
100,0

5.209.076.961
195.231.252

9.053.649.000
2.046.681.000

175.5
510,4

7.318.400.000
495.200.000

140,5
100,0

1.750.100.000
■1.750.400.000

2.343.100.(XX)
2.343.100.000

133,9
133,9

2.343.100.000
2.343.J00.000

133.9
133,9

2.908.857.383

6.547.631.000

238,0

136,0

45.895.993.023 68.423.559.UXJ

149,3

3.957.200.000
120.QJ0.000
'51.978.300.000

35.532.121.124
34.001.115.098

'

135,0

poročevalec

TABELA 1 a
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE

'K O

Predlog IS
za 1.1987

Indeks
5:2

135,9
135,1

32.785.800.000
31.465.800.000

134,6
135,1

1.000.000.000
622.626.000

141,9
172,9

960.000.000
360.000.000

136,3
100.0

173 ,0

4.336.000.000

140,5

19.486.aXJ
19.486.000

5.338.100.000
789.421X00
26.100.aX)
26.IOO.OCO

133,9
133,9

26.100.000
26.100.000

133,9
133,9

Zahtevki organov
za leto 1987

Indeks
3:2

24.353.800.000
23.289.300.000

33.088.426.000'
31.465.800.000

704.500.000
360.000.000
3.085.639.000

Predvidena realizacije) v
letu 1906

N A M E N

DO KDDEK DELOVNE SKUPNOSTI
„bruto OD delovne skupnosti
usklajevanje OD z rastjo v gosp.
delo v posebnih pogojih
sklad skupne porabe

401
402
410

MATERIALNI STROŠKI
AMORTIZACIJA
OSEBNI DOHODKI PREDST. IN NAMEST.
bruto OD predstoj. in nan.
usklajevanje OD z rastjo v gospod.

410

POSEBNI NAMENI
SPREMEMBE MED LETOM

640.081.057

1.036.931.000

162,0

871.000.000
60.000*.000

136.1

SKUPAJ

099.006.057

40.270 /978.U00

143,3

38.070.900.000

135,5

TABELA 1 b
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - BREZ ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE

NAMEN

Predvidena realizacija v
letu 1906

1
DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI
bruto OD delovne skupnosti
usklajevanje OD z rastjo v
gospodarstvu
delo v posebnih pogojih
sklad skupne porabe
MATERIALNI STROŠKI
AMORTIZACIJA
OSEBNI DOHODKI PREDST.IN NAM.
bruto OD predstoj. in nam.
usklajevanje OD z rastjo
v gospodarstvu
POSEBNI NAMENI
SPREMEMBE MED LETOM
SKUPAJ

poročevalec

Zahtevki organov za 1.1907

Indeks
3:2

3

4

Predlog IS
za l.J907

Indeks
5:2

U . .1.78.624 .421
10.715.145.098

15.344.072.000
14.657.459.000

130,1
137,7

14.958.600.000
14.388.000.000

133,0
134,3

317.900.a>J
145.579.326

425.000.OX>
261.613.000

133,7
179.7

425.000.000
145.600.000

133,7
100,0

2.123.437.964

3.715.549.000
1.257.260.000
2.317.0)0;. 000
2.317.000.000

176,6
313,3
133,9
133,9

2.982.400.000

140,5
100,0
133,9
133,9

5.510.700.000

252,7'

20.144.501.fXX)

150,0

3.086.200.000
60.000.000
2'i .099.400.000

495.234.252
1.730.914.000
"1.730.914.000

2.268.776.326
I
I 7.796.986.960

495.200.000
2.317.000.000
2.317.000.000

136,0
134,3
17

TABELA 1 C
RAZPOREJENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV PO NAMENIH IN KORISTNIKIH
Zap.
št.

NAZIV ORGANA

Bruto OD
DS

v OOO din
Delo v po- Sklad skup- Materialni Amortiza- Bruto OD Posebni
sebnih po- ne porabe stroški*
cija
predstoj. nameni
S°J^
in namest.

1. Predsedstvo SR Slovenije
160.634
3.700
2.143
43.253
2. Skupščina SR Slovenije
646.017
22.500
8.571
232.169
3. Izvršni svet Skupščine SRS
469.190
5.100
5.011
151.651
4. Urad IS za narodnosti
3.521
55
934
5. Sekretariat IS za kadrovska vpraš.
157.835
1.472
18.040
6. Protokol IS
_.
492.610
51.700
5.408
36.557
7. Komisija SRS za odnose z ver. skupn.
13.946
130
2.370
8. Ustavno sodišče SRS
157.694
1.809
38.550
9. RS za finance
166.710
1.341
20.214
10. RS za ljudsko obrambo
576.476
5.400
3.921
43.207
11. RS za pravosodje in upravo
687.521
6.856
151.612
12. RK za delo
226.696
1.645
29.435
13. RK za družbeno planiranje
-15.672
163
7.142
14. RK za informiranje
129.042
1.079
36.281
15. RK za zakonodajo
92.357
899
12.999
16. RK za mednarodno sodelovanje
258.620
2.316
21.602
17. RK za varstvo okolja in urej.prostora 297.157
2.736
45.189
18. RK za energetiko
158.062
1.001
21.201
19. RK za industrijo in gradbeništvo
220.429
2.650
86.617
20. RK za tržišče in spi.gosp.zadeve
160.468
1.284
47.208
21. RK za kmetijstvo, gOzd.in prehrano \ 203.591
1.702
29.731
22. RK za promet in zveze
212.504
1.644
41.622
23. RK za borce in vojaške invalide
77.138
523
12.492
24. RK za zdravstveno in soc.varstvo
187.447
1.452
27.979
25. RK za vzgojo in izobraž.ter tel.kult. 127.883
1.066
17.799
26. RK za kulturo
59.381
524
8.357
27. RK za raziskov.dej.in tehnologijo
37.624
325
5.319
28. RK za turizem in gostinstvo
14.557
275
6.223
29. RK za drobno gospodarstvo
20.119
253
6.000
30. Republiška geodetska uprava
119.682
882
13.640
31. Republiška uprava za družb.prihodke 165.898
1.037
19.492
32. Zavod SRS za družbeno planiranje
486.097
4.169
66.227
33. Zavod SRS za statistiko
1 .390.437
13.248
367.156
34. Zavod SRS za medn.znans.teh.
prosvetno in kult.sodelovanje
130.371
958
15.347
35. Hidrometeorološki zavod SRS
654.118
39.800
6.157
279.049
36. Seizmološki zavod SRS
76.962
720
36.146
37. Zavod SRS za varstvo nar.in kult.ded. 118.164
1.170
18.821
38. Zavod SRS za šolstvo
1 .048.954
7.814
137.794
39. Arhiv SRS
166.175
1.617
40.758
40. Republiški štab za teritor.obranbo
247.263
2.151
37.550
41. Luška kapitanija Koper
104.369
985
10.582
42. Svet. za prevent.in vzgojo v cest.prom . 16.333
275
5.477
43. Kazensko pobolj.dom Dem pri Mirni
749.497
61.100
7.763
181.596
44. Kazensko pobolj.dcm Ig pri Ljubljani 107.008
5.700
1.317
13.732
45. OKPD Maribor
84.203
6.800
787
19.080
46. Prevzgojni dom Radeče
339.834
17.100
4.807
17.787
47. Zapori Celje
427.138
44.500
4.544
67.613
48. Zapori Koper
294.640
37.500
3.535
59.246
49. Zapori Ljubljana
535.099
91.000
8.079
84.952
50. Zapori Maribor
376.608
33.100
3.247
45.581
51. Sodišče združenega dela SRS
39.344
675
9.824
52. Družbeni pravobranilec samoupr.SRS
49.309
754
10.913
53. Republiški senat za prekrške
20.762
616
8.493
54. Javno pravobranilstvo SRS
11.370
259
5.196
55. Vrhovno sodišče SRS
133.256
2.018
45.977
56. Javno tožilstvo SRS
22.828
985
.15.850
57. Višje sodišče Celje
53.095
806
20.402
58. Višje sodišče Koper
66.083
1.003
20.482
59. Višje sodišče Ljubljana
161.476
2.548
47.427
60. Višje sodišče Maribor
80.955
1.127
28.374
61. Višje javno tožilstvo Celje
10.066
138
5.598
62. Višje javno tožilstvo Koper
12.951
165
5.249
63. Višje javno tožilstvo Ljubljana
39.457
578
12.760
64. Višje javno tožilstvo Maribor
17.297
412
6.476
SKUPAJ - brez organov za notranje zad. 14.388.000
425.000 145.600 2.982.400
65. Organi za notranje zadeve
31.465.600
960.000 360.000 4.336.000
1
f!L§5;L800 L3§§-000 505.600 Z^?1?-400
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3.738
10.640
47.079
9
1.276
202.177
47
2.348
361
49.694
17.629
378
407
264
349
318
i 526
141
2.533
252
708
115
147
__334
I 169
49
80
61
967
176
,4.595
59.899
678
20.447
3.742
801
2.432
3.810
407
689
6.872
742
1.039
1.171
9.862
3.954
13.953
:1.108
27y
390
361
381
1.115
280
951
192
885
795
12
50
318
8
495.200
495.200

76.899
239.491
137.948
7.975
16.524
7.090
91.435
24.178
16.892
16.152
23.676
15.851
15.193
24.278
22.315
23.959
24.698
23.648
23.822
23.674
15.951
15.814
23.603
24.406
16.088
15.577
16.052
16.088
14.998
17.146
15.918
15.584

19.560
142.974
49.559
486
192.835
620.198
50.369
258
1.600
296.622
205.553
2.516
540
52.898
786
12.674
20.163
12.289
2.295
1.039
'7.142
1.518
1.037
87.187
18.752
16.219
1.676
463
464
6.223
1.596
5.418
265.877

16.485
15.363
15.162
14.885
16.201
7.975

28.509
2.038
10.230
11.036
10.100
8.396
185.915
8.000
400
2.362 11.666
9.665 265.612
8.620 20.713
8.533 33.837
8.317 12.294
8.310 80.103
8.620 70.865
9.214 140.699
8.492 79.512
81.619
•6.725
63.878
476
100.419
418
31.738
158
147.515
4.036
65.661
696
67.677
633
66.992
'519
221.328
1.518
112.691
900
15.066
36
15.486
19
59.652
247
38.148
108
2.317.000 3 086.200
26.100 871.000
2.343.100 3.957.200

poročevalec

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
NAMEN

Predlog nosilca sredstev za leto 1987
spremembe obstoječe ob- nove obveznosti skupaj 3+4
1986
veznosti

415- SREDSTVA ZA INVESTICIJE V
OSNOVNA SREDSTVA
3.208.643.977 15.643.537.909
41fjQ SREDSTVA ZA MODERNIZACIJO
DRŽAVNIH ORGANOV
RS za finance
sredstva za modernizacijo
državnih organov
4151 Sredstva za investicije v gradnjo stćrcvćnj
FS za notranje zadeve
sredstva za investicije v
gradnjo stanovanj organov
za notranje zadeve
RS za pravosodje in upravo
sredstva za investicije v
gradnjo stanovanj nosilcev
družbenih funkcij v SRS
sredstva za investicije v
gradnjo stanovanj delavcev
republiških organov

233.CC0.CC0

391.C00.C00

940-356.000
371.300.000

2.648.822.889
1.349.33?.389

115,5

]70,0
IX),0

230.000.000
230.000.000

100,0
100,0

2.648.822.889
1.349.332.339

281,7
353,3

1.050.856.000
371.360.000

11 ] ,8
100,0

913.306.500

311. .4

293 .282.000

1(X3,0

513.306.500

513.306.500

350,0

146.659.000

100,0

146.623.000

400.000.000

400.000.000

272 ,3

146.623.000

100,0

3*5.214.030

140,1

386.214.000

140,1

1.146.720.030

2.346.032.019

647,2

362 -575.000

100,0

1.146.720.CCO

2.346.032.019

047.2

362.575.000

100,0

1.183.882.019

330,7

349.575.000

100,0

21.000.000
1.146.720.000

162,0

13.000.000

100,0

11.403.833.C61
10.723.833.061

649,5
628,7

2.155.713.000
2.105.713.000

122,8
123,5

680.000.030

1360,0

386.214.000

1.199.882.019

349.574.977

1.183.882.019

poročevalec

3.799.144.000

146.659.000

362-574.977

- specialna oprema organov
za notranje zadeve
RS za pravosodje in upravo
- zaščita sodnega poslopja v
Kopru

391.030.030 ;
331.OCO.aDO

510,6

913.306.500

1.199.832.019

- irr*esticijđ<D vzdrževanje
zgradb republiških upravnih in pravosodnih
organov
- saieclja objektov počitniške skupnosti
- investicije v KPD
4153 Sredstva za investicijska vlaganja v objekte
in opremo posebnega pomena
RS' za notranje zadeve

16.790.257.960

293.282.000

RS za finance
sredstva za odplačilo anuitet
4152 Sredstva za investicijsko
vzdrževanje zgradb republiških upravnih in pravo' 362-574.977
sodnih organov
HS za pravcscdje in upravo

1.146.723. 030

Indeks Predlog za zagoto- Indeks
5:2 vitev sredstev v
7:2
U tu 1987
i r

13.000.000
1.146.730.C00

1.755.713.CCO 11.436.833.061
l.X6.713.CC0 10.723.833.061

50.000.000

100.0
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42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO

TABELA 3
Plan in

Predlog nosilca sredstev za leto 1987
spremembe obstoječe obNove obveznosti Skupaj(3+4)
1986
veznosti

NAMEN

Indeks Predlog za za5:2
feotovitev sred-

Indeks
1-2

stev v letu

1987
8
420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO
OBRAMBO

gQl.OXI.axl

85.003^030

rs za flre-re
- sredstva za medrepubliški
program namembne proizvodnje

191.003.000

66.003.000

129.543.000

RS za ljudsko obrambo
- prenos obveznosti na SR
Slovenijo na podlagi zveznega zakona
Republiški štab za teritorialno obrambo
- sredstva za odplačilo
anuitet iz posojila za
grachjo skladišč

106.100.000

20.000.000

20.000.000

215.543.000

107,2

215.543.000

107,2

66.000.1300

34,6

66.000.000

34,6

106.100.000

23.443.000

43.443.000

13 - SRED5TVA ZA SPODBUJANA RAZVOJA 1N1ERVENCIJE V GC6P0DARSTVU IN SIIMBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
(THU7\R3<0 MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Plan in spre- Predlog nosilca sredstev za letjo 1937
rnarbe 1936
Ctetoječe obvez- Nove obvezSlapaj
nosti
nosti
(3+4)

106.100.000

217,2

43.443.000

217,2

Indeks
5:2

Pirxilog za zagotovitev sredstev
v letu 1987

Indeks
7:2

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI IN POVRAČILA 11.991.543.300 13.316.370.000

18.316.370.000 152,7 16.783.210.000

14O.0

IS za finance
- sredstva za regres za unetna gpojila^varstvo
rastlin in kakovostno sortno seme
- sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti za kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu, uporabljene v drugem polletju 1996

17.518.370.000 156.5 J_S. 985.210.000

142,8

8.916.770.000 179,6

7.383.610.000

148,7

8.031.600.000

200,0

798.000.000

1OJ.0

1.113.208.000

100,0

- sredstva za odkup koruze za
blagovne rezerve
PK za tržišče in splošne gospodarske zadeve
- sredstva za premije pri odkipu pšenice

11.193.543.300 17.518.370.000
4.?64.840.000 8.916.770-000

4.300.000.000

8.001.630.000

RK za informiranje
sredstva za sofinanciranje razlik-v ceni politično informativnih dnevnikov
20

200,0

1.927.903.300
798.000.000

793.000.000

433 - DRUGE POTREBE IN INIERVENOIJE V 0C6P0DARSTV0 1, j 13.208-000 2.761-262.900
4330 - Sredstva za sofinanciranje razlik v ceni
politično informativnih drevnikov

8.601.600.000

798.000.000 100,0
_3.CC0.CCQ

2.764.262.900

?4R-3

947.KO.000

2.500.000.000

2.500.000.000 263,8

917500.000

103,0

947.500.000

2.500-000.000

2-500.CyjQ.000 263,8

947.500.000

100,0

poročevalec

4331 - Sredstva za sofinanciranje drugih glasil
I iopii)] i ška kaiferenca SZDh Slovenije
- "Naša žma"

60.631 .800 139,7
631.800 162

43.390.030

100,0

Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS
- "1V-15"

60.000.000 139,5

43.0C0.0Q0

300,0

433? - Sredstva za financiranje gojitvenih lovišč

24.000.000 200,0

12.000.000

HK za kmetijstvo, gozdarstvo in prelu~ano
- Triglavski narodni park Bled - gojitveno lovišče
- Medved - Kočevje
- Kozorog - Karnik
- Jelen - Snežnik
- Skv^rxist za lovstvo in ribištvo

12.000.000
4.000.000
2.200.000'
2.200.000
1.900.000
1.700.000

24.000.000 200,0

12.000.000

4333 Sredstva za pospeševanje kcnjereje in ribištva

36.343.000

62.071.100 170,8

36.343.CCO

17.500.000 198,2
16.000.000 204,3
1.500.000 150,0

833.000
7.833.000
1.000.000

100,0
100,0
100,0

44.571.100 162,0 '

27.513.0C0

100.0

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Kobilama Lipica
- Zavod za ribištvo
Republiški štab za teritorialno obrambo
- Sredstva za pospeševanje kcnjereje za obrambne
nanene

7.830.000
1.000.000

16.000.000
1.500.000

27.513.000

KTl.O

4 134 - Sredstva za spodbujanje razvoja in varstva
narečne in kulturne dediščine

73.975.000

114.560.000

3.000.000

117.5CO.OCO 150,9

ITK za kulturo
- AitoreUm - Volčji potek
- Spaninski park Trebče
- Triglavski naročili park Bled
- Notranjski kraški park

73.975.000
1.190.000
10.525.000
62.300.000
-

114.560.030
10.700.000
18.000.000
85.860.000
-

3.000.000
3.000.000

117.5(30.000
10.700.000
18.0CO.aO
85.860.000
3.000.000

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V CKVIR1J DPS

155.493.000

300.000.000

-

300.000.000 192,9

iifi.4qn.nm

mo_.

155.493.000

300.000.000

-

300.000.000 192,9

156.493.000

110,0

2.427.512.500 237,2

1.409.830.500

137,8

2.427.512.500 237.2

1.409.830.500

137,8

14.283.550.480 23.805.145.400 3.000.000 23.80o. 145.400 166,7

19.461.741.500

136,3

Kcmisija za pospeševanje skladnejšega r-egicnalnega razvoja v Izvršnem svetu
- sredstva za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SRS
435 - SRELSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO
MAN.) RAZVITIH OBMOČIJ IZVEN OBMOČJA DPS
m za medrarodTo sodelovanje
- prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju
SKUPAJ

(431+433+ 434 + 435)

poročevalec

1.023.306.180

2.427.512.500

1.023.306.180

2.427.512.500

=

161.8
930,4
275,9
137 g

73.975.000

100,0

! 73.975.000 100.0
1.150.000 ' KX),0
1O.525.OD0
100,0
62.300.000
100,0
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45-SREDSTVA. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TABELA 5
NAMEN

450-SREDSTVA ZA IZOBRAZEVANJE
127.063.300
Sekretariat za kadrovska vpra41-580.900
šanja v IS
štipendiranje za potrebe organov v federaciji
11.469.900
štipendiranje za potrebe rep.
upravnih organov
30.111.000
testiranje prosilcev štipendij
dopolnilno strokovno izobraževanje študentov
300.000
R5 za ljudsko obrambo
- štipendije
16.381.800
RS za pravosodje in upravo
- štipendije za potrebe pravoscdja 3 4.546.400
- sred. za srednjo penološko šolo 1.835.400
RK za vzgojo in izobraževanje
61.199.500
ter telesno kulturo
obveznosti do slovenskega
šolstva v zamejstvu
22.800.000
obveznost:, do osnovnega šolanja
pripadnikov drugih narodov v
Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SRS
4.200.000

2_47= :^./740 =
87.397.540

400.000

22.799.880
'64.597.660

100.000
300.000

Indeks
5:2

87.797.543

196,9

87.397.540

210.2

22.799.880

198,8

22.799.880

198,8

64.597.660
100.000

213,1

64.597,660

213,1

1.400.000

300.000
1.400.000

31.338.900.
28.365.500
2.973.400

•31.338.900
28.3 65.500
2.973»400

191,3
195,0
162,0

30.200.900
28.365.500
1.835.400

184,4
195,0
100,0

114.878.200

114.378.200

187,7

114.072.500

186,4

41.020.000

4 L.020.000

179,9

411020.000

179,9

7.269.000

7.269.000

7.269.000

173,1

štipendije mladih iz zamejstva
in otrok slovenskih izseljencev
- stiki s tujino
Zavod za mednarodno znanstveno,
tehnično, prosvetno in kulturno
sodelovanje
- dodatno štipendiranje kadrov
iz manj razvitih DVR po meddržavnih sporazumih
Zavod SRS za šolstvo
izdelava učnih načrtov
- priprava učne tehnologije

,32.900.000

451 - SREDSTVA ZA ZNANOST

J2i^i2iS2===

RS za finance
-raziskovalne naloge v
tekočem letu"

79.480.000

22

Predlog za
Indeks
/zagotovi tev
7:2
sredstev v le'tu 1987
8
J=122^=.-.-=|J>0.065j740__= iSM=JJd-i-= = = = = JŠJ

Plan in spre- Predlog nosilca sredstev za .leto 1987
membe 1986 Obstoječe ob- Nove obvezSkupaj
veznosti
nosti
(3+4)

64.484.000

173-» 1

-

64.484.CXXD

196,0

^ 64.484.000-

.8
196,0

2.105.200

162,0

1.299.500

100,0

196,7

6.101.100

196,7

190,0
194,4
187,0

4.500.000
1.800.000
2.700.000

100,0
100,0
100,0

1.299.500

2.105.200

-

3.101.100

6.101.100

-

4.500.000
1.800.000
2.700.000

6.750.000
' 2.700.000
4.050.000

1.800.000
800.000
1.000.000

232.420.000

1.400.000

6.101.100

8.550.000
3.500.000
5.050.000

=
232.420.000

292,4

=

79.480.000

100,0

poročevalec

<1*32 - SREDSTVA ZA KULTURO
_76l765._1_01_
RK za kulturo
76.755.101
- sofinanciranje druge.izdaje
Enciklopedije Jugoslavije
28.315.325
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije
3.812.200
- sofinanciranje projekta
leksikografije
3.658.800
- sofinanciranje Jugoslovanske kinoteke
1.080.176
- stiki s tujino
327.500
- sofinanciranje simpoziija
"Modinci"
5.000.000
- medrepubliško sodelovanje
150.000
- izdelava osnutka oznak za naravne in kulturne spomenike
150.000
- dnevi kulture
10.000.000
- Društvo slovenskih pisateljev
- sofinanciranje jugoslovanskega
bibliografskega zavoda
2.271.100
4&4 - SREDSTVA ZA SOCIALNO VAFSIV3 31 ^070^500
RS za finance
8.151.000
- odškodnine po sodnih sklepih
RK za kulturo
10.000.000
- socialno zavarovanje samostojnih
unetnikov
RK za varstvo okolja in urejanje
prostora
12.919.500
vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in
rimpih tujih armad v SRS

1
2
•
458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN
pRUŽIN_PADLIH_BORCEV_ 3^763^341 ^000

108^538.611
108.538.611

^000.000
4 ■■ 000.000

•6
_1JL2_i5?§J.§1L_ _ 1_45,JV_ b5L06S.10(>_
112.538.611
146.6 65.065.100

37.000.000

37.000.000

130,7

33.000.000

33.000.000

10.000.000

8
84,8
• 84,8
100,0

406,8'

28.315.325
14.112.200

10.000.000

273,3

3.658.800

100,0

2.500.000
700.000

2.500.000
700.000

231.1
213,7

1.080.175
327.500

100,0
100,0

6.009.411

6.009.411

120.2

5.000.000

100,0

500.000

500.000

333.3

150.000

100,0

150.000
15.000.000

150.000
15.000.000
4.000.000

100,0
150,0

150.000
10.000.000

100,0
100,0

3.679.200

3.679.200

162,0

2.271.100

100,0

10.000.000

10.000.000

122.7

4.000.000

4.000. 000

40,0

25.720.419

25.720.419

199,1

u

4.000.000

=227j8-__22.919^500^

3

4,

5

6

5<1.7

10.000.000

^ 73,8
122.7

12.919.50CJ

100,0

7_

8

^441^399^000

-

RK za borce in vojaške inval ide
3.763.341.000
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV
4.700.000
- zdravstveno varstvo borcev
NOV
95.420.000
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov
2.893.631.000
- varstvo civilnih invalidov
vojne
624.437.000
- varstvo borcev za severno
mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev
10.400.000
- stroški dela posebne kcmisije
za izjemno priznanje pravice do
pokojnine po 51. členu ZTPPIZ
420.000
- republiške priznavalnine
134.333.000

j
6.441.399.000

-

6.441.399.000 171,2

5.875.000

-

5.875.000 125,0

162.214.000

-

162.214.000 170,0

162.214.000 170,0

4.920.000.000

-

4.920.000.000 170,0

4.674.132.000 161,5

1.O93.CJ00.000

-

1.093.000.00Q 175,0

1.014.734.000 162,5

17.680.000

-

17.680.000 170,0

10.400.000 100,0

630.000
242.000.000

-

630.000 150,0
242.000.000 180,1

SKUPAJ(450+451+452+454+458) 4.077.719.901

7.069.943.770

poročevalec

_6_._44_1.3".000 __171,g_ 6.108.600.000 162,3

143.770 173j5

6.100.600.0(x > lf^.3
4.700.000 |ni;()'

420.000
£**e..(XJO.00f)

100 0
180,1

6.519.736.
23

TABELA 6

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
Plan in spremembe 1386

ti A M E N

Predlog nosilca sredstev za leto 1987
Indeks
Obstoječe obNove obvezSkupaj
5:2
veznosti
(3+4)

Predlog za
Indeks
zagotovitev 7:2
sredstev v letu 1987

1
461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN DRUŽBENE
ORGANIZACIJE

4 .548.682 .660

7.040.077.800

2.760.000.000

4.140.000.000

4.140.000.000

256.822.000
Urad za narodnosti
- financiranje narodnosti
175.676.500
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 81-145.500

498.406.000

Sekretariat Izvršnega svetći Skupščine SRS
- ustavne obveznosti

Republiška konferenca SZDL
Slovenije
- sredstva za delo

624.672.862

Koordinacijski odbor za proslave
17.000-000
pri RK SZDL Slovenije
sredstva za proslave republiškega pomena
Republiška volilna kcmisija
32.300.000
- sredstva za republiške volitve
Kcmisija za manjšinska in izse18.486.500
Ijenska vprašanja
- izdatki za zamejstvo
Republiška konferenca ZSM
Slovenije
- sredstva za delo
- pohod "AVNOJ"
- mesec mladosti
- mladinski seminar Alpe-Jadran
- mladinsko prostovoljno delo
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS
- XII. kongres ZSMS
- odhod štafete mladosti

4^8.406.000

194,1

498.406.000

194,1

340.906.000
157.500.000

340.906.000
157.500.000

194,1
154,1

340.906.000
157.500.000

194,1
194,1

1.024 .500.000

1.024.500.000

164,0

843.310.000 135,0

25.000.000 147,1

25.000.000

25.000.000

147,1

11 .300.000

11.300.000

35,0

11.300.000

35,0

29.950.000

29.950.000

162,0

24.040.000

130,0

4.071.600
44.572.294

6.596.000

Slovenska izseljenska matica
86.251.547"
- sredstva za delo
55.966.687
- sofinanciranje revije "Rodna
gruda" •
11.533.760
- sredstva za posebne namene
3.145.500
- sredstva za angleško izdajo revije "Rodna gruda"
15.605.600
24

150.0

382.789.100
228.610.000
1.314.700
877.200
391.200
145.000.000

Republiška konferenca zveze re- zervnih vojaških starešin SRS
55.038.238
- sredstva za delo
37.038.238
- srečanje "Bratstvo in enotnost 86"
18.000.000

£.549 ^03^700^ J 44,0
150,0 4.140.000.000

263.141.679
139.395.285
811.500
541.500
241.500
73.508.000

Republiški odbor zveze zdru122.549.655
ženj borcev NOV SRS
- sredstva za delo
121.200.655
900.000
- volilna skupščina
- sredstva za RO zveze prostovoljcev borcev za severno
449.000
mejo 1918/19

52^000.000

25.000.000

407.789.100
228.616:0001.314.700
877.200
391.200
145.000.000
6.596.000

25.000.000

162,0!

25.000.000
199.714.500
198.800.000

199.714.500
198.800.000

155,0 292.374.100 111,l
164,0 188.200.000 135,0
162,0|
811.500 100,0
162,0 j
541.5«) '100,0
162,0 j
241.500 100,0
197,3 :
73.508.000 100,0
4.071.600 100,0
25.000.000
162,9
154,0

164.070.000 133,9
163.621.000 135,0

914.500

914.500

203,7

449.000 100,0

60.750.000

60.750.000
60.750.000

110,0
164,0

50.000.000 90,£
50.000.000 135,0

160.895.700
91.800.000

186,5
164,0

105.839.900 122.7
75.555.000 135,0

18.700.000
5.095.700

162,0
162,0

11.533.800 100,0
3.145.500 100,0

45.-300.000

290,3 i

15.605.600 100,0

60.750.000

140.895.700
91.800.000

20.000.000

18.700-000
5.095.700
25.300.000

20.000.000

poročevalec

Skupnost slovenksih občin
- sredstva za delo

1,415.400

2.293.000

Društvo za družbene narode za
SRS
- sredstva za delo

2.679.000

Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja
Edvard- Kardelj
- sredstva za delo

14.976.000 _

Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
- sredstva za delo
- adaptacija zgradbe na podla
gi SS
Mednarodni center za upravljanje podjetij v družbeni
lastnini v deželah v razvoju
- sredstva za delo
RK za kulturo
^
- arhivska dejavnost Inštituta
za zgodovino delavskega giban a
J
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska pri NUK

1
Inštitut za narodnostna
prešanja
T
- sredstva za delo

2.293.000

162,0

5.000.000

5.000.000

!
186.6

2.679.000 100,0

24.246.500

24.246.500

162,0

*
14.976.000 100.0

412.168.000

167.0

328.900.000 ' 133,0

389.650.000

167,0

315.000.000 135,0

22.518.000

162,0

13.900.000 100 0

.

247.222.809
233.322.809

405.168.000
382.550.000

13.900.000

22.518.000

6.416.000

10.394.000

10.394.000

162,0

6.416.000 100,0

22.737.300

50.753.000

50.753.000

223,2

22.737.300 lop.p

21.080.100

34.150.000

-

34.150.000

162,0

1.657.200

16.«53.000

-

16.603.000 1.039,1

21.080.100 100 0
'
1.657.200 100,0

2
16.575.000

7.000.000 .
7.000.000

.

-

3!
28.918.000

5
-

6j

28.918.000

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POŠ!jDIC_N^yNm_NESREČ
.101^000^000
RK za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
101.000.000
- odplačilo anui||t kredita za
nabavo avionov gašenje gozdnih in drugih požarov
_96.000.000
- vzdrževanje in koriščenje
'
avionov za gašenje gozdnih
in drugih požarov
5.000.000

189.45SJOO

7

174.5

Ifi.240.000 no.p

' 579,7

211.572.100 100,0

579,7

211.572.100 100,0

l§Zi§

101.000.000 100,0

189.455.200

-

189.455.200

187,6

101.000.000 loo.o

181.355.200

-

181.355.200

188,9

96 000 000 100 0
• •
.

8.100.000

-

8.100.000

162,0

5.000.000 100,0

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN
IZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA
'.=..=:=?~y=======:========:i======i2=ii=~?29========^Li22-292====i2=2^2?2,

9i9°9_
_
——

Q1

l-lidrcmeteorološki zavod SRS
- sredstva za varstvo zidaka

195.220.000

815,9

23.925.000

8

t

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED
ŠKODLJIVCI IN NARAVNIMI
.= =====2H?Šž2i=================I ii=i§2i=2ii== ====iŠiS92=S22=====i-?99-999-99?-1 ■
Hidrometeorološki zavod SRS
- sredstva za obrambo pred točo 211.572.021
26.500.000
1.200.000.000 1.226.500.000

poročevalec

].415.400 100.0

185.200.000

10.020.000

^±9 __ -:23.925.000
100 o
= = -====S==Jtl
23.925.000 100 0
25

4680 - Sredstva za druge splošne družbene potrebe na
območju SRS
574.612.236
RS za finance
- visokogorske planinske postojanke
Republiški odbor zveze združeni boreev NOV SRS
- zdravstveno-rekreacijski
center za vojaške*invalide
in udeležence NOV v
Strun lanu
- muzej ljudske revolucije
RK za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo
- dvojezično .šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim
jezikom

2^28.7411800_

18.661.500

30.232.000

163.881.786

1.627.251.800

7.881.786
176.000.000

7.881.800
1.619.370.000

63.156.250

119.478.000

RK za kulturo
- Kulturni dom Ivan Cankar

127.QCCi.000

—

2

'

3

Republiška geodetska uprava
177.500.000
- geodetska dela na območju SRS

451.780.000

Hidrometeorološki zavod SRS
4.412.700
- nakup prostorov za meteorološko postajo na Kredarici
v
4681 - Sredstva za druge spl.do&>.
potrebe izven območja
8.430.327.831
SRS

-

RS za finance
8.410.327.8D1
- oplačilo inozemskih dolgov
548.000.000
NB Jugoslavije
- odplačilo iiiozemskih dolgov
Jugoslovanski investicij149.850.000
skif banki
odplačilo obroka.kredita NB
249.520.000
Jugoslavije
'plačilo provizije NB Jugoslavije za sredstva, odstopljena SRS v trajno last
4.537.000

^228^^.800

i
387*9

30.232.000> 162,0
'

z

-

18.661.500 10Qt0

1.627.251.800

884,9

183.881.600 100,0

7.881.800
1.619.370.000

100,0
920,1

7.881.800 100,0
176.000.000 100,0

119.478.000

189,2

119.478.000 189,2

5 .

6

4
-

^21-521.300 _ 85,0

451.780.000

7

254,5

6

212.500X300 119,7

t

—

#
12.143.61.7.000

346.350.000 12.4flH.967.000

14S.5

12.479.487.000 148,4

12.143.617.000

346.350.000

12.439.967.000

148.5

12.479.437.000 _143,4

548.000.000

-

548.000.000

100,0

548.000.000 100,0

149.850.000

-

149.850.000

,
100,0

149.850.000 100.0

250.000.000

-

250.000.000

100,2

249.520.000 100.0

4.537.000

-

4.537.000

100,0

4.537.000 100,0

■'

plačilo obveznosti SR3 na podlagi zakona o prenosu sredstev,
pravic in obveznosti na določene TOZD
13.000.000
sredstva za valorizacijo
programa graditve jugoslovanskega dela železniške
proge Titograd - Skader
493.585.201
sredstva za odplačilo anuitet za kredite dane SAP
KOSOVO
40.000.000
sredstva za sofinanciranje
10 "Sarajevo 84"
8.300.000
sredstva za sofinanciranje
"SPENS 81"
5.000.000
sredstva za premoščanje
razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za vpis posojila in plasma sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko.manj razvi tih
republik in AP
163.721.000
sredstva za kritje tečajnih
raZl
"\ za sofinanciranje
..
6.710.814.600
sredstva
in izgrai\je spominskega
obeležja "sremska fronta"
24.000.000
Univerziada Zagreb
SKUPAJ 461+463+464+465+468 13.870.119.718

23.000.000

-

23.000.000

176,9

-

340.000.000
_

-

3« nm nm

201,-3

329.600.000

340.000.000
-

-■ "

-

,

329.600.000

-

329.600.000

10.498.630.000

-

10.498.630.000

21.813.591.800

346.350.000

m 1
<=ui,o
156,4 10.498o.oou.uuu
630 000 ido,4
156 4

_
346.350.000

1.608.370.000 23 . 421.961:800

-

1

40

346.350.000 -

168,9. 19.900.209.100 143,5

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH

NAMEN

n ^ ^
13.000.000 100,0

TABELA 7

Plan in spre- Predlog nosilca sredstev za leto 1987
membe 1986
Obstoječe obNove obvez- Skupaj
veznosti
nosti
(3+4)
,
_2
3
4
6

Indeks
5:2
6^

Predlog za
zagotovitev
sredstev v
letu 1987
^ 7

Indeks
7:2

z

59.532.ega^oocL ,145^1

55.678_.0a3.000

135.0

-

48.432.498.000

136,6 47.864.400.000

134,7

8

SREDSTVA ZA DELO UPRAV-

400 - Sredstva za dohodek delovne skupnosti
35.532.424.424 48.432.498.000
401 - Sredstva za materialne
stroške
402 - Sredstva za amortizacijo

5.209.076.964

9.053.649.000

-

9.053.649.000

175,5 7.318.400.000

140,5

495.234.252

2.046.681.000

-

2.046.681.000

510,0

100,0

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH
ORGANOV
'
7^947 .901.360 24 .534.268.969
410 - Sredstva za osebne dohodke in druge osebne prejemke funkcionarjev in
delegatov
1.750.400.000 2.343.100.000
415 - Sredstva za investicije v
osnovna sredstva
3.288.6-13.977

15.643.537.969

418 - Sredstva za druge potrebe za delo upravnih or_ganov__
2^008^857^383
6^547,331X00
4g SREDSTVA ZA UUDSKO OBRAMBO . gOX .000.000^
86.000.000
poročevalec

■

1.146.720.000 25.680.988.969:

-

495.200.000

331.1 10.099.444.000 127,1

2.343.100.000

133,9 2.343.100.000 133,9

1.146.720.000 16.790.257.969

510,6 3.799.144.000 115,5

129^543.000

__ 6,547.631.000
215.543.000

3.957.200.000
107,2
215^543.030

136,0
107,2
27

43

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA INTERVENCIJE V
GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH CBMočlJ

431 - Kompenzacije premije,
regresi in povračila

■
14.283.550-480 23.805.145.400

3.000.000

23.808. 1<15.400

166,7

18.316.370.000

152,7 16.783.210.000

11.991.543.300

18.316.370.000

-

1.113.208.000

2.761.262.900

3.000.000

433 - Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu

19.061.741.500 136,3
140,0

2.764.262.900

248,3

-

300.000.000

192,9

435 - Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij izven območja DPS
1 OP3.306.1Rn _P.4P7jlP-.500

-

2.427.512.500

44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM
DPS (DOPOLNILNA SREDSTVA
PRORAČUNUOBČINE)

-

550.000.000

100,0

^
^000. J 00,0

434 - Sredstva za hitrejši
razvoj gospodaVsko manj
razvitih območij v okviru DPS

155.493.000

300.000.000

1.113.208.000 100,0

155.493.000 100,0

237,2.. _;L_40.9J83Ch5P0 ,137,8

SM .000.000

550.000.000'

4.077.719.901

7.069.943.770

.6 . 200.000

7.076.143.770

173.5

6.519.736.640 -159,9

450 - Sredstva za izobraževanje

127.063.300

247.865.740

2.200.000

250.065.740

196,8

243.672.040 .191,8

451 - Sredstva za znanost

79.480.000

232.426.000

-

232.420.000

292,4

79.480.000 100,0

452 - Sredstva za kulturo

76.765.101

108 . 538.611

4.000.000

112 . 538.611

146,6

65.065.100

84,8

454 - Sredstva za socialno
varstvo

31.070.500

39.720.419

-

39.720.419

.
127 ,-8

22.919.500

73,8

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

458 - Sredstva za uveljavljanje
pravic borcev, vojaških
invalidov in družin pad1 ih borcev
3.763.341.000 ___6.441.399.000_
46

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE

5.548.682.660

463 - Sredstva za varstvo pred
škodljivci in naravnimi
nesrečami

211.572.021

464 - Sredstva za odpravo
posledic naravnih nesreč

101.000.000

*
189.455.200

465 - Sredstva za varstvo in
izboljšanje človekovega
okolja

23.925.000

185.200.000

28

8 984

-

7.040.077.800

jj'= J——

^
^
168,9 19.900,209.100

143.=>

52.000.000 ' 7.092.077.800

155,9 6.549.703.700

144.0

1.226.500.000

579,7

211.572.100

100,0

189.455.200

187,6

101.000.000

100,0

195.220.000

815,9

23.925.000

100,0

26.500.000 1.200.000.000

i?''9i°?l_ i±-?72

l7!i2

^
<*3-421.961.800

13. 870.139.718 21.813.591.800 1.608.370.000

461 - Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije

468 - Sredstva za druge splošne
družbene potrebe

-=======m=---4—-^=1^9-

10.020.C100

5

14_.718_.T^0OT__^}^J_==l^m4.0^300^ _144A8_
poročevalec

47 IZLCČANJE V STALNO
======S22—Šffi^9=5liiSY2==========flli5§2i?S====i=fe==Si-<59-==
48 DRUGI ODHODKI
102.500.000
(74.000.000)
165.000.000
481 - Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega
prometa
2.500.000
3.000.000

=Z.

®?®_: 650'. OOO

-

165.000.000

-

3.000.000

130,7
■
161,0
120,0

826.650.000 13(5,7
102.500.000 1QQ.Q
2.500.000 100,0

488 - Drugi odhodki DPS (tekoča
100.000.000
Ergrgšggifg.rgggn'gl-.
(71.500.000)
162.000.000
162.000.000 _ i6?.n
100.000.000 100,0
SKUPAJ ODHODKI
(Brez kotizacije)
82.869.061.284 138.383.427.939 2.893.833.000 141.277.260.939 170,5 113:353.824.240 136,8

PREDLOG ZAKONA
o združevanju dela sredstev družbene
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih
1987-1990 (ESA-138)
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 4.
12. 1986 določil besedilo:
- predloga zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih
1987-1990,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

1. člen
Za zagotovitev nemotenega uresničevanja temeljnih ciljev
družbenega plana SR Slovenije 1986-1990 na področju
nujne oskrbe z energijo in nadaljnje izgradnje energetskih
objektov ter izgradnje ključnih infrastrukturnih objektov na
področju prometa in zvez, katerih izvršitev je nujna za družbeno reprodukcijo in za zagotovitev osnovnih potreb in interesov delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij
in skupnosti, se s tem zakonom v letih 1987-1990 zagotavlja
del sredstev za izgradnjo energetskih objektov, za razvoj v
železniškem in luškem prometu, cestnem'gospodarstvu, letališki infrastrukturi, PTT prometu ter za razvoj ključnih infrastrukturnih objektov na področju RTV.
2. člen
Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so
temeljne organizacije združnega dela s področja gospodarstva, ki niso sklenile:
1. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in
premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995;
2. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne
samoupravne interesne skupnosti na nafto in plin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontiuniteti do leta 1995;
3. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samouporočevalec

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milivoj SAMAR, član Izvšrnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Reubliškega komiteja za promet in zveze,
- Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko,
- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za informiranje.

pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije za področje železniškega prometa za obdobje
1986 1990 j
4. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje luškega prometa;
5. Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega
plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve avtomobilskih in magistralnih cest v SR Sloveniji za obdobje
1986-1990;
'
6. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja
PTT prometa ustrezne območne samoupravne interesne
skupnosti za PTT promet za obdobje 1986-1990.
Zavezanci za združevanje sredstev za razvoj v letališki infrastrukturi in za razvoj ključnih infranstrukturnih objektov na
področju RTV za obdobje 1987-1990 so temeljne organizacije združnega dela s področja gospodarstva.
3. člen
Zavezanci združujejo v obdobju 1987-1990 sredstva za
namene iz 1. člena tega zakona po naslednjih osnovah in
merilih:
1. od doseženega čistega dohodka, ugotovljenega v zak^učnem računu preteklega leta, zmanjšanega za del čistega
dohodka za osebne dohodke, obračunane v zaključnem
računu, kot sledi:
29

- zavezanci iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona za elektrogospodarstvo in premogovništvo po stopnji - zavezanci iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona na naftno-plinsko gospodarstvo
po stopnji - zavezanci iz 3. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona za železniški promet po stopnji
- zavezanci iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona za luško infrastrukturo po stopnji - zavezanci iz 5. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona za cestno gospodarstvo po stopnji - zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega
zakona za letališko infrastrukturo po stopnji -

2,26%
2,00%

2,88%
0,49%
3,72%
0,15%

- zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega
zakona za ključne infrastrukturne objekte na
0,40%
področju RTV 2. od vrednosti porabljene energije in telefonskega
impulza, kot sledi:
- zavezanci iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona
in to:
a) uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu
tarifnega sistema za prodajo
30%
električe energije v višini
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo;
b) uporabniki na napetosti 1-35 kV, v smislu
tarifnega sistema za prodajo
52%
električne energije, v višini
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo;
72%
c) uporabniki na napetosti 0,4 kV v višini
od fakturiranega zneska na porabljeno električno energijo;
20%
d) uporabniki komercialnega premoga v višini
od fakturirane cene nabavljenega komercialnega premoga;
- zavezanci iz 6. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona
za potrebe družbene reprodukcije v PTT prome20%
tu v višini
od cene telefonskega impulza.
Zavezanci poravnavajo obveznosti iz prejšnjega odstavka iz
svojih poslovnih sredstev.
4. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 1.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte na podorčju elektrogospodarstva in
premogovništva:
cene 1985
v mio din
Objekt

-

HE Mavčiče
HE Jez Melje
HEZadlaščica
HE Lomščica
HEVrhovo
HE H rastje
HE Boštanj
HEVeržej
HE Blanca

30

Plan 1987-1990
Od tega
Vrednost
objekta
Sredstva Od vrednosti
TOZD porabljene
energije"
138
26
202
62
12
90
801
151
1.136
253
48
361
5.490
1.036
7.807
704
3.728
5.300
5.990
1.131
8.516
3.626
684
5.156
5.959
8.467
1.125

- HEFala, prenova 9.
in 10. agr.
- HE Bistrica (A)
- TE Tuzla VRudnik Djurdjevik
- TE Ugljevik II z rudnikom
- spremljajoči objekti
- za proizvodnjo lignita
- za proizvodnjo
rjavih premogov
- raziskave
- ostalo
SKUPAJ

9.487

1.260

6.674

2.956
19.873
14.767
17.235

393
2.639
1.959
2.216

2.083
13.980
10.376
11.737

38.325
14.308
52.985
206.971

2.510
500
6.244
20.638

12.895
2.652
22.885
109.329

5. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 2.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte na področju naftno-plinskega gospodarstva:
cene 1985
v mio din
Plan
1987-1990
Objekt
Vrednost Od tega sredstva
objekta
TOZD
9.110
14.740
1. Raziskave
4.020
8.290
2. Proizvodni objekti
4.070
16.740
3. Transportni objekti
1.210
2.240
4. Ostalo
18.410
42.010
SKUPAJ

6. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 3.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte železniške infrastrukture:

Objekt

1 Modernizacija prog
Dobova-Jesenice
Sevnica-T rebnje- Ljubljana
Pragersko-Središče
Ljubljana-Sežana
Pivka-Reka
Divača-Koper
Jesenice-Sežana
Prešnica-Pula
Zidani most-Šentilj
2. Modernizacija vozlišč
in ranžirnih postaj
Ljubljana
Jesenice
Sežana
Koper
Celje
Maribor
Novo mesto
Zalog
Tezno
3. Elektronapajalne postaje
4. Remonti prog
SKUPAJ

cene 1985
v mio din
Plan 1987-1990
Od tega
Vrednost
sredstva
objekta
TOZD
19.655
10.046
2.445
2.548
685
1.195
I.255
820
255
406

11.865
5.960
1.523
1.478
618
702
738
462
133
251

9.703
3.779
166
1.719
498
705
875
470
625
866
1.004
II.732
42.094

5.647
2.162
90
1.017
298
414
498
276
367
525
585
7.767
25.864

poročevalec

7. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 4.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte luške infrastrukture:
cene 1985
v mio din
Objekt
Plan 1987-1990
Vrednost
Od tega
objekta
sredstva
TOZD
1. Splošna infrastruktura
2.654
2.094
2. Silos za žito in terminal za
razsute in tekoče tovore
2.682
2.006
3. Integralni transport
2.471
300
Skupaj:
7.807
4.400
8. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 5.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte cestne infrastrukture:
cene 1985
v mio din
Objekt
Plan 1987-1990
Vrednost
Od tega
objekta
sredstva
TOZD
1. Šmarje Sap-Višnja gora
5.790
1.540
2. Obvoznica Maribor - III. etapa
4.657
1.392
3. Južna obvoznica Ljubljana
5.777
3.037
4. Predor Karavanke
18.760
4.906
5. Ruda-Valeta
1.867
1.092
6. Mostovi
313
202
7. Vračilo glavnic že najetih
posojil
21.239
Skupaj
37.164
33.408

9. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 6.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje mednarodne, magistralne in tranzitne PTT
objekte:
cene 1985
v mio din
Objekt
Plan 1987-1990
Vrednost
od tega
objekta
sredstva
TOZD
1. Povečanje spojnih poti
1.066,6
254,8
2. Poštno omrežje
(glavni poštni center)
1.011.6
432,1
3. Telegrafsko omrežje
2.036.7
869,7
(tranzitna in mednarodna
telegrafska centrala s prenosnimi
napravami, razširitev javnega
omrežja za prenos podatkov,
videoteks center)
4. Telefonsko omrežje
4.440
- Telefonska komutacijska
oprema
2.051
876
- Medkrajevni kabli
310
132
- Radiorelejni sistemi - digitalni
280
120
- Visokofrekvenčni sistemi
1.442
616
Ostali telekomunikacijski objekti
356
152
SKUPAJ
8.554,9
3.452,6
poročevalec

10. člen
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje objekte letališke infrastrukture:
cene 1985
v mio din
Objekt
Plan 1987-1990
Vrednost
Od tega
objekta
sredstva
TOZD
- pripravljalna dela na južnem
potniškem terminalu - Ljubljana
185
185
- varnost prometa na slovenskih
1.177
1.177
letališčih (osvetlitev VPS, oprema
za varnost, varnostne ograje, itd.)
SKUPAJ
1.362
1.362

11. člen
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona združujejo sredstva za naslednje ključne infrastrukturne objekte
na področju RTV:
cene 1985
v mio din
Objekt
Plan 1987-1990
Vrednost
Od tega
objekta
sredstva
TOZD
1. investicijski objekti programa
sanacije (predvsem dokončanje
oddaj niškega centra Krvavec,
prselitev oddajnika MariborTezno, oddajniki na Krvavcu,
Plešivcu, Pohorju, Nanosu, 60
pretvornikov, atenski stolp na
Kumu in Nanosu)
1.629
1.629
2. VHF-FM zvočna radiodifuzija
(obnova antenskih sistemov in
zamenjava oddajnikov, s tem, da
bi uresničili možnost uporabe 287
na novo dodeljenih frekvenc v
Ženevi 1984, s čimer bi odpravili
slabosti in pomanjkljivosti pri
sedanjem pokrivanju Slovenije z
radijskimi signali - predvsem
izboljšanje slišnosti ob zahodni
meji in na avstrijskem Koroškem
in Štajerskem)
317
317
3. pokrivanje SR Slovenije s I. TV
programom (s tem bi omogočili še
nekaterim delom Slovenije
sprejemati TV in radijske
programe - odprava sivih in belih
lis)
549
549
4. dograditev programskih in
funkcionalnih zvez (odcepne
zveze, mobilne programske zveze,
zveze za stereofonizaciji,
reporterske zveze)
400
400
5. oddajniški stolp za RTV center
172
172
Skupaj:
3.067
3.067

12. člen
Obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona
zavezanci poravnavajo do 15. dne v mesecu za tekoči mesec v
višini ene desetine obračunanih obveznosti, začenši s 1. marcem 1987. Obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena
tega zakona pa poravnavajo zavezanci v rokih in na način, kot
plačujejo telefonske storitve, porabljeno električno energijo
in nabavljen komercialni premog.
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13. člen
Zavezanci združujejo sredstva po tem zakonu najdlje do 31.
decembra 1990.
Ta sredstva združujejo zavezanci pri ustrezni samoupravni
interesni skupnosti.
Zavezanci, ki sklenejo samoupravna sporazuma po 1. in 2.
točki prvega odstavka 2. člena tega zakona, združujejo sredstva po ustreznem samoupravnem sporazumu od dne, ko
skupščina Posebne samoupravne interesne skupnosti ugotovi, da je zavezanec ta samoupravni sporazum sprejel.
14. člen
O pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi sredstvi,
zlasti glede pogojev, načina in rokov za povrnitev vrednosti
združenih sredstev in za nadomestilo za gospodarjenje s temi
sredstvi, se uporabniki in izvajalci dogovorijo v ustreznih
samoupravnih interesnih skupnostih za območje republike.
Če delavci v temeljni organizaciji združenega dela sprejmejo sklep o odpovedi pravic do vračila združenih sredstev,
se hkrati z vplačilom združenih sredstev prenese na samoupravne interesne skupnosti tudi ustrezen vir sredstev.
15. člen
Samoupravna interesna skupnost, pri kateri se zbirajo zdru-

I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju Zbora združenega
dela dne 25. 11. 1986 obravnavala predlog za izdajo zakona o
združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 z osnutkom zakona in
ugotovila, da je treba zagotoviti nadaljnjo izgradnjo objektov
gospodarske infrastrukture in nemoteno opravljanje nujnih
potreb družbene reprodukcije ter preprečiti škodo, ki bi
nastala zaradi izpada potrebnih sredstev pri graditvi infrastrukturnih objektov na področju prometa in zvez ter izvršitvi
nalog na področju oskrbe z energijo do vključno 1990. leta.
Zbor je podprl sprejem predloga za izdajo zakona z osnutkom
zakona in naložil predlagatelju, da pri pripravi predloga upošteva pripombe in ugotovitve iz poročil delovnih teles zbora in
Skupščine SR Slovenije še posebej v tistem delu, ki se nanaša
na trajanje obveze zavezancev za združevanje sredstev za
obnovo in modernizacijo oddajniškega in prenosnega
omrežja RTV.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so pred zborom
obravnavali: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
združenega dela, Odbor za finance in kreditno-monetarno
politiko Zbora združenega dela in Komisija za informiranje
Skupščine SR Slovenije.
II. UPOŠTEVANJE PRIPOMB, PREDLOGOV,
MNENJ IN STALIŠČ
1. S sprejemom srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 in dogovora o temeljih plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 so družbeno verificirane in
opredeljene naloge razvoja na vseh področjih gospodarske
infrastrukture. Predlagatelj zato meni, da predlog skupine
delegatov 3. okoliša Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
o še enkratnem dodatnem verificiranju družbene upravičenosti s planom in dogovorom opredeljenih razvojnih nalog ni
mogoče sprejeti.
2. Glede na specifičnost organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju PTT prometa in načina sprejema samoupravnih sporazumov o temeljih planov v SIS PTT
prometa Slovenije je predlog te skupnosti za spremembo 6.
točke 2. člena in 13. člena osnutka zakona sprejemljiv in ga je
predlagatelj upošteval v predlogu zakona. Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za
obdobje 1986-1990 predstavlja usklajen zbir elementov
samoupravnih sporazumov o temeljih plana razvoja območnih interesnih skupnosti za PTT promet. Uporabniki PTT stori32

žena sredstva po tem zakonu, tekoče obvešča Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije o uporabi sredstev.
Sredstva, ki se združujejo po tem zakonu, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo investicijskih programov za
področje nujne oskrbe z energijo in za izgradnjo ključnih
infrastrukturnih objektov na področju prometa in zvez, v
skladu s planskimi akti SR Slovenije.
Nadzorstvo nad zakonitostjo namenske uporabe in razpolaganja z družbenimi sredstvi, združenimi po tem zakonu,
opravlja pristojna služba družbenega knjigovodstva.
16. člen
Investitorji, ki uporabljajo po tem zakonu združena sredstva
za izvedbo investicijskih programov, so odgovorni za dosego
rezultatov gospodarjenja z združenimi sredstvi.
17. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izda podrobnejši predpis o načinu obračunavanja in plačevanja obveznosti po tem
zakonu.
18. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

tev pa prevzemajo materialne obveznosti za razvoj PTT prometa s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana razvoja
območnih samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet.
V teh sporazumih so na osnovi izhodišč in meril, dogovorjenih v samoupravnem sporazumu o temeljih plana razvoja PTT
prometa Slovenije zagotovljena tudi sredstva, potrebna za
razvoj mednarodnih in magistralnih PTT zmogljivosti.
3. Predlog skupine delegatov v ZO Skupščine občine Laško,
da bi v 8. členu zakona vključili tudi izgradnjo cest, nujnih za
gradnjo cest ob HC na Savi po mnenju predlagatelja ni sprejemljiv. V predlog zakonske ureditve so vključeni le tisti
ključni objekti cestne infrastrukture, ki jih eksplicitno opredeljuje dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990.
4. V zvezi z 11. členom predloga zakona, ki se nanaša na
obveznost zavezancev za združevanje sredstev za izgradnjo
ključnih infrastrukturnih objektov na področju RTV, je predlagatelj upošteval stališča Komisije Skupščine SR Slovenije za
informiranje, ki je podprla dani predlog in proučila pripombo
delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
glede trajanja obveznosti zavezancev za združevanje sredstev
v ta namen oziroma pripombo Zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije, da bi naj, »kolikor je izgradnja ključnih infrastrukturnih objektov na področju RTV nujna za družbeno reprodukcijo pa samoupravnega sporazumevanja iz
objektivnih razlogov ni bilo možno pravočasno izpeljati, na
predlagani način združevali sredstva za obdobje, ki je
potrebno, da se izpelje postopek samoupravnega sporazumevanja. ••
Problematiko glede zagotavljanja sredstev za nujno
potrebno minimalno obnovo in modernizacijo oddajniškopretvorniškega sistema RTV dejavnosti v SR Sloveniji je predlagatelj širše razčlenil že v predlogu za izdajo zakona in v
obrazložitvi osnutka zakona o združevanju dela sredstev
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih
1987-1990.
Po še dodatni ponovni proučitvi celotne problematike predlagatelj ocenjuje, da je predlagana rešitev edina realna pot za
sofinanciranje nujno potrebne, minimalne obnove in modernizacije ključnih infrastrukturnih objektov na področju RTV.
Rešitev je po mnenju predlagatelja utemeljena še zlasti z
naslednjim:
- oddajniško in prenosno omrežje RTV je osnovni pogoj
za nemoteno opravljanje oziroma širjenje RTV programov
oziroma radiodifuzne dejavnosti, je tehnološko najzahtevnejši
in strateško izredno pomemben element radiodifuzije.
Pomeni hrbtenico tega specifičnega medija javnega obveščanja. Stanje in razvoj tega posebnega sistema zvez, ki skupaj z
poročevalec

drugimi telekomunkacijskimi sistemi tvori osnovne elemente
teleinformatike, je izjemnega družbenega pomena;
- pretežni del objektov in naprav, ki tvorijo oddajniški in
prenosni sistem RTV, je popolnoma iztrošenih, tehnično in
funkcionalno izrabljenih in že zdavnaj amortiziranih. To dejstvo že resno ogroža normalno delovanje celotnega sistema,
oziroma bo lahko v bližnji prihodnosti popolnoma onemogočilo normalno oddaljanje radijskih in televizijskih programov;
- rezultat prizadevanj v skladu z družbenimi usmeritvami
glede iskanja sistemskih virov za financiranje oddajniškoprenosnega sistema RTV v preteklem srednjeročnem obdobju
je bila opredelitev v dogovoru o temeljih srednjeročnega
plana za obdobje 1981—85, da naj republika v proračunu
zagotovi del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo prenosnih naprati za RTV, s katerimi bo zagotovljeno pokrivanje
celotnega slovenskega prostora z osrednjimi radijskimi in
televizijskimi programi. Na tej podlagi je bil pripravljen dogovor o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega
sistema RTV Ljubljana za obdobje 1984-1986, v katerem je
bilo predvideno, naj bi SR Slovenija in občine v treh letih
združile skupaj 35% potrebnih sredstev (28% občine in 7%
republika), ostali del sredstev pa DO RTV Ljubljana. Skupščina SR Slovenije je avgusta 1984 sprejela zakon o sofinanciranju programa obnove, ki je bil podlaga za realizacijo obveznosti republike, občinam pa je priporočila, da pristopijo k
dogovoru o zagotavljanju sredstev za obnovo RTV infrastrukture. Akcija za sklenitev tega dogovora v občinah se je začela
že jeseni 1983, vendar kljub priporočilom Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta in aktivnosti Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ni dala pričakovanih rezultatov, saj je
k dogovoru pristopila le slaba tretjina občin. Veliko težav je
bilo tudi pri zagotavljanju sredstev s strani tistih občin, ki so k
dogovoru pristopile, saj so od načrtovanih 340 mio din v treh
letih občine doslej združile le 24 mio din. V letu 1985 je bila
struktura deležev v investicijah programa obnove naslednja:
RTV 86,82%, republiški proračun 11,31%, občine pa le 1,87%.
Republika Slovenija je v tem obdobju redno zagotavljala svoj
finančni delež iz sredstev republiškega proračuna. Predvsem
zaradi izpada sredstev s strani občin program kot je bil zastavljen ni bil realiziran v celoti, kar je bilo razvidno tudi iz poročil,
ki jih je RTV v skladu z določili zakona redno pošiljala Skupščini SR Slovenije. Nepopolna realizacija programa obnove je
povzročila tudi slabšanje stanja oddajniško-prenosnega
sistema RTV v celoti (predvsem je bila prizadeta izgradnja
pretvornikov za prvi TV program);«
- za obdobje 1986-1990 so v DO RTV Ljubljana pripravili in
na skupščini RTV Ljubljana, (ki je sestavljena dvodomno, ker
zagotavlja širši družbeni vpliv) tudi sprejeli program obnove
in modernizacije RTV infrastrukture. V njem so opredelili
izgradnjo tistih investicijskih projektov, ki so življenjskega
pomena, če naj RTV še v prihodnje v celoti opravlja svojo
družbeno funkcijo, tako glede obsega kot glede kvalitete.
Program obsega predvsem investicije, ki bolj pomenijo sanacijo oziroma nadomestilo že zdavnaj iztrošenih objektov in
naprav, ki so že presegli svojo življenjsko dobo in so tehnično
in funkcionalno popolnoma izrabljeni (v ilustracijo: kar veliko
število oddajnikov na pomembnih oddajnih točkah je starih
več kot 15 let, medtem ko je amortizacijska doba oddajnika
približno 10 let). V programu so zajeti tudi tisti investicijski
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objekti, ki pomenijo obnovo oddajniške in VHM-FM radiodifuzne mreže, s čimer bi dosegli večjo in boljšo pokritost
Slovenije z osrednjimi radijskimi in TV programi, pa tudi
uresničili možnost uporabe s tkim. ženevskim planom pridobljenih frekvenc. V program je vključen tudi del investicij iz
obdobja 1984-1986, ki niso bile realizirane zaradi izpadlega
pričakovanega deleža občin (predvsem oddajni center Krvavec in TV pretvorniki za I. TV program);
— s predlagano rešitvijo v tem zakonu bi združili sredstva za
sofinanciranje tistega dela programa obnove infrastrukturnega sistema RTV, ki po svojih temeljih in namenih sodi med
skupne osnove celotnega telekomunikacijskega sistema.
Tak predlog za sofinanciranje v višini 3.067 mio din predstavlja 0,26% deleža sredstev temeljnih organizacij združenega dela v razpoložljivih sredstvih za investicije v SR Sloveniji^ za obdobje 1986—1990, ter je konkreten prispevek k uresničevanju planskih usmeritev k povezovanju telekomunikacijskih zvez oziroma vzpostavljanju enotnega telekomunikacijskega sistema v SR Sloveniji. Proces razvoja, modernizacije
in poenotenja telekomunikacijskega sistema v SR Sloveniji,
se je začel. V postopku sprejemanja sta zvezni in republiški
zakon o sistemu zvez, PTT, RTV in nosilci drugih sistemov
zakona so sklenili poseben samoupravni sporazum o usklajevanju telekomunikacijskih sistemov zvez v SR Sloveniji, pripravlja se projekt razvoja telekomunikacij v SR Sloveniji itd.
Vseh teh in drugih aktivnosti — še zlasti glede samoupravnega združevanja sredstev za financiranje infrastrukturnega
sistema RTV in drugih ključnih elementov za vzpostavitev
enotnega telekomunikacijskega sistema - ni mogoče izpeljati takoj, ampak je možno pričakovati njihovo celotno realizacijo šele do konca tega srednjeročnega obdobja!
- glede na usmeritve po zmanjševanju sredstev za splošno
porabo, oziroma ohranjanju njihovega obsega na ravni leta
1986 in ob dejstvu, da samoupravno združevanje sredstev
občin že v minulih treh letih ni dalo pričakovanih rezultatov in
ker bodo, po drugi strani vzpostavljeni vsi potrebni zakonski
in samoupravni pogoji za razvoj, financiranje in delovanje
celotnega telekomunikacijskega sistema v SR Sloveniji postopoma, do konca tega srednjeročnega obdobja, je po oceni
izvršnega sveta predlagana rešitev edina realna pot za sofinanciranje programa obnove in modernizacije ključnih infrastrukturnih objektov na področju RTV v tem srednjeročnem
obdobju.
5. Skupina delegatov 41. okoliša Skupščine občine Maribor-Tabor je predlagala, da se v 15. člen zakona vnese obveznost, da SIS tekoče obveščajo o uporabi sredstev ne le Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, ampak tudi zavezance po tem
zakonu. Predlagatelj meni, da je obveščanje o tem sestavni
del redne dejavnosti ustreznih SIS in da zakonska obveznost
ureditve obveščanja o tem ni potrebna. Vsaka SIS mora redno
obveščati vse udeležence — uporabnike in izvajalce o uresničevanju svojega letnega in srednjeročnega programa razvoja.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Zakon ne nalaga novih materialnih obveznosti družbenopolitičnim skupnostim in njihovim organom, prav tako pa sprejem zakona ne bo zahteval dodatnih administrativno-strokovnih in drugih postopkov ter opravil za njegovo izvajanje.
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PREDLOG ODLOKA
o odstopu posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov občinam v letu 1987 (ESA-162)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 4.
12. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O ODSTOPU POSEBNEGA
REPUBLIŠKEGA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV
OBČINAM V LETU 1987,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance.

1. člen
SR Slovenija odstopa občinam v letu 1987 del posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov, ki se po zakonu o
spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list
SRS, št. 6/84, 4/85, 37/85 in 43/85) plačuje po splošni stopnji
13,5%.
Navedeni davek, vplačan na območju posamezne občine,
se odstopa posamezni občini po naslednjih stopnjah:
1. Ajdovščina
3,20
2. Cerknica
6,00
3. Črnomelj
6,00
4. Dravograd
6,00
5. Gor. Radgona
4,00
6. Hrastnik
6,00
7. Idrija
6,00
8. Ilir. Bistrica
6,00
9. Koper
2,50
10. Krško
5,00
11. Laško
6,00
12. Lenart
6,00
13. Lendava
6,00
14. Litija
5,00
15. Ljutomer
5,10
16. Logatec
2,50
17. Mb. Pesnica
2,20
18. Mb. Pobrežje
2,20
19. Mb. Rotovž
2,20
20. Mb. Ruše
2,20
21. Mb. Tabor
2,20
22. Mb.Tezno
2,20

23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Ormož
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroš.
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slov. Gradec
Slov. Bistrica
Slov. Konjice
Šentjur
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Titovo Velenje
Zagorje
Žalec

6,00
5,00
0,20
3,30
6,00
1,50
0,60
6,00
1,50
3,00
6,00
0,50
0,50
0,20
1,20
6,00
6,00
6,00
3,60
3,50
0,10
0,10
6,00
1,50

Z dogovorom o izvajanju politike na področju splošne
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987 bo določena
višina rasti splošne porabe na ravni občin v navedenem letu.
Občinam, ki jim ocenjeni prilivi prihodkov ne bodo zadoščali
za pokritje dogovorjenega obsega porabe, bo odstopljen del
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, ki se
plačuje na območju posamezne občine po splošni stopnji
13,5%. Odstopljeni del posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov bodo prejemale le tiste občine, ki bodo
imele uveden davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji
0,75%, kar je tudi opredeljeno v 2. členu predloga dogovora o
izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v
SR Sloveniji v letu 1987.
V predloženem odloku je določena stopnja odstopljenega
dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov
posamezni občini. Stopnja je izračunana glede na višino
ocenjenega primanjkljaja lastnih prihodkov do dogovorjene
porabe občine. Največji delež, ki ga prejme posamezna
občina, je 6,00% stopnja vplačanega posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov od splošne stopnje na območju

posamezne občine. Višino odstopljenih prihodkov posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov bo služba družbenega knjigovodstva praznila iz prehodnih računov na vplačilne račune občin.
Občine, ki jim prilivi odstopljenega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov do izračunane višine po
tem odloku in lastni prihodki ne bodo zadoščali za pokritje
dogovorjenega obsega splošne porabe, bodo prejemale
dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Način zagotavljanja manjkajočih sredstev bo urejen v zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1987.
Ker se bo splošna poraba usklajevala med letom z ugotovljeno rastjo dohodka in bo potrebno občinam zagotoviti
različne višine odstopljenega dela posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov, je z odlokom dano Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije pooblastilo (enako kot v prejšnjih letih), da lahko med letom spreminja višino tega davka,
oziroma poveča ali zmanjša število občin, ki se jim odstopa
davek. S tem bo omogočeno posameznim občinam financiranej izračunanega obsega dogovorjene porabe po sprejetem
dogovoru občin.

2. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko spremeni deleže
iz 1. člena tega odloka in določi deleže tudi občinam, ki v 1.
členu niso navedene zato, da omogoči financiranje dogovorjenega obsega splošne porabe v posamezni občini.
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1987.

POBUDE DELEGATOV DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
do pobude Dušana Kosa, delegata
Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije v zvezi s problematiko
regresiranja in izvajanja popustov za
skupinska potovanja otrok in mladine
Duško Kos, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije je dal naslednjo delegatsko pobudo:
V vsej Jugoslaviji so otroci in mladina pri organiziranih
potovanjih z vzgojnoizobraževalnimi in drugimi pomembnimi
smotri, upravičeni do olajšav, tako da potujejo bistveno
ceneje. Te olajšave veljajo v javnem potniškem prometu za
prevoze z avtobusi, z vlakom, z ladjo in gondolskimi žičnicami, SR Srbija priznava tudi regres za prevoze z letalom.
Cenejše prevoze omogočajo prevozniki s komercialnimi
popusti, Izvršni sveti skupščin republik in pokrajin ter deloma
tudi samoupravne interesne skupnosti s sredstvi za regresiranje teh prevozov.
Na zvezni ravni je bil v letu 1977 podpisan Družbeni dogovor o olajšavah otrok in mladine v notranjem potniškem
prometu, ki so ga podpisali Izvršni sveti skupščin republik in
pokrajin in Gospodarska zbornica Jugoslavije.
V medrepubliškem Družbenem dogovoru so udeleženci
sprejeli obveznosti, da si bodo prizadevali, da bodo pri prevozih otrok in mladine v notranjem prometu znašali popusti
skupaj 70% od redne cene prevoza. Prevozniki so pri tem
sprejeli obveznost, da bodo zagotavljali komercialni popust v
višini 30% od redne cene prevoza. Izvršni sveti skupščin
republik in pokrajin pa so sprejeli obveznost, da si bodo v
okviru svojih pravic in obveznosti prizadevali, da bodo sprejeti republiški oz. pokrajinski predpisi, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo razlike med skupnim zneskom popusta pri ceni
prevoza (70%) in med zneskom komercialnega popusta (30%)
regresirane iz sredstev proračuna republike oz. pokrajine ali
pa iz sredstev zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti.
SR Slovenija ni želela pristopiti k medrepubliškemu dogovoru, ker zaradi omejenih sredstev ne bi mogla zagotavljati
40% regresa (to je razlika med 70% in 30%). Ker pa ta dogovor
ne določa fiksnih obveznosti, ampak le orientacijsko višino
olajšav, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k temu dogovoru pristopil in ga je v njegovem imenu podpisal takratni
predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze.
Sistem popustov in regresov v SR Sloveniji v srednjeročnem
obdobju 1981—1985.
Z namenom, da se zagotovijo otrokom in mladini poceni
prevozi z javnimi prometnimi sredstvi s ciljem nadaljnjega
izobraževanja in vzgoje, spoznavanja kulturnih vrednot, razvijanja športnih panog, rekreacije in šolskega športa, spoznavanja domovine, predvsem krajev iz NOB, aktivne izrabe prostega časa, oddiha in razvedrila, so se v SR Sloveniji udeleženci z Družbenim dogovorom dogovorili za popuste in
regrese pri skupinskiih potovanjih.
Upravičenci do popustov in regresov
Pravico do regresov in popustov (znižane vožnje) imajo
skupine otrok in mladine z najmanj 5 oseb, ki niso starejše od
27 let in spremljevalci za naslednja organizirana skupinska
potovanja:
1. za šolske in poučne izlete in potovanja učencev in študentov v okviru vzgojno-izobraževalnih programov šol vseh
stopeni ter
poročevalec
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2. za potovanja, ki jih oraganizirajo organizacije:
- v okviru Zveze telesnokulturnih organizacij za potrebe
kvalitetnega športa, športne rekreacije in šolskega športa,
- v okviru programov Počitniške zveze Slovenije;
- v okviru programov Zveze socialistične mladine Slovenije;
- v okviru programov Planinske zveze Slovenije, Zveze
tabornikov Slovenije, Zveze organizacij za tehnično kulturo
Slovenije, Gasilske zveze Slovenije, Strelske zveze Slovenije,
Glasbene mladine Slovenije in Rdečega križa Slovenije;
Udeleženci, ki so popuste in regrese zagotavljali:
Železniško gospodarstvo Ljubljana in organizacije združenega dela s področja avtobusnega prometa in žičnic dajejo
popust:
- za opravljene prevoze na rednih vožnjah od polne cene
prevoza;
- za posebej dogovorjene prevoze z avtobusi pa v obliki
nižje dogovorjene cene;
Udeleženci:
Izobraževalna skupnost Slovenije
Telesnokulturna skupnost Slovenije
Kulturna skupnost Slovenije
Skupnost otroškega varstva Slovenije
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pa zagotavljajo sredstva za regresiranje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po 2. odstavku 3.
člena dogovora dolžan spremljati izvajanje sistema popustov
in regresov in zagotavljati izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije v skladu z medrepubliškim dogovorom. To pomeni poskrbeti, da bodo zagotovljena sredstva za regresiranje iz sredstev proračuna aii pa iz sredstev samoupravnih interesnih
skupnosti. Na podlagi tega določila zagotavljajo sredstva za
regresiranje tudi v tem srednjeročnem obdobju proračuna SR
Slovenije, čeprav v dogovoru ni naveden med udeleženci, ki
dajejo sredstva za regrese.
Višina sredstev, ki jih prispevajo posamezni udeleženci, se
je vsako leto določila z aneksom.
Višina popustov in regresov
Od leta 1967 do leta 1980 so bile v SR Sloveniji olajšave za
vse vrste prevozov enotne, tako da so se otroci in mladina
prevažali po ceni, ki je znašala le 40% polne cene prevoza. Ta
višina olajšav je v SR Sloveniji obveljala tudi po letu 1977, ko
je bil podpisan medrepubliški družbeni dogovor.
Z Družbenim dogovorom za obdobje 1981-1985 pa so bile
v SR Sloveniji dogovorjene različne višine regresov. Z višjimi
regresi za prevoze z vlakom in z avtobusi po rednih progah
naj bi vzpodbudili organizatorje potovanj, da bi se v večji meri
odločali za te cenejše prevoze.
Z družbenim dogovorom določena višina regresov
v obdobjih 1981-1985 je naslednja:
skupen
popust
za posebej dogovorjene prevoze
z avtobusi
60
za prevoze z avtobusi po
rednih progah, z ladjo
in gondolsko žičnico
70
za prevoze z vlakom
80

popust
prevoz.

regres

30

30

30
30

40
50

Podrobnejši postopek za uveljavitev pravic do regresov in
popustov določa odbor udeležencev družbenega dogovora s
posebnimi navodili, ki jih je sprejel za vsako leto posebno.
2. Najresnejše vprašanje delovanja sistema popustov in
regresoy je vse večje zaostajanje za rastjo cen prevozov:
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leto

regresi skupaj

Indeks

1980
1981
1982
1983
1984
1985

26,805.509
27,979.563
23,328.000
26,359.484
30,153.600
45,629.400

100
104
87
98
112
170

ind. cen. Ind. cen
avtob.
žel.
100
100
136
120
156
139
207
220
310
300
480
395

Razkorak ima za posledico ukinitev regresa, ker so sredstva
izčrpana in to se v zadnjih letih zgodi že sredi leta. Drugod v
Jugoslaviji problem rešujejo z intervencijo iz proračuna, pri
nas pa ta vir usiha in ga v nastopajočem srednjeročnem
obdobju ne predvidevamo več. Sicer so deleži po dajalcih
regresov naslednji:
1981 1982 1983 1984 1985
IS
35,0 27,4 23,9 20,9 13,8
ISS
48,7 49,1 48,7 49,2 59,5
KSS
4,7 6,2 7,0 7,1
7,0
TKSS
5,2 8,2 8,3 10,1
8,4
Sk. otroškega varstva
6,4 9,1
8,3 12,7 11,3
Zdravstvena skupnost
- 3,8
Tako so bili regresi ukinjeni:
- v letu 1981: 1. november
- v letu 1982: 15. julij
- v letu 1983: so bila sredstva z dodatno zaostritvijo kriterijev
skozi vse leto
- v letu 1984: 15. september
- v letu 1985: 1. avgust
Iz navedenega je razvidno, da so se sredstva v bistvu realno
vsako leto zmanjševala. Torej samoupravne interesne skupnosti in drugi podpisniki Družbenega dogovora niso združevali dovolj sredstev.
3.
Relativno zmanjševanje sredstev za regresiranje v primerjavi z rastjo cen je povzročilo:
- močno upadanje obsega potovanj otrok in mladine, saj
je bilo v letu 1981, ko je za dogovorjene prevoze z avtobusom
znašala dogovorjena cena za prevoženi km 28,00 din opravljenih več kot dvakrat več potovanj kot v letu 1984, ko je znašala
ta cena 69,80 din;
- ukinjanje regresiranja v posameznem letu običajno že v
mesecu septembru ali pa še prej, tako da otroci in mladina
niso bili deležni dogovorjenih regresov;
- določbe družbenega dogovora o stopnji regresiranja se
niso uveljavljale v vsem dosedanjem srednjeročnem obdobju,
temveč so jih udeleženci družbenega dogovora znižali z navodili za uveljavljanje regresov, ne da bi hkrati spremenili družbeni dogovor. Tako so bile stopnje regresiranja, določene v
družbenem dogovoru, v letih 1983 in 1984 znižane in so
znašale po posameznih letih:

- za posebej dogov.
prevoze z avtobusi
- za prevoze z avtob. po
rednih progah, z ladjo
in z gond. žičnicami
- za prevoz z vlakom

1981-82
(po Dr.
dogov.)

1983

1984

1985

30

20

20

20

40

40
50

40
40

40
40

50

Odbor udeležencev je spremljal tudi druge ukrepe za usklajevanje razkoraka med potrebnimi., in razpoložljivimi sredstvi
kot so preusmerjanje na cenejše prevoze, omejevanje trajanja
potovanj in krčenje programov (zlasti programov družbenih
organizacij in društev ter organizacij ZSMS).
V zadnjih letih je odboru udeležencev družbenega dogovora uspelo, da je precejšnje število potovanj preusmeril na
prevoze po železnici. Z višjimi regresi za prevoz z vlakom
(50% do leta 1983, 40% 1984, 1985), ki so tako preusmerjanje
vzpodbujali, se je delež prevozov z vlakom od 19% v letu 1980
povečal za 32% v letu 1984. Seveda pa so na tako preusmeritev vplivale tudi visoke cene avtobusnemu prometu.
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Stimuliranje prevozov z vlakom v letu 1985 ne daje rezultatov, saj se je delež te oblike skupinskega potovanja od 1984
do 1985 zmanjšal od 32% na 18,4%, porasel pa delež posebej
dogovorjenih prevozov z avtobusi od 66% na 79%.
4.
Ena pozitivnih posledic diferencirane stopnje regresiranja
pa tudi ukrepov odbora udeležencev je sprememba v strukturi
koriščenja sredstev za regresiranje.
Deleži posameznih vrst prevozov v skupnih sredstvih za
regresiranje v letu:
1984
1985
dogovorjeni prevozi z avtobusi
66,00% 79,01%
prevozi z vlakom
32,00% 18,40%
prevozi z avtobusi po rednih progah
0,5%
0,14%
prevozi z ladjo
1,5%
2,45%
prevozi z gondolskimi žičnicami
100%
100%
Skupaj
Popusti organizacij, ki opravljajo prevoze
Organizacije, ki opravljajo prevoze z avtobusi po rednih
progah kot tudi Železniško gospodarstvo Ljubljana, dajejo pri
opravljenih prevozih 30% popust na polno ceno prevozov,
kakor je to določeno v družbenem dogovoru. Za dogovorjene
prevoze z avtobusi pa so popusti iz leta v leto manjši. V letu
1984 pomeni dogovorjena cena le 11% popusta. To pomeni,
da pri posebej dogovorjenih prevozih tudi prevozniki niso
uresničevali določb družbenega dogovora. Delež posebej
dogovorjenih prevozov z avtobusi v sredstvih za regresiranje
je 79%. Ker dajejo prevozniki za te prevoze le 11% popusta to
pomeni, da znaša dejansko skupni popust za pretežni del
prevozov le okrog 30% (20% regresa in 11% popusta prevoz^
nikov).
Vsled povedanega smo zgodaj spomladi leta 1985 pristopili
k pripravam na novo srednjeročno obdobje in zagotavljanju
sredstev za regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine. Tako smo v juliju 1985 poslali vsem podpisnikom osnutek novega družbenega dogovora, nato pa sklicali nemalo
število sej podpisnikov družbenega dogovora, da bi le-tega
dogovorili in uskladili. Sporna so bila predvsem določila, ki so
govorila o virih zbiranja sredstev, ker določeni financerji,
predvsem samoupravne interesne skupnosti, razen Izobraževalne skupnosti in Skupnosti otroškega varstva, niso hotele
pristopiti k družbenemu dogovoru oz. prevzeti določen del
finančnih obveznosti, kot je predvideval sam osnutek družbenega dogovora. Polemika in dogovarjanje je trajalo do letošnje spomladi, ko je tudi odbor za polit, sistem in družbene
dejavnosti obravnaval omenjeno problematiko, ter konkretno
tudi sam družbeni dogovor ter dal povsem konkretne pripombe, hkrati pa prevzet obveznosti, da bo v skladu z zveznim
in republiškim družbenim dogovorom pomagal pri razreševanju problematike.
Ko je že kazalo, da se bo problematika pričela hitreje
razreševati, s pomočjo Izvršnega sveta SRS, ki mu to nalogo
nalaga zvezni družbeni dogovor in smo tudi osnutek republiškega družbenega dogovora pripravili v skladu s sugestijami
Odbora za politični sistem in družbene dejavnosti pri Izvršnem svetu SRS, pa je že naslednja seja odbora podpisnikov
pokazala, da predstavnik IS postavlja nove zahteve po spremembah, samoupravnih aktov, ki naj bi to problematiko urejali v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Zato je sekretar RK SZDL, tov. Geza Bačič, sklical razgovor
z vsemi podpisniki družbenega dogovora. Na tem razgovoru
je bilo povedano, da so pripravljeni prispevati finančna sredstva; Izobraževalna skupnost Slovenije, Skupnost otroškega
varstva in Telesnokulturna skupnost Slovenije. Vendar bi ta
sredstva znašala le okrog 60,000.000 din, kar pa je le okrog
40% sredstev, ki bi jih potrebovali v letošnjem letu po že
pripravljenem finančnem planu, po katerem bodo zahtevki za
regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine prihajali
(plan predvideva porabo 145,776,249 din za leto1987. Sredstva bi prispevali:
- Izobraževalna skupnost 50,000.000 din
-Skupnost otroškega varstva 7,000.000 din
- Telesnokulturna skupnost ima za vse družbene dogovore
(skupaj tri - MDA, mladinska periodika, regresiranje potovanj) predvidenih le okrog staro milijardo
poročevalec

Na tem razgovoru je predstavnik IS Skupščine SR Slovenije
povedal, da bo IS izpolnjeval obveznosti družbenega dogovora, vendar ko bo pripravljen tako, da ga bo moč sprejeti. Pri
tem pa je že spregledal, da je ravno sedanji družbeni dogovor
in samoupravni sporazum pripravljen najprej po navodilih
Komiteja za vzgojo in izobraževanje in telesno kulturo ter nato
še Odbora za polit, sistem in družbene dejavnosti pri IS
Skupščine SRS.
Na sestanku, ki je bil v okviru RK SZDL, je bilo dogovorjeno
med ostalim, da bodo vsi podpisniki (vključno z IS) do 1. 9.
poslali svoje pripombe na družbeni dogovor in samoupravni
sporazum Republiške konference ZSMS. Bilo je tudi poudarjeno nesorazmerje pri dajanju popustov prevoznikov, glede
na redne cene, zato je IS prevzel obveznost, da bo do gornjega datuma (1. 9.) sklican razgovor z avtobusnimi prevozniki in ŽG Ljubljana. NITI ENO NITI DRUGO NI BILO OPRAVLJENO.
Kje pridobiti ostala sredstva?
Menimo, da je vsled zelo akutne situacije Izvršni svet SRS
dolžan izpolniti svojo vlogo ne le zaradi tega, ker je podpisal
zvezni družbeni dogovor, ki še vedno velja, temveč tudi zato,
ker je nerešena situacija na tem področju dosegla tolikšne
dimenzije, da lahko ima škoda tudi gospodarsko škodo.
Vsled povedanega dajemo pobudo, da Republiški Izvršni
svet nemudoma ukrepa ter pripravi ustrezen sistem razrešitve
problematike regresiranja skupinskih potovanj otrok in mladine.
Odgovor na pobudo oz. ustrezen sistem razrešitve naj
Izvršni svet pripravi do naslednje seje zborov Republiške
skupščine SRS.
V zvezi s to pobudo je Družbenopolitični zbor sklenil, da se
jo na podlagi 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
pošlje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Pobuda se
pošlje v obravnavo tudi Izobraževalni skupnosti Slovenije,
ki naj se do pobude opredeli in z Izvršnim svetom Skupščine
SR Slovenije sodeluje pri pripravi odgovora nanjo.
Zbor je tudi sklenil, da naj odgovorna to pobudo predhodno
obravnava odbor Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za družbenoekonomske odnose in skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene
dejavnosti.
1. Obširno obrazložena delegatska pobuda vsebuje točen
prikaz razmer na področju regresiranja skupinskih potovanj
mladine in so zato v smislu orisa stanja potrebna le manjša
dopolnila:
a) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 7. 2. 1985 obravnaval obširnejšo informacijo o sistemu regresov in popustov za
skupinska potovanja mladine in ob tej priliki tudi pozval
odbor udeležencev družbenega dogovora, da nemudoma pripravijo nov dogovor za obdobje 1986-90, ki bo tak, da bo
zagotavljal normalno delovanje sistema skozi vse leto. Ob tem
je bilo tudi opozorjeno, da skladno s sprejeto usmeritvijo
Skupščine SR Slovenije republiški proračun v naslednjem
srednjeročnem obdobju ne bo več udeležen pri financiranju
regresov.
Prvo delovno gradivo za družbeni dogovor 1986-90 je bilo
dotedanjim podpisnikom posredovano maja 1985, delo na
izdelavi osnutka oz. predloga družbenega dogovora pa se je
zavleklo do januarja 1986, ko se je stari dogovor že iztekel. V
osnutku je bilo upoštevano, da Izvršni svet oz. republiški
proračun ni več udeležen med dajalci sredstev za regresiranje. Ob obravnavi predloga v Izvršnem svetu-je bila podana
sugestija, ki jo je predlagatelj sprejel, da je treba ločiti vsebino
družbenega dogovora od materialnih obveznosti udeležencev, ki jih je treba urediti z ustreznim samoupravnim, sporazumom. Na tej podlagi sta bila do aprila 1986 izdelana nova
osnutka družbenega dogovora o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok in mladine in pa samoupravnega sporazuma o medsebojnih obveznostih o načinu združevanja
sredstev za regresiranje in izvajanje popustov v letu 1986.
Odbor IS za politični sistem in družbene dejavnosti je imel
ključno pripombo k 5. členu samoupravnega sporazuma, v
katerem se še vedno predvidevajo sredstva proračuna, s
čemer se Izvršni svet glede na veljavni zakon o proračunu ni
mogel strinjati. Junija 1986 je Republiška konferenca ZSMS
opremila oba osnutka dokumentov še s finančnimi kazalci po
skupinah koristnikov. določilo samoupravnega sporazuma, ki
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opredeljuje udeležbo Izvršnega sveta, pa je ostalo nespremenjeno.
Ugotoviti moramo, da postopek sklepanja družbenega
dogovora in samoupravnega sporazuma o skupinskih potovanjih otrok in mladine še ni zaključen in se financiranje v
letošnjem letu lahko odvija le po sklepu o začasnem financiranju, ki so ga sprejeli udeleženci starega dogovora.
b) Kljub pravočasnim opozorilom Izvršnega sveta vsem
dosedanjim podpisnikom družbenega dogovora in večkratnim sestankom z njimi ob koncu leta 1985 in v prvi polovici
leta 1986, sta le Izobraževalna skupnost Slovenije in Skupnost
otroškega varstva v svoje samoupravne sporazume o temeljih
planov 1986-90 sprejeli obveznost sofinanciranja. Od prevoznikov se je na popuste, skladno z dogovorom v Skupnosti
jugoslovanskih železnic, obvezalo Železniško gospodarstvo
Ljubljana. Avtobusi prevozniki so se prav tako obvezali, da
bodo višino popustov poenotili z ostalimi jugoslovanskimi
avtobusnimi prevozniki v okviru Splošnega združenja prometa Jugoslavije. Hkrati so predlagali, da bi bila višina popustov različna glede na nihanja v zasedenosti prevoznih kapacitet. To je bilo ugotovljeno na posebnih sestankih s prevozniki, ki jih je Republiški komite za promet in zveze organiziral
na podlagi sklepa, sprejetega na posvetu pri sekretarju Republiške konference SDZL Slovenije. Takšno stanje pri prevzemanju materialnih obveznosti je prišlo v hudo nasprotje z
določili družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma,
v katerih so opredeljeni koristniki sredstev in katerih število bi
se naj povečalo, razširili pa bi se naj tudi nameni (žičnice,
potovanja zunaj SR Slovenije ter znižanje najmanjšega števila
v skupini).
V letu 1986 je tako zagotovljenih le tretjina sredstev od
tistih, ki bi bila sicer potrebna za pokrivanje vseh namenov.
Takšen razkorak pa seveda postavlja pod vprašaj delovanje
celotnega sistema regresiranja in je tudi osnovni razlog za
zastoj pri sprejemanju družbenega dogovora oz. samoupravnega sporazuma.
2. V drugi polovici leta 1985 so stekle aktivnosti za spremembo in dopolnitev družbenega dogovora o popustih otrok
in mladine v notranjem potniškem prometu, ki so ga 1976.
sklenile socialistične republike in socialistični avtonomni
pokrajini. Pobudo zanje so dali najprej prevozniki, ki nameravajo znižati svoj del popustov s 30% na 20%, nato pa še
Socialistična republika Bosna in Hercegovina, ki predlaga
občutno zoženje namenov potovanj zgolj na skupinska potovanja za šolske in strokovne ekskurzije, predvidene v programu šole oz. visokošolske organizacije. Na tej podlagi je
izdelan tudi osnutek družbenega dogovora o spremembah in
dopolnitvah družbenega dogovora o popustih otrok in mladine v notranjem potniškem prometu, do katerega se bo
morala opredeliti tudi SR Slovenija. Osvojitev predloga Socialistične republike Bosne in Hercegovine bi pomenila, da se
tudi viri sredstev zožijo na dve interesni skupnosti, ki združujeta vzgojnovarstvene in vzgojnoizobraževalne organizacije Izobraževalno skupnost Slovenije in Skupnost otorškega varstva Slovenije. Ti dve pa sta edini tudi že sprejeli obveznosti
regresiranja skupinskih potovanj.
3. V letu 1986 je bil obseg regresi ranih skupinskih potovanj
otrok in mladine skrajno omejen tudi zato, ker Izobraževalna
skupnost Slovenije in Skupnost otroškega varstva Slovenije
nista nakazali vseh predvidenih sredstev, kar je izhajalo iz
sklepov njunih skupščin, da nakazila v drugem polletju zavisijo od dokončne sklenitve družbenega dogovora oz. samoupravnega sporazuma, ki pa nista bila podpisana zaradi zavrnitve v Kulturni skupnosti Slovenije, Telesnokulturni skupnosti
Slovenije in Zdravstveni skupnosti Slovenije.
4. Zahtev po vključitvi sredstev proračuna v regresiranje
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni mogel sprejeti, saj bi
bilo to v nasprotju s sprejetim zakonom o proračunu v letu
1986, v katerem takšna obveznost ni predvidena. Takšne
zahteve so tudi neskladne z dolgoročnimi usmeritvami Skupščine SR Slovenije o krčenju proračuna. Na tej podlagi je moral
Izvršni svet vztrajati na spremembi določila v samoupravnem
sporazumu, ki določa finančne obveznosti republiškega proračuna pri regresiranju.
5. Glede na prikazano stanje se Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije skladno s svojimi obveznostmi iz Družbenega dogovora o popustih otrok in mladine v notranjem potniškem
prometu zavzema za naslednje poti reševanja problemov
regresiranja skupinskih potovanj mladine t/ SR Sloveniji:
a) Upoštevaje celotne razmere pri sklepanju družbenega
dogovora o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok

in mladine za obdobje 1986-90 in Samoupravnega sporazuma o medsebojnih obveznostih in načinu združevanja sredstev za regresiranje in izvajanje popustov v letu 1986 bosta
Izobraževalna skupnost Slovenije in Skupnost otroškega varstva Slovenije v mesecu novembru v celoti nakazali sredstva,
predvidena za ta namen, v njunih samoupravnih sporazumih
o temeljih planov.
b) V smislu neizogibne uskladitve predvidenih namenov
skupinskih potovanj z razpoložljivimi viri sredstev bi morala
Republiška konferenca ZSMS kot predlagatelj samoupravnega sporazuma o medsebojnih obveznostih in načinu združevanja sredstev za regresiranje in izvajanje popustov v letu
1986 tako preoblikovati zadevne člene, da bi postala razvidna
soodvisnost med dajalci in prejemniki sredstev. V primeru, ko

posamezni predvideni dajalci sredstev ne podpišejo sporazuma oz. od njega odstopijo, mora to pomeniti tudi ustrezno
zoženje seznama potencialnih koristnikov sredstev. Glede na
izločitev republiškega proračuna iz sistema regresiranja, je to
edini način prilagajanja obsega skupinskih potovanj finančnim možnostim.
c) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzel za
pospešitev postopka sprejemanja medrepubliškega dogovora
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o popustih otrok in mladine, pri čemer se bo zavzemal, da bi v okviru
realnih možnosti ohranili sistem regresiranja, kompatibilen s
programi samoupravnih interesnih skupnosti, ki skrbijo za
celovit razvoj mlade generacije.

MNENJE
Skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti k
pobudi Duška Kosa, delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v
zvezi s problematiko regresiranja potovanja otrok in mladine
Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti
je na 5. seji, dne 13. novembra 1986
obravnavala pobudo Duška Kosa, ki jo je
ta dal na seji Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije dne 24. 9. 1986 v
zvezhi z razrešitvijo problematike regresiranja potovanj otrok in mladine.
Delegati so za obravnavo prejeli pobudo delegata, pismo Počitniške zveze Slovenije in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude.
Skupina delegatov je v razpravi menila,
da stališče Izvršnega sveta ne daje celovitega odgovora za razrešitev očitno pereče problematike regresiranja potovanj
otrok in mladine in to ne za leto 1986 in
za naslednje obdobje ter tudi ne po predlaganih spremembah medrepubliškega
dogovora. Prav tako ni dan odgovor glede odgovornosti nekaterih samouprav-

nih interesnih skupnosti, ki ne pristopijo ustrezen vir (npr. del davka od alkoholnih
k samoupravnemu sporazumu in ne pijač), da bo ta problematika trajno rešeprevzamejo obveznosti za te namene.
na. Pri tem ne bi smeli prezreti, da so se
Delegati so bili od predstavnika Izvrš- prav zaradi izpada proračunskih sredstev
nega sveta seznanjeni, da bosta Izobra- v te namene odločilno zaostrile možnosti
ževalna skupnost Slovenije in Skupnost za organiziranje skupinskih tekmovanj
otroškega varstva Slovenije pokrila za le- otrok in mladine in da so ta potovanja '
to 1986 že znane zahtevke, v prihodnje pomembno prispevala k uresničevanju
pa bi morale samoupravne interesne vzgojnoizobraževalnih, kulturnih in druskupnosti v svoje letne plane vključiti tu- gih smotrov. V kolikor pa se ragresiranje
di sredstva v te namene in jih kriti sklad- prenese na samoupravne interesne skupno s programom potovanj. Prav tako se nosti pa je potrebno regrese vključiti v
je potrebno še do konca letošnjega lata programe in zagotoviti ustrezna sredpoenotiti z avtobusnimi prevozniki za da- stva. V tem primeru bi moral Izvršni svet v
janje popustov. Glede predloga SR Bos- skladu s svojo odgovornostjo pospešiti
ne in Hercegovine za zoženje namenov dogovarjanje za razrešitev tega problepotovanj, ki bi bila deležna popustov, pa ma. V nobenem primeru pa ne bi smeli
je bilo pojasnjeno, da Izvršni svet še ni dopustiti, da bi bili bistveno okrnjeni ali
celo črtani obiski kulturnih in drugih priizoblikoval svojega stališča.
Delegati so bili enotnega mnenja, da bi reditev oziroma poučna potovanja zaradi
moral Izvršni svet še v tem letu poiskati neuspešnega dogovarjanja.

POROČILO
k stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude delegata
Družbenopolitičnega zbora v zvezi s problematiko regresiranja skupinskih potovanj
otrok in mladine in k mnenju skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije
za družbene dejavnosti
Člani odbora so problematiko regresiranja potovanj otrok in mladine obravnavali na seji 17. 11. 1986. Seznanjeni so bili

s stališčem Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in z mnenjem Skupine delegatov za družbene dejavnosti in ga tudi

kot svoje mnenje posredujejo Družbenopolitičnemu zboru v obravnavo.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v zvezi s pobudo delegata
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije Duška Kosa glede regresiranja
skupinskih potovanj otrok in mladine in s stališčem Izvršnega sveta ter skupine
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti in odbora
Družbenopolitičnega zbora za ekonomske odnose do te pobude
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. novembra
1986 v zvezi s pobudo delegata Družbenopolitičnega zbora Duška Kosa glede
regresiranja skupinskih potovanj otrok
in mladine in s stališčem Izvršnega sveta, ter skupine delegatov vseh zborov
Skupščine SR Slovenije za družbene

dejavnosti in odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose do te pobude, na podlagi 40. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
SKLEP
1. Zbor se je seznanil s stališčem Izvrš-

nega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s problematiko regresiranja in izvajanja popustov za skupinska potovanja
otrok in mladine, kar sta obravnavala tudi
skupina za družbene dejavnosti in odbor
za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora.
2. V vseh razpravah, kot tudi v dosedaporočevalec
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njih razpravah na seji Družbenopolitičnega zbora je bilo ugotovljeno, da je treba
problematiko regresiranja in izvajanja
popustov za skupinska potovanja otrok
in mladine razrešiti, sicer bodo bistveno
okrnjeni cilji, ki jih želimo s tem institutom doseči na izobraževalnem, kulturnem, telesnokulturnem in nekaterih z njimi povezanih področij.
3. Zbor meni, da je treba pospešili samoupravno sporazumevanje na tem po-

dročju, pri čemer nosi posebno odgovornost Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
kot podpisnik medrepubliškega dogovora o teh vprašanjih. Pri tem naj Izvršni
svet in samoupravne interesne skupnosti, ki so doslej regresirale potovanja, poiščejo možnost, da se sredstva v te namene zagotavljajo še naprej v okviru programov ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma naj se prouči možnost, da se del sredstev v te namene

ZBOR OBČIN
STALIŠČE
do pobude Valterja Capla, delegata iz
občine Radlje ob Dravi za sprejem
zakona o izločanju dela dohodka kot
rezultat dela v izjemno ugodnih
naravnih pogojih
Valter Capel, delegat iz občine Radlje ob Dravi je dal
naslednjo delegatsko pobudo:
»Občina Radlje ob Dravi je zemljepisno bogata občina,
vendar je vrsto let sledila razvoju drugim s počasnejšimi
koraki. Razvoj in prizadevanja za boljši jutri pa težijo naprej.
Na razvoj občine so na začetku izgradnje močno vplivale tudi
hidroelektrarne, ki so v letih do danes povzročile poleg ugodnih začetnih rezultatov tudi precejšnje negativne trende pri
odseljevanju prebivalstva z višinskih krajev v občini. V zadnjih
desetih letih pa ugotavljamo, da se tudi na področju elektroenergetskih organizacij združenega dela, kljub nižji proizvodni ceni električne energije, problemi upravljanja in rezultati zaostrujejo do take mere, da je nujno sprožiti in zahtevati
sistemske rešitve odnosno znotraj elektrogospodarstva Slovenije.
Želimo opozoriti na aktivnosti, ki smo jih v občini Radlje ob
Dravi sprožili že v letu 1979 in 1980. Za izdvajanje in usmerjanje dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo
hidroakumulacijske objekte. Reke so naravno bogastvo, izkoriščanje vodne energije pa predstavlja dohodek tako za elektrogospodarstvo kot panogo in za občino, v kateri so ti proizvodni objekti.
In to so hidroelektrarne. V elektrogospodarstvu niso doseženi dohodkovni odnosi, kjer bi bila cena na trgu tudi osnova
zagotavljanja celotnega prihodka TOZD elektrogospodarstva.
Celotni prihodek TOZD je le del priznanih stroškov proizvodnje, ki ne upošteva tistega dela dohodka, ki je rezultat tudi
naravnih danosti.
Ugotavljamo, da je povprečna lastna cena energije TOZD
Hidroelektrarne v radeljski občini bistveno nižja, toda od
prodajne cene kot od poprečne lastne cene drugih hidroelektrarn in sploh drugih vrst energije.
Kljub doseženim in preseženim fizičnim planskim kazalcem
proizvodnje ter proizvodnih cen pa TOZD Hidroelektrarne na
našem območju pa tudi širše v SR Sloveniji, ugotavljajo konstantno izgubo iz leta v leto. Posledica takega načina obračuna rezultatov, ki mirno lahko rečemo, da so prevedeni
kakor komli ustreza, je ta, da so te TOZD avtomatično izključene iz vseh možnih oblik združevanja sredstev za gospodarski razvoj v občini, tako za infrastrukturo, kmetijstvo itd.
Drug učinek takšnih neugodnih odnosov znotraj elektrogospodarstva se odraža na zniževanju deleža družbenega proizvoda, ki ga ustvarjajo te organizacije združenega dela v občini.
Občina Radlje ob Dravi ostaja s krajevnimi skupnostmi še
naprej v krogu obmejnih in manj razvitih občin v Sloveniji.
Naravna bogastva in dohodek le tega pa se jačajo tendence,
da se odliv v večja središča še povečuje.
Da zagotovimo vsaj del sredstev za vračilo za razvoj kraja,
kjer se dohodek kot dokaz naravnih danosti tudi dejansko
ustvarja, je Skupščina občine Radlje ob Dravi že v letih 1979 in
1980 zahtevala in dala pobudo za sprejem zakona o izdvajanju
poročevalec

zagotavlja tudi preko republiškega proračuna, upoštevajoč pri tem predloge delovnih teles.
4. Zbor obenem predlaga, da se samoupravno sporazumevanje o regresih za
skupinska potovanja otrok in mladine
opravi za daljše časovno obdobje ter
podpisniki samoupravnega sporazuma
določijo nosilce izvajanja samoupravnega sporazuma.

dela dohodka, ki je rezultat dela Hidroelektrarn v izjemno
ugodnih naravnih pogojih.
Po dveletnih mukah in prizadevanjih za sprejem zakona je
Skupščina SR Slovenije sprejela sklep, s katerim je ugotovila,
da navedeni zakon v predloženem besedilu ni sprejemljiv.
Sprejela pa je tudi zadolžitev za parcialno rešitev problematike poslovanja elektrogospodarskih OZD.
Ugotavljamo, da se problematika od takrat ni izboljšala, pač
pa se je še bolj zaostrila. OZD na tem področju v naši občini iz
tromesečja v tromesečje ne vedo kakšni bodo rezultati in
ukrepi za saniranje izgub.
O vseh strokovnih in drugih predlaganih rešitvah in pobudah, ki jih je Skupščina SR Slovenije obravnavala v letu 1970
in 1980 ne bi govorili dolgo in podrobneje razpravljali.
Zagotovo so sklep, predloga zakona ter drugi materiali
ostali v predalih na kdovekaterem nivoju. Menimo, da je
potrebno to problematiko ponovno proučiti zato, ker pobudo
ni podala le občina Radlje ob Dravi, ampak vrsta drugih občin
v SR Sloveniji.
Ugotavljamo tudi, da so ostali nerealizirani tudi naslednji
sklepi Zbora občin Skupščine SR Slovenije, in sicer:
1. Problematiko, ki izhaja iz pobude Skupščine občine
Radlje ob Dravi, je potrebno oceniti z vidika kriterijev razporejanja na osnovi skupnih vlaganj v ustvarjanje dohodka, ustreznosti kriterijev o zagotavljanju stopnje razvitosti ter z vidika
nadaljnjega uveljavljanja družbenih in ekonomskih odnosov
na področju elektrogospodarstva, zlasti dohodkovnih odnosov in položaja temeljnih organizacij združenega dela v tej
panogi.
2. Glede na to, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije to
problematiko uredi v okviru pripravljajočega se zakona o
energetskem gospodarstvu, zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter v okviru priprav
za sklenitev dogovorov o temeljih družbenega plana SR Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje.
Hkrati naj prouči in skupaj z interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije predloži najkasneje do predložitve
osnutka družbenega plana SR Slovenije, možne rešitve
sistemskih vprašanj, na katere opozarjajo družbenopolitični
zbor v svojih stališčih in delovna telesa zborov Skupščine v
svojih poročilih.
V teh aktih bo zlasti potrebno opredeliti osnove in merila za
ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, ob upoštevanju skupnih izhodišč, ki jih
bodo republike in pokrajini opredelile s posebnim družbenim
dogovorom. V okviru sprememb in dopolnitev zakona o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki je predložen skupščini, pa je potrebno oceniti, v koliki
meri sedanji sistem vštevanja dohodka hidroelektrarn v družbeni proizvod občine prikazuje nerealno stanje razvitosti
občine, kar bi se lahko negativno odrazilo pri uveljavljanju
ugodnosti, ki se zagotavljajo manj razvitim občinam.
3. Upoštevajoč navedeno, naj se Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije prizadeva za čimprejšnjo sklenitev medrepubliškega družbenega dogovora, ki bo opredelil skupna izhodišča in merila za zagotavljanje dela dohodka, ki je rezultat
izjemnih naravnih pogojev ter naj na tej osnovi najkasneje do
sprejema planov za naslednje srednjeročno obdobje pripravi
rešitve, ki bodo na trajnih sistemskih osnovah podlaga za
reševanje te problematike. V primeru, da družbeni dogovor do
tega časa še ne bo sklenjen, pa naj izvršni svet skupaj s
prizadetimi občinami pripravi začasne rešitve.
Smo po številu in družbenem proizvodu občina, ki ne sodi v
sam vrh socialistične republike Slovenije, vendar menimo, da
lega in obmejno območje terjata ne le v korist občine, ampak
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tudi širše družbene skupnosti, tudi v občinah s podobno
problematiko kot je naša. Posebej resno pa opozarjamo na
problematiko zato, ker bodo potrebe po električni energiji v
SR Sloveniji še posegale po območjih in njihovem naravnem
bogastvu in to na osnovah, ko ta okolja ne morejo pričakovati
niti osnovnih rezultatov poslovanja organizacij združenega
dela elektrogospodarstva. Nadomestilo okolju, ki bi ga izrabljali in uničili, pa v kratkem ni pričakovati, čeprav je del
sredstev za namene nižja cena od cene izgradnje jedrske
elektrarne.
Dajemo torej pobudo za izdajo zakona o izdvajanju in
usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki
koristijo hidroakumulacijske objekte, in za rešitev te problematike.«

Na pobudo delegata Vatterja Capla iz občine Radlje ob
Dravi na 5. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije 18. 7.
1986, za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela
dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, dajemo naslednje stališče:
Ustavna podlaga za izdajo zakona o izvajanju dela dohodka
kot rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih je podana.
Pri pripravi kakršnekoli ureditve, ki bi opredeljevala enotne
osnove za ugotavljanje in izdvajanje dela dohodka kot rezultata dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, bi bilo
potrebno predvsem upoštevati, da je sprejemanje zakonske
ali samoupravne ureditve na tem področju v izključni pristojnosti posameznih socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin. To pomeni, da bi utegnilo priti do povsem različnih ureditev, ugotavljanja in izdvajanja tega dela
dohodka, ki je ustvarjen ob enakih pogojih in možnostih
poslovanja na enotnem jugoslovanskem prostoru v okviru
določene gospodarske dejavnosti glede na to, kje ima sedež
temeljna organizacija, ki bi jo sprejeta posamezna republiška
ureditev določala kot zavezanca za izdvajanje dela dohodka
kot rezultata dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih. Z
namenom, da se določijo enotni kriteriji in merila za ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemno
ugodnih naravnih pogojev, je Zvezni izvršni svet že na osnovi
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1976 do leta 1980 dal pobudo za sklenitev
družbenega dogovora, ki bi urejal to področje. Pri Zveznem
sekretariatu za finance, nato pa v okviru zveznih družbenih
svetov za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in za
vprašanja družbene ureditve so bile ustanovljene medrepubliške komisije za pripravo osnutka družbenega dogovora, ki bi
urejal zlasti merila za ugotavljanje in usmerjanje dela
dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih naravnih pogojev. Za
vse dosedanje predloge te ureditve je bilo ocenjeno, da izhajajo iz ugotavljanja posamičnih odstopanj od povprečne velikosti dohodka oziroma njegovih sestavnih delov in da zato ne
ustrezajo ustavni zamisli, po kateri je potrebno ugotoviti del
~dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih naravnih pogojev.
Zato je bilo v dosedanjih obravnavah predlaganih osnutkov
družbenega dogovora na sejah zveznih družbenih svetov
sklenjeno, da je potrebno pospešeno nadaljevati zlasti z aktivnostmi, ki bodo omogočile določiti identifikacijske povezave
med delovanjem izjemnih ugodnih naravnih pogojev in velikostjo dejansko ustvarjenega dohodka. Dejstvo, da področje
ugotavljanja dela dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih

naravnih pogojev, še ni v republikah in avtonomnih pokrajinah urejeno z zakonskimi predpisi, je postalo ob letošnjih
inflacijskih gibanjih predmet utemeljene družbenopolitične
kritike, saj je bilo ugotovljeno, da se zlasti z nekontroliranim
povečevanjem cen izven resolucijskih okvirov preliva znatni
del dohodka, ki ni rezultat delovnih prizadevanj. Zato je v
letošnjem letu prišlo na zvezni ravni do večkratnih poskusov
opredelitve meril za ugotavljanje inflacijskega dohodka ter
meril za njegovo usmerjanje. Ker so bile predlagane ureditve
ocenjene kot pomanjkljive, zlati z vidika določil o velikosti
dohodka, ki je dosežen zaradi družbeno nesprejemljivega
povečevanja cen, je Zvezni izvršni svet v osnutku resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1986-1990 v letu 1987 predlagal med prednostne
naloge razčlenitev instrumentarija progresivnega obdavčenja
dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti in instrumentarija za obdavčenje dohodka, pridobljenega z monopolnim
položajem na trgu. Zaradi tako oblikovane naloge v osnutku
zvezne resolucije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da naj se delegatska pobuda smiselno upošteva pri
izvedbi resolucijske naloge v letu 1987. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije tudi ugotavlja, da sprejetju naloge za celovito
ureditev področja meril ugotavljanja in usmerjanja dela
dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih naravnih pogojev, v
letu 1987 ni primerno na osnovi delegatske pobude nemudoma pristopi k pripravi predloga za izdajo zakona, ki bi urejal
le eno specifično področje meril za ugotavljanje in usmerjanje
dela dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih naravnih pogojev.
Ne glede na to, da to področje zakonsko ni urejeno, pa
seveda ne onemogoča, da bi se takšna merila uredila na
samoupravnih osnovah, nasprotno Ustava SR Slovenije celo
določa, da tudi v primerih, kadar se izjemni dohodek uporablja za razvoj materialne osnove združenega dela v občini ali
republiki, odločanje o tem delu dohodka temelji na samoupravnih osnovah.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob tem ocenjuje, da je
eden od pomembnih razlogov, zakaj doslej ni prišlo do določanja meril za ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka organizacij združenega dela, ki uporabljajo hidroakumulacijske
objekte zlati dejstvo, da že vrsto let sprejemamo intervencijske ukrepe za reševnje neugodnega družbenoekonomskega
položaja elektrogospodarstva in premogovništva. Elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije sta poslovanje v
letih 1982, 1983 in 1985 zaključila z izgubo, ki je bila pokrita s
sredstvi, zbranimi na podlagi posebnega republiškega
zakona, ki je zavezoval temeljne organizacije združenega dela
s področja gospodarstva za plačilo prispevka iz dohodka
TOZD za pokritje dela stroškov tekočega poslovanja OZD
elektrogospodarstva in premogovništva. Cene električne
energije in premoga v teh letih in tudi letos ne krijejo stroškov
enostavne reprodukcije, še posebej velik pa je razkorak med
ceno in stroški poslovanja v letošnjem letu, saj so nekrite
obveznosti celotnem prihodku v prvem polletju 1986 znašale
kar 27 mlrd din. Elektrogospodarstvo in premogovništvo ocenjuje, da se družbenoekonomski položaj tudi do konca leta ne
bo bistveno spremenil.
Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predlaga Skupščini SR Slovenije, da delegatsko pobudo za
izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske
objekte, ne sprejme, da pa jo smiselno upošteva pri izvajanju
15. 1. in 15. 2. točke resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987.
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